
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням селищної ради 

Від _____2020 року  № 

ПРОГРАМА 

 Стабілізації та соціально – економічного розвитку 

території  Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки 

 

І. ВСТУП 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку Воскресенської 

селищної ради на 2021-2023 роки розроблена на основі ст. 26, 43 ЗУ "Про 

місцеве самоврядування " та  аналізу поточної ситуації в господарському 

комплексі об'єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної 

ситуації, що склалася на відповідній території з урахуванням можливостей та 

місцевих фінансових ресурсів відповідно до пріоритетних напрямків 

розвитку населених пунктів селищної ради. 

Основною метою Програми стабілізація та соціально-економічного 

розвитку території Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки є 

створення  умов для повноцінного функціонування об'єднаної територіальної 

громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого 

зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

Програма Стабілізації та соціально – економічного розвитку території 

Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки спрямована на відновлення, 

належного утримання та раціонального використання територій, 

економічного розвитку об'єктів соціальної сфери з урахуванням їх 

використання, а також спрямована на реалізацію державної політики щодо 

покращення забезпечення населення водою, реформування та розвитку 

водопровідної, каналізаційної мереж та водовідведення, утримання в 

належному стані доріг, вуличного освітлення його відновлення та 

проведення в населених пунктах. 

Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цією 

Програмою планується здійснювати як із джерел традиційних(селищного 

бюджету), так і нових, а саме: коштів цільової субвенції державного бюджету 

на розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади, Державного 

фонду регіонального розвитку (ДФРР), а також донорських та приватних 

коштів. План має забезпечити радикальне реагування виконавчих органів та 

суспільства та виклики, що постають перед громадою, спрямоване на 

досягнення нових цілей у новій концепції розвитку громади та припинення 

застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними та 

екологічними вимірами. 

 

 

 



ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Незважаючи на непросте економічне та політичне становище основні 

зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Воскресенської селищної ради у 2021-2023 рр. будуть спрямовані  на 

подолання наслідків загальнодержавної економічної кризи, розвиток базових 

секторів економіки, підвищення ефективності системи соціального захисту 

населення. Погіршення кон'юнктури  на світових товарних ринках, 

нестабільна економічна та фінансова ситуації в країні пригальмувати 

українське промислове виробництво. Відповідно це відобразилося і на 

промисловості громади. 

У грудні 2016 року процес децентралізації та волевиявлення мешканців 

зацікавлених громад призвів до появи  Воскресенської селищної ради, до 

складу якої увійшли Воскресенська селищна рада, Калинівська сільська рада 

та Пересадівська сільська рада. Об'єднання відбувалося у відповідності до 

Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".  

04.01.2017 року на І сесії 8 скликання було прийнято рішення №6 "Про 

утворення Воскресенської селищної ради". 

Згідно розпорядження КМУ від 12.06. 2020 року № 719-р "Про визначення 

адміністративних центрів та  завершення територій територіальних громад 

Миколаївської області", до Воскресенської селищної ради приєдналися такі 

села як Михайло-Ларине, Грейгове,  Степове, Червоне, Водокачка, що  

розташовані в  напрямку Миколаїв – Новий Буг. 

Воскресенська селищна рада розташована в приміській зоні м. Миколаєва 

в напрямку автошляху Миколаїв - Новий Буг на відстані 15 км від міста. На 

відстані 3 км від селища знаходиться залізнична станція Горохівка ( лінія 

Миколаїв -  Сортувальний - Долинська ). 

Житлово - комунальна інфраструктура 

Житлово-комунальна галузь селищної ради представлена житлово -

комунальними підприємствами, а саме: Воскресенський селищний комбінат 

по наданню  комунальних послуг, ЖКП "Калина" . 

В  основному житловий фонд складається з приватного сектору. Всі 

населенні пункти, які входять до територіальної громади електрифіковані, 

газифіковані. Водопровідні мережі відносяться до застарілих. Стосовно 

матеріалу труб виготовлені з азбоцементу ( 15%), сталі ( 45%), чавуну (10 %), 

пластику (30%). Вода в мережу подається з артезіанських свердловин на яких 

встановлені башти Рожновського. 

Економічна діяльність та зайнятість населення 

Соціально-економічна ситуація на території селищної ради 

характеризується явищами, обумовленими загальними причинами 

макроекономічного рівня, притаманними майже всім галузям економіки 

України: дестабілізація фінансової системи, дисбалансом структур 

виробничого комплексу, втратою традиційних ринків збуту тощо.  

В агропромисловому комплексі Воскресенської селищної ради 

функціонують великотоварні підприємства,  фермери, одноосібники у яких 



основними видами діяльності  є  виробництво зернових, технічних, овочевих 

культур, а також торгівля промисловими та продовольчими товарами. 

Економічну діяльність на території громади здійснюють аграрні та 

промислові підприємства,  а саме: ТОВ "Родіна  Агро", ТОВ Пересадівка 

Агро 2015 ", ФГ " Південні лани", ПП "Техмет - Юг",  ФГ "Воскресенськ - 

Агро", ФГ "Міда агро", ТОВ Кворум, ТОВ Полісся, ТОВ "Кворум-нафта", 

ТОВ "Меларс-агро", ТОВ СП Укрсоя, ТОВ "Санлайт енерджи" та ін. 

Визначальним фактором значного зниження виробничо-економічних 

показників агропромислового комплексу є погіршення умов реалізації 

продукції сільськогосподарських товаровиробників, зниження їх 

платоспроможності. Відповідно до цього зменшили закупівлю мінеральних 

добрив, технічних засобів, внаслідок чого їх матеріально-технічна база 

занепадає. 

 В громаді  створена мережа закладів дошкільної освіти. Загальна 

кількість  становить 8 дошкільних  навчальних закладів - Пересадівський 

дошкільний навчальний  заклад (ясла-садок) "Колосок",  Калинівський ДНЗ 

"Сонечко", Воскресенський ДНЗ  "Сонечко", Горохівський ДНЗ "Вишенька", 

Михайло - Ларинський  ДНЗ, Грейгівський ДНЗ "Веселка, Степівський ДНЗ 

"Ягідка", Червонянський ДНЗ " Зірочка".До переліку шкільних навчальних 

закладів Воскресенської селищної ради входять:  Пересадівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню, Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеню, Воскресенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню, Грейгівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню, Михайло-Ларинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеню, Степова ЗОШ І-ІІ ступеню, Червонянська ЗОШ  І-ІІ 

ступеню. 

З метою організації дозвілля  дітей дошкільного та шкільного віку на 

території Воскресенської селищної ради працюють музична школа, яка 

охоплює понад 133 дитини. На території Воскресенської селищної ради 

проводяться заходи по відзначенню державних свят, пам'ятних та знаменних 

дат, а також подій громади. Гарним місцем відпочинку для дорослих і  малих 

є дитячі майданчики.           

Фактори SWOT - аналізу 
Сильні сторони 

(внутрішні фактори) 

Якості,ресурси, які можуть бути 

використанні для ефективного досягнення 

мети 

Слабкі сторони 

(внутрішні фактори) 

Внутрішні недоліки і обмеження, що 

ставлять під загрозу досягнення цілей 

1. Вигідне географічне положення ( 

близькість до обласного центру, 

магістральних автомобільних Одеса-Дніпро 

та залізничних шляхів Херсон - Миколаїв-

Київ, морських портів, розвинута мережа 

транспортних та пасажирських сполучень); 

2. Велика кількість сонячних днів робить 

привабливим розвиток альтернативної 

енергетики (СЕС) 

3. Наявність відділу ЦНАПу полегшує 

1. Низький рівень згуртованості громади; 

2.Низький рівень оплати праці, високий 

рівень тіньової економіки, недостатнє 

забезпечення людей працездатного віку 

робочими місцями призводить до відтоку 

населення за межі громади та зменшує 

надходження до місцевого бюджету. 

3.Соціальна пасивність людей; 

4.Погане забезпечення водою, шкідлива для 

здоров'я людини ( вода низької якості, 



розвиток бізнесу; 

4. Наявність повнокомплектних загальних 

шкіл з колективами, що мають досвід 

активної громадської роботи; 

5. Наявність розгалуженої  сітки медичних 

закладів; 

6.Потужний сільськогосподарський 

комплекс в рослинній галузі; 

7. Наявність біологічного та ландшафтного 

різноманіття ( родюча земля, ліси, 

лісосмуги, річка Інгул), що дає змогу 

розвивати сільський та екотуризм; 

8. Добре організована система дошкільної, 

шкільної та позашкільної освіти ( наявність 

творчих колективів, що популяризують 

громаду; 

9. Великий досвід у розвитку спорту та 

роботи з талановитою молоддю; 

10. Розвинена мережа закладів торгівлі  та 

громадського харчування; 

11. Наявність земель запасу, що можуть  

використовуватися для залучення 

інвестицій. 

12. Наявність історико-культурної 

спадщини. 

інженерно-технічні комунікації зношені); 

5. Низька екологічна культура населення 

призводить до виникнення стихійних 

звалищ, винищення зелених насаджень, 

забруднення річки тощо; 

6.Недостатній рівень благоустрою 

населених пунктів  ОТГ; 

7.Низький рівень надання побутових 

послуг; 

8.Недостатня кількість та мале різноманіття 

організованих зон відпочинку та активного 

дозвілля; 

9. Низька якість дорожнього покриття 

більшості комунальних доріг; 

10. Низький рівень залучення інвестицій; 

11. Слабкий рівень розвитку історико-

культурної спроможності; 

12. Зношеність інфраструктури 

комунальних закладів та установ. 

 

Можливості 

(Зовнішні фактори) 

Виграшні моменти, які створюються 

оточенням і могли б сприяти досягненню 

мети 

Загрози 

(Зовнішні фактори) 

Зовнішні фактори, що можуть негативно 

вплинути на майбутню стратегію 

1. Продовження реформи децентралізації в 

країні (самостійність розвитку громади) 

2. Продовження діяльності в Україні  

проектів міжнародної технічної допомоги, 

що будуть підтримувати об'єднані громади; 

3. Зростання популярності сільського, 

екологічного (зеленого), культурного, 

туризму серед населення України та 

Європи, розвиток внутрішнього туризму. 

4. Зростання  світового попиту на 

продовольство, в тому числі органічне, 

стимулюватиме розвиток АПК; 

5. Покращення бізнес-клімату в Україні, 

завдяки новим законам та реформам; 

6. Прискорення процесів євроінтеграції, 

впровадження безвізового режиму 

сприятиме зростанню зацікавленості 

інвесторів до України; 

7.Зростання кількості високотехнологічних 

сільськогосподарських та переробних 

підприємств, які будуть використовувати 

1. Продовження та замороження 

військового конфлікту на сході України; 

2. Реформи проводяться повільно, 

незапланованими темпами через корупцію у 

владі, що призводить до погіршення 

інвестиційного клімату. 

3. Зростання міграції, виїзд за межі громади 

кваліфікованих кадрів; 

4. Перекладання на місцеве самоврядування 

державних фінансових зобов'язань щодо 

забезпечення соціальних стандартів. 

5. Недосконала законодавча база, високий 

податковий тиск на бізнес; 

6. Інфляція, нестабільний курс валюти; 

7. Зростання цін на енергоносії. 

8. Високі процентні ставки при отриманні 

кредитних ресурсів будуть пригнічувати 

розвиток економіки. 

9.Зниження рівня реальних доходів 

населення. 

10. Виникнення надзвичайних ситуацій 



інноваційний потенціал та робочу силу. 

 

внаслідок природних катаклізм та наявність 

потенційно небезпечних об'єктів 

(аміакопровід); 

11.Виникнення форс-мажорних ситуацій, 

потребуючих великих капіталовкладень. 

 

Для економічного та соціального зростання Воскресенської селищної 

ради необхідно докласти всі зусилля на ефективне використання сильних 

сторін громади та зменшення впливу слабких. 

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які 

на мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають 

значний вплив на розвиток громади, тому важливо вчасно від слідкувати їх, 

змінити та вносити необхідні коригування в програму розвитку громади для 

мінімізації  їх наслідків. 

 

 ІІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Стратегічною метою селищної ради є виконання наступних робіт: 

- провадження та розвиток екологічного(зеленого) туризму; 

- поступове асфальтування доріг, їх реконструкція та капітальний ремонт; 

- будівництво спортивних та дитячих майданчиків; 

- придбання основних засобів для установ та органів, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету; 

- поточний, капітальний ремонт та реконструкція приміщень, установ та 

організацій, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- зміцнення матеріально - технічної бази; 

- проведення комплексу заходів з покращення благоустрою населених 

пунктів та приведення територій у належний стан ( створення паркових зон, 

озеленення); 

- 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. 

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей - підвищення 

рівня благоустрою та інфраструктури населених пунктів селищної ради, 

повні соціально - захищені сім’ї з високими моральними цінностями, 

розвиток духовно - культурних та спортивних закладів.  

Для ефективного розвитку громади робочою визначені головні 

стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення розвитку. 

Основними цілями діяльності Воскресенської селищної ради є : 

- всебічний розвиток території громади відповідно до потреб мешканців 

та мешканок; 

- підвищення якості життя мешканців та мешканок. 

Пріоритетами досягнення цілей є: 



- модернізація, відновлення та розвиток інфраструктури громади; 

- комплексний розвиток територій в інтересах мешканців т мешканок; 

- підвищення рівня громадської свідомості та створення умов для 

особистого розвитку; 

- створення безпечних та комфортних умов для мешканців та мешканок. 

 

IV.ПРОГРАМНІ  ЗАВДАННЯ  І ЗАХОДИ. 

 Метою Програми стабілізації  та соціально - економічного розвитку 

Воскресенської селищної ради  на 2021-2023 роки  є узгодження  соціально-

економічного розвитку громади з основними напрямками Програми, що 

передбачає: 

- зростання реального життєвого рівня населення; 

- забезпечення зайнятості населення за рахунок подолання кризових 

явищ та прискорення  підйому економіки; 

- підвищення ефективності роботи господарського комплексу; 

- виготовлення проектів землеустрою; 

- виготовлення документації та проведення експертизи робочих проектів 

реконструкції вуличного освітлення; 

- поточний ( ямковий) , капітальний ремонт доріг. 

Основною метою Програми є збільшення реальних доходів населення, 

підвищення якості безкоштовних послуг охорони здоров’я, освіти, культури, 

що надаються за рахунок бюджетних коштів, збереження екологічної 

рівноваги природного середовища. 

1. Стратегічні завдання соціально – економічного розвитку. 

Реалізація Програми передбачає здійснення низки стратегічних завдань, що 

забезпечить передумови її успішного виконання, зокрема, це такі завдання: 

1.1. Соціально – політичні: 

-  провадження на території селища державної соціально – економічної  та 

регіональної політики; 

- забезпечення потреб усіх верств населення в послугах охорони здоров’я, 

освіти, культури, соціальному захисту, поліпшенні житлових умов; 

- збереження та подальше поліпшення умов природного довкілля; 

- підвищення правосвідомості населення, прищеплення поваги до 

державності, національних цінностей; 

- забезпечення додержання законності, прав та інтересів громадян. 

1.2. Організаційно – економічні та технічні: 

- реалізація структурної перебудови агропромислового комплексу, 

завершення земельної реформи, впровадження організаційно – правових  

форм, орієнтованих на нові відносини власності, виробничі відносини, 

ефективне землекористування, збалансування галузей сільгоспвиробництва; 

 

2. Основні завдання та заходи по забезпеченню виконання Програми: 

-  надання соціальних послуг населенню; 

- зміцнення матеріально-технічної бази установ соціальної сфери; 



- передача субвенцій з місцевого бюджету на виконання програми  

соціально-економічного розвитку; 

- передача міжбюджетних трансфертів з селищного бюджету; 

- придбання техніки для вивозу твердих побутових відходів та інших 

потреб; 

- оплата  за проведення вишукувальних робіт; 

- виготовлення технічної документації та проведення інвентаризації 

нерухомого майна; 

-  проведення  експертизи кошторисної частини проектної документації за 

робочими проектами; 

- виконання проектних робіт; 

- здійснення авторського та технічного нагляду об'єктів будівництва; 

- розробка  і затвердження проектів, паспортів, проектно - кошторисної  

документації та виконання поточного та капітального ремонтів об'єктів 

громади; 

- розширення виробничої інфраструктури в громаді (придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, спецтехніки, інструментів) для потреб селищної 

ради; 

- оплата послуг: з надання дозвільного документу (сертифікату) на 

введення в експлуатацію об'єктів, інформаційно - консультаційних послуг 

у сфері публічних закупівель, виготовлення технічної документації з 

нормативно - грошової оцінки земель, інжинірингові послуги; 

- виділення коштів на співфінансування з селищного бюджету на 

виконання робіт по об’єктах, придбання товарів та  оплату послуг.  

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт адміністративних 

приміщень, що знаходяться  балансі Воскресенської селищної ради. 

 

 

V.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ 

МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

1. Сільське господарство. 

Концепція агропромислового комплексу передбачає: 

          З метою підтримки подальшого розвитку особистих підсобних 

господарств громадян та селянських(фермерських) господарств з 

врахуванням Указу Президента України „ Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки ” передбачається: 

- надання громадянам, яким у встановленому порядку із земель колективного 

сільськогосподарського підприємства відведення земельної ділянки в натурі 

на основі земельної частки, можливості розширювати особисті підсобні 

господарства; 

-  кооперування селянських (фермерських) господарств з метою 

забезпечення зберігання, переробки і збуту продукції  матеріально-

технічного забезпечення, сервісного обслуговування; 

- фінансова підтримка становлення селянських (фермерських) 

господарств. 



Основними напрямками роботи по розвитку особистих підсобних 

господарств населення будуть: 

- задоволення потреб населення в земельних ділянках для ведення 

особистого підсобного господарства, садівництва, огородництва; 

- активізація діяльності споживчої кооперації по закупівлі у населення 

молока, м’яса; 

- сприяння наданню кредитів населенню для будівництва житла, 

виробничих приміщень, придбання техніки та обладнання 

 

2.Будівельний комплекс.  Капітальне будівництво. 

- при надходженні коштів до бюджету селищної ради направляти їх на 

виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально – 

економічний розвиток селища, заходів з попередження аварій і 

запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному 

господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в 

тому числі на  

-  реконструкція  вуличного освітлення, 

- реконструкцію теплових мереж і котелень,  

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт   адміністративних 

приміщень та приміщень, що знаходяться  у власності Воскресенської 

селищної ради.  

- нове будівництво майданчиків для міні-футболу із штучним покриттям в 

населених пунктах Воскресенської селищної ради. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ 

Фінансування здійснюється: 

- за рахунок надходження коштів до селищного бюджету, що не 

суперечить чинному законодавству; 

- Передача субвенцій з місцевих бюджетів на виконання програми 

соціально-економічного розвитку 

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення реалізації, аналіз соціально-економічного розвитку, 

виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Воскресенської 

селищної ради. 

Дана програма приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної 

ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Будь яка зміна 

Програми стає постійною нормою і вноситься до основного тексту. 

 

Селищний голова                          Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 


