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1. ВСТУП
Воскресенська селищна рада утворена відповідно до закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад». Рішення № 6 про утворення
Воскресенської селищної ради прийнято 04.01.2017 року.
До складу Воскресенської селищної ради увійшли наступні населені
пункти:смт. Воскресенське, с. Калинівка, с. Пересадівка, с.Горохівка.
План соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради на
2017-2020 роки розроблено відділом фінансово-економічних та
інвестиційних питань Воскресенської селищної ради спільно з іншими
структурними підрозділами, керівниками підприємств, установ та організацій
відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням пропозицій
постійних депутатських комісій Воскресенської селищної ради.
План розроблений на підставі законів України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі
змінами і доповненнями); та Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня
2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку об’єднаних територіальних громад» і рекомендації
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
щодо типової структури плану та показників
соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради; рішення
Миколаївської обласної ради про обласний бюджет Миколаївської області
на 2017 рік (десята сесія сьомого скликання №12 від 22.12.2016 року).
У Плані визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної
діяльності Воскресенської селищної ради на 2017-2020 роки, спрямовані на
розвиток с. Калинівка, смт. Воскресенськ, с.Горохівка с. Пересадівка –
роботи з благоустрою, виконання будівельних таремонтних робіт на об’єктах
комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини
бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища
життєдіяльності населення Воскресенської селищної ради.
Основною метою Плану є створення умов для повноцінного функціонування
Воскресенської селищної ради.

2. Аналітична частина.
З 2016 року селище міського типу Воскресенське є центром ОТГ. До складу
входять – смт.Воскресенське, с.Горохівка, с. Калинівка, с.Пересадівка.
Територія Воскресенської селищної ради являє собою рівнину, нахилену
в південному напрямі. Більша частина лежить у межах Причорноморської
низовини. Має багату історію, що сягає вглиб століть, надзвичайно зручне,
історично обумовлене географічне положення, що створює ефективні
передумови для розвитку сільськогосподарського виробництва та освітньої
інфраструктури, працьовитих і енергійних громадян, що горять ідеєю
забезпечити його ефективний розвиток і процвітання, відродити історичні та
культурні традиції, наблизити сучасників до відновлення рідного краю та
покращення життя, дати можливість молодому поколінню реалізувати свої
знання і вміння не в гірких закордонних заробітках, а на рідній землі, в
дружній сім’ї односельчан, на благо власної родини і громади.
Воскресенська селищна рада розташована на приміській зоні м.
Миколаєва в напрямку автошляху Миколаїв – Новий Буг на відстані 6 км від
міста та 35 км від Корабельного району. На відстані 3 км від селища
знаходиться залізнична станція Горохівка (лінія Миколаїв – Сортувальний –
Долинська). Біля селищної ради проходить автодорога Миколаїв – Кривій
Ріг.Розташоване на лівому березі річки Інгул від 6 км від Миколаєва. Займає
загальну площу - 19239,996 га.
Соціально-демографічна характеристика смт. Воскресенське,
с. Горохівка, с. Пересадівка, с. Калинівка
Показники
Чисельність населення усього, осіб
У тому числі:
1. за статтю: чоловіки
жінки
2. за віком: діти дошкільного віку
Школярі (6-17років)
Молодь до 35 років
Від 35 до пенсійного віку
Особи пенсійного віку
3. за ознакою зайнятості: незайняте населення
Зайняті у всіх галузях економіки (крім особистих
селянських господарств)
Зайняті в особистих селянських господарств
4. особи працездатного віку

Кількість
12350
6106
6244
1900
2568
4575
2970
727
3559
355
4765

З них:
5. випускники ПТУ та ВНЗ
6. демобілізовані учасники АТО
7. внутрішньо переміщені особи
8. звільнені з місць позбавлення волі
9. особи, які перебувають у місцях позбавлення волі
10. особи з інвалідністю, в тому чисті діти 49 осіб
11. безробітні, зареєстровані в службі зайнятості

65
18

515

Динаміка приросту населення громади в розрізі населених пунктів
роки

Назва та чисельність населеного пункту

статус

смт. Воскресенське

народилось
2014
померло
народилось
2015
померло
народилось
2016
померло
Загальна кількість

49
88
39
73
31
88
5236

с. Калинівка

с. Пересадівка

46
51
44
59
21
51
3673

36
41
30
50
30
47
3441

Осіб
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Народилось с. Калинівка
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Померло смт. Воскресенське
Померло с. Калинівка
2015
Роки

2016

Померло с. Пересадівка

Транспортпредставлений приміським маршрутним таксі №101"Автовокзал Воскресенське", №109 «УРТІ Миколаїв – Калинівка», №127 «УРТІ Миколаїв
– Пересадівка». Графік курсування з 6:00 до 20:00, з інтервалом 20-30 хв.
Дорожня мережа складається з твердого, асфальтного покриття. Стан доріг,

особливо з твердим покриттям, в поганому стані і потребує капітального
ремонту.
Також в Воскресенську працюють: поштове відділення "Укрпошти" (57210),
банківське відділення "Ощадбанку України".
Фіксований телефонний зв'язок надається компанією Укртелеком
(код
512). Мобільний зв'язок представленийвсіма українськими GSMоператорами, UMTS-оператором Трімоб і CDMA-зв'язком Інтертелеком.
Доступ до мережі інтернет надається компаніями Новий Зв'язок і Датагруп, а
також бездротовими провайдерами.
Житловий фонд 99% складається із приватного сектору. Всі населенні
пункти, які входять до Воскресенської селищної ради електрифіковані,
газифіковані, телефонізовані. Централізоване водопостачання та каналізація
відсутні.
В селах функціонують комунальні підприємства:
- «Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних
послуг»;
- житлово – комунальне підприємство «Калина».
На території селищної ради знаходяться сільськогосподарські підприємства –
ТОВ «Діонісій VN», ФГ «Південні лани», ФГ «Афганець-Агро», ПрАТ
«Новоодеський райагрохім», ФГ «Віктан», ПП «Техмет-Юг», ФГ
«Воскресенськ-Агро», ФГ «Витязь», ФГ «ФММ», ФГ «Рубін», ФГ «Зерно»,
ФГ «Алеко», ФГ «Чайка», Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат, ФГ «Валентина».
Зайнятість населення по Воскресенській селищній раді
Показники
кількість
Чисельність населення зайнятого у
3559
всіх сферах діяльності (крім
особистих селянських господарств),
осіб
У тому числі:
- сільське господарство
2405
- промисловість
1
- торгівля
278
- транспорт
179
- будівництво
374
- охорона здоровя, освіта,
100
культура
- інші галузі
222

Соціально-культурні заклади Воскресенської селищної ради.
Середня освіта. На території селищної ради функціонують 3 загальноосвітні
школи:
- Воскресенська загальноосвітня школа I-III ступенів(кіл-ть учнів – 313);
- Калинівська загальноосвітня школа I-III ступенів(кіл-ть учнів – 302);
- Пересадівська загальноосвітня школа I-III ступенів(кіл-ть учнів – 324)
Також на території Воскресенської селищної ради функціонує філія
Надбузького аграрного професійного ліцею (с. Горохівка).
Дошкільні заклади - функціонують 4 загальноосвітні навчальні заклади I
ступеня (кількість дітей 334).
Позашкільні заклади:
- Музичні школи – 2
- Заклади фізичної культури - 2
Заклади охорони здоров’я:
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 3
- Швидка допомога (смт.Воскресенське) -2
- Фельдшерсько-акушерський пункт – 1
Культура:
- Будинки культури – 2
- Бібліотеки – 3
Також на території селищної ради функціонує ресторан «Жовтневий»,
торгівельні об’єкти по реалізації продовольчих та змішаних груп товарів,
аптеки.
На території Воскресенської селищної ради розташований Жовтневий
загін місцевої пожежної охорони.
Фінансово-бюджетна ситуація Воскресенської селищної ради.
Станом на 01.01.2017,тис.грн
Доходи загального фонду місцевого
10065,947
бюджету всього, в тому числі:
Податкові надходження із них:
9959,614
Податки на доходи
4444,970
Єдиний податок
3251,400
Податок на майно
1454,444
Акцизний податок
808,800
Доходи від власності
16,000
підприємницької діяльності
Адміністративні збори та платежі
90,333

Заходи Плану фінансуються за рахунок коштів бюджету Воскресенської
селищної ради, субвенцій здержавного, обласногобюджету, коштів
підприємств та інвесторів.
У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану
затверджуються сесією Воскресенської селищної ради за поданням
селищного голови або відповідних постійних депутатських комісій.
SWOT – аналіз є оцінкою стартових можливостей перед розробкою
практичних кроків по реалізації плану соціально – економічного розвитку
громади.
SWOT - аналіз
Сильні сторони
 Вигідне географічне розташування,
сприятливі природні умови для
ведення сільського господарства:
наявністьрічки Інгул;
транспортне сполучення та
розвинута
транспортна
інфраструктура;
Газифікація,
доступ
до
енергопостачання;
Наявність залізничної станції;
Високій рівень родючості грунтів,
що
дає
змогу
вирощувати
розширений
асортимент
сільськогосподарської продукції;
Наявність сучасних комунікаційних
систем і мереж( Інтернет, мобільний
зв’язок тощо);
спадщина;
Наступність в діяльності органів
самоврядування,
працездатна,
професійна селищна рада;
Розвинута
мережа
надання
основних адміністративних, освітніх,
медичних послуг для населення
громади;
Розвиток інфраструктури населених
пунктів ОТГ: вуличне освітлення,
шляхове господарство, розвинута
матеріально-технічна база дитячих

Слабкі сторони
Обмеженність кадрів з досвідом
роботи в новоствореній громаді, в т.ч.
з питань стратегічного планування,
комунального
обслуговування,
архітектури та благоустрою;
Відсутність генеральної схеми
планування;
Неупорядкованість
утилізації
побутових відходів та в цілому
незадовільний екологічний стан в
населених пунктах ОТГ;
Зношеність мереж водопостачання
та водовідведення;
Недостатній рівень благоустрою
населених пунктів ОТГ;
Нерозвинута мережа місць для
дозвілля молоді, громадян похилого
віку;
Низький рівень правовій освіти та
відповідальності громадян щодо
вирішення екологічних проблем та
власних
обов’язків
стосовно
благоустрою власного житла та місць
загального користування;
Неналежний
рівень
розвитку
малого та середнього бізнесу, впливу
його на створення нових робочих
місць.

садків, шкіл та медичних закладів;
Розвинута мережа закладів торгівлі
та громадського харчування.
Можливості
Реалізація інвестиційних проектів з
використання
відновлювальних
джерел енергії;
Сприяння в реалізації інвестиційних
проектів зі створення підприємств з
переробки
сільськогосподарської
продукції;
Розвиток малого підприємництва,
сільського туризму,створення нових
оздоровчих зон і закладів;
Участь в
програмах з питань
міжнародній технічній допомоги,
щодо розвитку населених пунктів;
Отримання коштів з державних
програм розвитку громад;
Збільшення
надходжень
до
бюджету об’єднаної територіальної
громади
на
підставі
більш
ефективного використання земель
сільськогосподарського призначення,
розширення
мережі
ринкової
торгівлі, тощо;
Постійне удосконалення роботи та
нарощення
матеріально-технічної
бази закладів освіти, культури та
медицини.

Загрози
Нестабільна економічна ситуація в
країні та курсу державної грошової
одиниці;
Наявна підготовка та кваліфікація
кадрів не відповідає сучасним умовам
та потребам підприємств;
Постійне
зростання
відтіка
кваліфікованого персоналу робочих
спеціальностей з регіону;
Зменшення
внутрішнього
товарообігу та ринку послуг через
велику інфляцію та як наслідок
низьку купівельну спроможність
населення.

3.Цілі та пріоритети розвитку Воскресенської селищної ради.
Стратегічною метою селищної ради є виконання наступних робіт:
- поступове асфальтування доріг, їх реконструкція та капітальний ремонт;
- будівництво дитячих та спортивних майданчиків;
- придбання основних засобів для установ та організацій, що фінансуються
зарахунок коштів місцевого бюджету;

- ремонт та реконструкція приміщень установ та організацій, що
фінансуються зарахунок коштів місцевого бюджету;
- створення паркових зон, озеленення населених пунктів;
- 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,
формуваннянаціональних, сімейних цінностей з питань здорового
способужиття та збереження репродуктивного здоров’я;
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей –
підвищення рівня благоустрою таінфраструктури смт.Воскресенськ,
с.Горохівка,с.Калинівка, с.Пересадівка, розвиток духовно-культурних та
спортивних закладів.
Основним цілями діяльності Воскресенської селищної ради є :
- Розвиток території громади;
- Підвищення якості життя населення;

-

Пріоритетами досягнення цілей є:
Модернізація, відновлення та розвиток інфраструктури громади;
Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад;
Підвищення рівня громадської свідомості;
Створення безпечних та комфортних умов для населення

Фінансово-бюджетна діяльність — це основний інструмент
регулювання та стимулювання економічних ісоціальних процесів в селах, що
реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів
підприємств,установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів
інвесторів.
Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих
податків і зборів (земельний податок,орендна плата за землю, єдиний
податок, податок на нерухоме майно тощо).

Ціль1. Розвиток території громади.
Пріоритет1.1. Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
Завдання 1.1.1.Покращення стану дорожнього покриття та підвищення рівня
безпеки дорожнього руху

№
з/п

Заходи

Відповідальн Строк
і виконавці
виконанн
я

Джерела
фінансуван
ня

Виконавчий
комітет
селищної
ради

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

1

Будівництво, реконструкція,
капітальний
ремонт
автомобільних
доріг
громади

2

Поточний
автомобільних
місцевого значення

ремонт Виконавчий
доріг комітет
селищної
ради

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

3

Модернізація транспортної Виконавчий
розв’язки населених пунктів комітет
громади
селищної
ради

20172020рр

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

Завдання 1.1.2.Забезпечення електрифікації населених пунктів громади.
№
Заходи
Відповідальн Строк
Джерела
з/п
і виконавці
виконанн
фінансуван
я
ня
1

Оновлення
та
технічне Виконавчий
переоснащення
систем комітет
електропостачання
селищної
ради

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

2

Будівництво, реконструкція Виконавчий
та відновлення вуличного комітет
освітлення селищ громади
селищної
ради

20172020рр

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

Приорітет 1.2. Комплексний розвиток території в інтересах територіальної
громади
Завдання 1.2.1.Підтримка розробки містобудівної документації населених
пунктів Воскресенської ОТГ.
№
Заходи
Відповідальн Строк
Джерела
з/п
і виконавці
виконанн
фінансуван

1

Виготовлення
та Виконком
затвердження генерального селищної
плану ___________ нас. ради
пункту

2

Відведення
поховання

місць

я

ня

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

для

Завдання 1.2.2. Підвищення енергоефективності та покращення рівня
надання послуг ЖКГ населенню.
№
з/п

Заходи

Відповідальн Строк
і виконавці
виконанн
я

Джерела
фінансуван
ня

1

Реконструкція
об’єктів
соціальної
та
житловокомунальної сфери для
впровадження
енергозберігаючих заходів

Виконавчий
комітет
селищної
ради

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

2

Будівництво,
капітальний
ремонт та реконструкція
мереж водопостачання та
водовідведення населених
пунктів
Воскресенської
громади

Виконавчий
комітет
селищної
ради

20172020рр

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

Ціль 2. Підвищення якості життя населення
Пріоритет 2.1. Підвищення рівня громадської свідомості
Завдання 2.1.1.Розширення сектору послуг, що надаються населенню.
№
з/п
1

Заходи

Відповідальн Строк
і виконавці
виконанн
я

Реконструкція приміщення Виконавчий
під ЦНАП Воскресенської комітет

20172020рр.

Джерела
фінансуван
ня
Субвенційн
і кошти з

2

ОТГ

селищної
ради

Капітальний
ремонт
приміщення
для
Воскресенського комбінату
комунального підприємства

Виконавчий
комітет
селищної
ради

Державного
бюджету
20172020рр

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

Завдання 2.1.2. Координація ресурсів на забезпечення якісного освітнього
процессу, посилення культурно-просвітницької та виховної роботи на
території громади.
№
Заходи
Відповідальн Строк
Джерела
з/п
і виконавці
виконанн
фінансуван
я
ня
1

Капітальні, поточні ремонти Відділ
2017закладів культури, освіти та культури,
2020рр.
спорту на території громади освіти,
молоді
та
спорту
Воскресенсь
кої селищної
ради

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

2

Залучити мешканців сіл до Директори
проведення
БК,
державних, національних
бібліотекарі
та релігійних свят

20172020рр

Місцевий
бюджет

3

Запровадити
в
школі Директори
поглиблене вивчення
шкіл,
історії рідного
краю, бібліотекарі
вшановування
видатних
людей громади, проведення
зустрічей за участю живих
свідків історії

20172020рр

Місцевий
бюджет

Приорітет 2.2. Створення безпечних та комфортних умов для населення
Завдання 2.2.1 Розвиток первинної ланки медичного обслуговування.

№
з/п

Заходи

Відповідальн Строк
і виконавці
виконанн
я

Джерела
фінансуван
ня

1

Капітальний,
поточний Головні
ремонт та підтримка в лікарі
належному стані закладів амбулаторій
медицини.

20172020рр.

Субвенційн
і кошти з
Державного
бюджету

2

Домогтися
покращення Головні
роботи амбулаторії сімейної лікарі
медицини,
ФАПу
з амбулаторій
профілактики
захворюваності
серед
мешканців громади. Більш
активно
пропагувати
здоровий спосіб життя

20172020рр

Місцевий
бюджет

Завдання 2.2.2 Розвиток фізичної культури та спорту
№
з/п

Заходи

Відповідальні
виконавці

1

Капітальний
ремонт,
реконструкція
та
облаштування спортивних
залів та дитячих майданів

2

Сприяти створенню та Директори
роботі спортивних секцій шкіл
при
школі (волейбол,
мініфутбол, баскетбол, біг,
спортивна
гімнастика,
стрілкова секція і т.п.).
мешканців громади. Більш
активно
пропагувати

Строк
виконання

Відділ
2017культури,
2020рр.
освіти, молоді
та
спорту
Воскресенськ
ої
селищної
ради
20172020рр

Джерела
фінансув
ання
Субвенці
йні
кошти з
Державн
ого
бюджету
Місцевий
бюджет

здоровий спосіб життя

4.Перелік діючих та перспективних проектів розвитку Воскресенської
селищної ради.
Назва проекту
Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття в с.
Пересадівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття с.
Калинівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Поточний
ремонт
дорожнього
покриття в с.
Калинівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття в смт.
Воскресенське
Вітовського

Строки
виконанн
я
20182019

Обсяги
фінансуванн
я тис. грн.
887,478

Джерела
фінансування

Керівники
проекту

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради

2018-2019 831,238

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради

2018-2019

Кошти
місцевого
бюджету,
субвенція на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

2018-2019 882,991

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт
автодороги в с.
Горохівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Реконструкція
вуличного
освітлення с.
Пересадівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Реконструкція
вуличного
освітлення в с.
Калинівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Реконструкція
вуличного
освітлення в
смт.
Воскресенське
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт
глядацької зали
Будинку
культури в с.
Пересадівка
Вітовського

и
Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

2018-2019

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

2018-2019

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

2017

2017

299,982

1200

2017-2018 1272,596

району
Миколаївської
області
Капітальний
2018-2019
ремонт
приміщення для
Воскресенського
комбінату
комунального
підприємства
(ККП) в с.
Пересадівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Поточний
2017
149,372
ремонт ганку
лікарні
амбулаторії в с.
Калинівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Облаштування
спортивної
кімнати в ДНЗ
«Сонечко» в с.
Калинівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Реконструкція
приміщення під
Центр надання
адміністративни
х послуг
Воскресенської
селищної ради в
смт.

2018-2019

2018-2019

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Воскресенське
КПП

Кошти
місцевого
бюджету,
субвенція на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,
Головний
лікар
амбулаторії

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради

Воскресенське
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт по
утепленню
фасаду ДНЗ
«Сонечко» по
вул. Соборна,45
в смт.
Воскресенське
Вітовського
району
Миколаївської
області
Поточний
ремонт покрівлі
спортзалу
Пересадівської
ЗОШ I-III
ступенів
Вітовського
району
Миколаївської
області
Поточний
ремонт
тротуарної
доріжки в ДНЗ
«Вишенька»
с. Горохівка
Воскресенської
селищної ради
Вітовського
району
Миколаївської
області
Поточний
ремонт системи
водопостачання
с. Горохівка

2018-2019 1728,045

2017

189,96455

2018

2018

131,12387

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

Кошти
місцевого
бюджету,
субвенція на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

Кошти
місцевого
бюджету,
субвенція на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

Кошти
місцевого
бюджету,
субвенція на

Воскресенське
КПП

Воскресенської
селищної ради
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт покрівлі
приміщення
амбулаторії в с.
Пересадівка
Вітовського
району
Миколаївської
області
Капітальний
ремонт будівлі
допоміжної
споруди в
Калинівській
ЗОШ І-ІІІ
ступенів за
адресою с.
Калинівка вул.
Соборна,15
Вітовського
району
Миколаївської
області

розвиток
інфраструктур
и

2017

250,197

2017

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Виконавчий
комітет
Воскресенсько
ї селищної
ради,
Головний
лікар
амбулаторії

Субвенційні
кошти з
Державного
бюджету на
розвиток
інфраструктур
и

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Воскресенсько
ї селищної
ради

5.Фінансове забезпечення реалізації Плану
Обсяг та джерела фінансування завдань та заходів плану, діючих та
перспективних проектів розвитку Воскресенської селищної ради, у тому
числі за рахунок:
Коштів державного бюджету (субвенцій з державного бюджету об’єднаним
територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду
регіонального розвитку ДФРР);
Коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади.

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану
План соціально – економічного розвитку громади Воскресенської селищної
ради на 2017-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих
на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку –
визначеного бачення розвитку громади.
Завдання надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це
лише передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку
громади. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління
проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально економічного розвитку громади.
Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються.
Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості
реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають
бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути
підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і
бюджету на наступний рік.
Моніторинг реалізації Плану буде здійснювати щоквартально
відділ
фінансово-економічних та інвестиційних питань.
Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу
організаційних,
фінансових
та
інформаційних
заходів,
які
реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.
Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при
фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходженні цільових
коштів із бюджетів вищого рівня.
У ході моніторингу Плану вирішуватиметься ціла низка завдань:
контроль за реалізацією Плану в цілому;
оцінювання ступеня досягнення прогресу за цілями.
Показники для моніторингу збиратимуться за результатами кожного
кварталу реалізації Плану. На основі зібраних даних готуватиметься звіт.
Звіт скрадатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю,
кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення
кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання
можливостей досягнення поставлених цілей.
Моніторингові звіти будуть відкритими документами.

Додаток
до Плану соціально-економічного
розвитку Воскресенської селищної
ради на 2017-2020 роки
Перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку
Воскресенської селищної ради на 2017-2020 роки
№ Найменування показника
п/п

1
2
3
4

5

6

7

8

Одиниці Значенн
виміру
я
показни
ка
у
2017
році
постійного осіб
12350

Чисельність
населення
Чисельність
постійного
населення віком 16-59 років
Кількість дітей віком до 16
років
Кількість підприємств малого
та середнього бізнесу на 1000
осіб наявного населення
Протяжність побудованих у
звітному році доріг з твердим
покриттям місцевого значення
Частка базової дотації в
доходах загального фонду
бюджету
об’єднаної
територіальної громади (без
урахування субвенції)
Частка
видатків
бюджету
розвитку в загальному обсязі
видатків
об’єднаної
територіальної громади (без
урахування
власних
надходжень
бюджетних
установ)
Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної
територіальної
громади від сплати податку на
доходи фізичних осіб на 1
особу

Значенн
я
показни
ка
у
2018
році
12385

Значенн
я
показни
ка
у
2019
році
12560

Значен
ня
показн
ика у
2020ро
ці
12701

осіб

7143

7187

7220

7509

осіб

1873

1902

1926

1995

одиниць 5,1

6

7

8

км.

0

2

6

10

%

15,4

25,4

35,4

45,4

%

-

-

-

-

грн.

359,63

395,59

435,15

478,67

9

10

11

12

13

14

Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної
територіальної
громади від сплати єдиного
податку на 1 особу
Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної
територіальної
громади від сплати акцизного
збору на 1 особу
Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної
територіальної
громади від сплати податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на 1 особу
Середня наповнюваність групи
дошкільного
навчального
закладу
об’єднаної
територіальної громади
Частка дітей дошкільного віку
охоплена
дошкільними
навчальними закладами, у
загальній
кількості
дітей
дошкільного віку
Середня наповненість класів
загальноосвітньої
школи
об’єднаної
територіальної
громади

грн.

263,271

289,60

318,56

350,41

грн.

65,49

72,04

79,24

87,17

грн.

2,47

2,72

2,99

3,29

осіб

36,5

35

35

35

%

71,3

72.2

73,1

74,2

осіб

15

18

20

22

