
                                                                                                    
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 78

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної 
громади на 2021 рік

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  «Про  державне
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку
України», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Лука-
Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.).

Сільський голова                                             Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 78  від 24.12.2020 року

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2021 рік

ВСТУП
Програма економічного і  соціального розвитку Лука-Мелешківської

сільської територіальної громади на 2021 рік  (далі - Програма) розроблена
виконавчим  комітетом  Лука-Мелешківської  сільської  ради  відповідно  до
Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  державне  прогнозування  та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов
Кабінету  Міністрів  України  від  26.04.2003  року  №621  «Про  розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і  соціального розвитку та
складання  проекту  державного  бюджету»  (зі  змінами),  від  31.05.2017  року
№411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України ",
а  також  інших  нормативних  актів  з  питань  економічної  та  регіональної
політики.

Програма  є  ключовим  документом,  який  визначає  головну  мету  і
пріоритети розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на
2020 рік.

Метою Програми є створення умов для повноцінного функціонування та
розвитку  територіальної  громади,  зокрема,  через  зростання  добробуту  і
підвищення якості  життя населення, забезпечення економічного зростання та
удосконалення  механізмів  управління  розвитком  громади  на  засадах
ефективності,  відкритості  та  прозорості,  забезпечення  належного
функціонування  транспортної  та  комунальної  інфраструктури,  створення
сприятливого  інвестиційного  клімату  та  забезпечення  необхідних  умов  для
розвитку  основних  галузей  соціальної  сфери,  доступності  широкого  спектра
соціальних послуг.

  Програма  ґрунтується  на  аналізі  поточної  економічної  ситуації,
актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетах, а також
припущеннях,  що  враховують  вплив  зовнішніх  та  внутрішніх  чинників  і
ризиків,  та  визначає  оперативні  цілі  і  заходи  економічної  та  соціальної
політики, критерії ефективності її реалізації на період 2021 року. 

Реалізація  передбачених  Програмою  заходів  буде  здійснюватися  за
рахунок  коштів   сільської територіальної  громади,  субвенцій  з  державного  і
обласного бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій,
інвесторів, інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Відповідальний за  виконання  заходів  Програми  –  виконавчий  комітет 
Лука-Мелешківської сільської ради.



У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються рішенням сесії Лука-Мелешківської сільської ради.

І.АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Одним  із  найголовніших  досягнень  2020  року  стало  об’єднання
тринадцяти  населених пунктів в одну потужну Лука-Мелешківську  сільську
територіальну громаду  у  відповідності  до  Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад».

До складу Лука-Мелешківської  сільської територіальної громади входять
населені пункти: Лука-Мелешківська,  Прибузьке,  Тютьки, Іванівка, Цвіжин,
Яришівка,  Студениця,  Лани,  Пилява,  Майдан-Чапельський,  Парпурівці,
Хижинці та Сокиринці. 

Адміністративним  центром  об'єднаної  громади  визначено  село  Лука-
Мелешківська

Географічне розташування.
Територія Лука-Мелешківської  сільської територіальної громади згідно з

адміністративно-територіальним  устроєм  України  входить  до  складу
Вінницького району Вінницької області.

Перевага  географічного розташування – невелика відстань від  обласного
центру.  Адміністративний  центр  об'єднаної  територіальної  громади  -  село
Лука-Мелешківська розташоване на відстані 2 км від міста Вінниця.

На  території  об'єднаної  громади  наявні  родовища  глини  (с.Іванівка),
розташовані привабливі об'єкти для розвитку туризму:   поселення скіфських
часів, трипільська  культура громадські ставки, ліси.

Основним  природнім  ресурсом  Лука-Мелешківської  об'єднаної
територіальної громади є земля. Загальна площа земель становить 16589,65 га, з
них в межах населених пунктів – 3739,37 га, в тому числі:

села Лука-Мелешківська – 846,8 га
села Прибузьке – 114,15 га
села Тютьки – 200,14 га
села Іванівка – 197,2 га
села Цвіжин – 194,9 га 
села Яришівка – 569,5059 га 
села Студениця – 68,21 га
села Лани -87,09 га
села Пилява – 272,60 га
села Майдан-Чапельський – 101,20 га
села Парпурівці – 193,74 га
села Хижинці – 439,24 га
села Сокиринці – 455,10 га.
Структура земель наступна:
Площа  земель сільськогосподарського  призначення  становить  –

10819,3393 га;
Землі лісогосподарського призначення – 1749 га;
Землі водного фонду – 240,5534 га.



Демографічна ситуація, ринок праці.
Чисельність населення та домогосподарств.

Найменування населених пунктів Загальна
чисельність

населення станом
на

20.12.2020року,
осіб

Чисельність
домогоспо-

дарств,
дворів

с.Лука-Мелешківська 4453 1638

с.Прибузьке 410 316
с.Тютьки 750 353
с.Іванівка 581 283
с.Цвіжин 173 170

с.Яришівка 1285 532

с.Студениця 47 76

с.Лани 54 97

с.Пилява 781 375

с.Майдан-Чапельський 671 214

с.Парпурівці 614 225

с.Хижинці 1469 565

с.Сокиринці 1378 556

Всього: 12666    5400

Демографічну ситуацію сіл, які входять доскладу ТГ назвати стабільною
не можна, оскільки немає природного приросту населення,  а спостерігається
його зменшення.

Зокрема, станом на 20 грудня 2020 року в населених пунктах, які входять
до територіальної громади, народилося 55 дітей, померло 220 осіб (природнє
зменшення населення склало – 165 осіб). 

Проте,  позитивним  є  те,  що  потенціал  розвитку  населених  пунктів
формується  за  рахунок  приросту  населення  внаслідок  міграції.  Так,  до  20
грудня 2020 року кількість осіб, які прибули до населених пунктів становить
537 чол., вибули – 363 чол. (приріст населення становить – 174 особи).

  В  загальній  структурі  переважає  населення  працездатного  віку:  71,7
відсотків займає населення у віці від 17 до 59 років, 14,7 відсотків – старші 60
років та 13,6 відсотків – діти.

Разом  з  тим,  проблемою  є  відсутність  в  населених  пунктах  достатньої
кількості робочих місць з високооплачуваною заробітною платою, в результаті
чого  значна  частина  населення  працює  в  обласному  центрі  та,  відповідно,
сплачує податки до бюджету м.Вінниця.

Фінансово-бюджетна політика



Однією з переваг об’єднання громад є формування та управління бюджетом
громади.  Відповідно  до  законодавства  для  фінансового  забезпечення
повноважень об’єднані територіальні громади отримують додаткові фінансові
та  матеріальні  ресурси.  Зокрема,  в  громаді  залишаєтьсмя 60%  податку  на
доходи  фізичних  осіб,  громада  отримує освітню субвенцію від  держави  й
право розпоряджатися землями на території громади. 

Показники  виконання  бюджету відображають  загальний  соціально-
економічний  стан  території  та  її  потенціал  до  сталого  розвитку.  Наявність
достатніх ресурсів у місцевому бюджеті є запорукою того, що територіальна
громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги
своїм  жителям,  реалізовувати  соціальні  та  інфраструктурні  проєкти,
створювати  умови  для  розвитку  підприємництва,  залучення  інвестиційного
капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи
для всебічного покращення умов проживання жителів громади.

Показники соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської
територіальної громади

За 9 місяців 2020 року до загального фонду бюджету Лука-Мелешківської ОТГ
надійшло (без урахування трансфертів)  18768395,73 грн., що становить 83,26% до
уточнюючого плану. Сума відхилення становить – 3774832,27 грн. 
Невиконанння доходів та зменшення/зростання порівняно з аналогічним періодом
попереднього року спостерігається по таких кодах:
- КЕКД 11010000 «Податок  та  збори  на  доходи фізичних осіб»  -  план   на  9
місяців  становить  14065728,00  грн.,   фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.
11973480,56  грн.,  що  становить   85,13%  до  уточнюючого  плану.  Сума
невиконання – 2092247,44 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження збільшились на 338104,23 грн. 
Причина недовиконання плану податкута збору з фізичних осіб:
У 2019 році  була переплата,  оскільки на ТОВ «АГРАНА ФРУТ» проводилися
роботи по обрізці  дерев та інші підготовчі  сезонні роботи в листопаді  –грудні
2019 року, а були заплановані на січень-лютий 2020 року. Сприятливі умови в
серпні місяці призвели до активного до виконання плану по тонажу та вплинули
на кількість найманих робітників, оскільки рясні дощі не давали змоги розпочати
збір нового врожаю раніше . А також, після детального аналізу було встановлено,
що  спостерігається  зменшення  росту  податку  на  доходи  фізичних  осіб,
невиконання відбулось за  рахунок того,  що  такі  платники:   ТОВ «ШляхБуд»,
ТОВ «Вінкомплімент»,  ТОВ «Дакар»,  ТОВ «Вінбудресурс»,ТОВ «Оксимфест»,
ТОВ «Вінкомподілля», ТОВ «Лавія», ТОВ «Агрошляхбуд», ТОВ «Гост- ВМ»,  ПП
«Константа», Фірма «Ваян», ТОВ «Кодіз», ТОВ «Нарис», ТОВ «Сад Надія», НДЦ
«Лосостепагропром», Тиврівський РЦ ПМСД,( в 2019 році в с.Яришівка працював
ФАП, на даний час в громаді функціонує КЗ НКП ЦПМСД Лука-Мелешківської
сільської ради), ТОВ «Сергіївський смак» ,  ТОВ «Надія В» ,ТОВ «Лучанка»,  ПП
«Інтерстиль»,   ФГ  «Хлібодар»  змінили  місцезнаходження  (перереєстрація)  та
зменшили обсяги виробництва у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби
(COVID-19).
-КЕКД 1300000 «Рентна плата за використання інших природних ресурсів» план
на  9місяців  2020  року  становить  18000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на
30.09.2020  р.  32930,37  грн.,  що  майже  в  2  рази  перевищує  план.Порівняно  з
аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 12977,29
грн.



Причина перевиконання податку:  збільшення використання лісових ресурсів в
частині  деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного  користування  ,  що
виникло за рахунок надходжень по КЕКД 13010100 «Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного  користування»  від  ДП  «Вінницький  лісгосп»,  ДП  «Вінницький
райагроліс», ДП «Тиврівськийрайагроліс».
Акцизний  податок  з  пального  (  КЕКД  41021900,  КЕКД  41031900)  план  9
місяців 2020 року становить 700000,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020
р.  693036,79  грн.,  що  становить  99,00%  до  уточнюючого  плану.  Сума
недовиконання –  6963,21 грн. Порівняно  з  аналогічним періодом попереднього
року надходження зменшились на 11997,03 грн.
Причина  зменшення  податку:  зменшення  реалізації  та  відпуску  пального
суб’єктамигосподарювання (порівняно з минулим роком). Податки, що надійшли
за рахунок надходжень по КЕКД 14021900 «Пальне» та 14031900 «Пальне» від
Казначейства України (м.Київ) - кошти після розмежування бюджет 02530000000
ОТГ с.Лука-Мелешківська  - пальне. (пп.215.3.4 п.215.3 ст.215 ПКУта п.14.1.212
п.14.1 ст.14 ПКУ)
-КЕКД  18000000  «Місцеві  податки  »  план  9  місяців  2020  року  становить
7521400,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020  р.  5812147,51  грн.,  що
становить  77,27% до уточнюючого плану. Сума недовиконання -  1709252,49грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшилась на
1712681,07 грн., а саме:
-  КЕКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості»   план на  9  місяців  2020 року становить 52600,00 грн.,  фактично
надійшло ст..на 30.09.2020р. 156265,91 грн., що в 3 рази перевищує план. Сума
перевиконання - 103665,91 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження збільшились на 101925,54 грн.

Причина  збільшення  податку:  Сплата   даного  виду  податку  проводилась
фізичними особами, після отримання податкових повідомлень-рішень(згідно з п.
266.6  ПКУ та п.  266.10  ПКУ).  Найбільшими   платниками  даного  податку  є:
Головащенко С.І.  –  1100,00 грн.,  Сідлак Л.Д.-  1200,00 грн.,  Чернявський С.В.-
2468,10  грн.,  Закревський  С.В.-  2410,64  грн.,  Андросова  В.П.  –  4425,60
грн.,Некрасова  К.П.  –  1277,00  грн.,  Гучко  О.П.  –  1285,00  грн.,  Гучко  Л.В.  –
1100,00 грн.,   Прилуцький В.Ю. -8535,90 грн.,  Коломієць О.Д.  –  3722,32 грн.,
Федоченко В.М. – 2810,60 грн.,  Степанишин С.М. -2735,61 грн. та Білик М.В.-
2685,99  грн.  А також,  повідомляємо,  що Череватова  О.О.  є  новим платником,
(порівняно  з  минулим роком)  ,  яка  сплатила  до  бюджету  Лука-Мелешківської
ОТГ в півріччі 2020 року  27470,00 грн. (26520,00 грн. -26.05.2020 року, 950,00
грн -24.06.2020 року ).
-  КЕКД  18010300  «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної
ділянки,сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості»   план  на  9  місяців  2020  року  становить  561300,00  грн..  Сума
недовиконання становить -1578590,30 грн. 
Причина зменшення податку: до бюджету ОТГ в 2020 році від Олійник В.Ю.
27.02.2020 року надійшло 16163,65 грн.,а також за рахунок перерахування коштів
з КЕКД 18010200 – 4695,15 грн.. Від ТОВ «Ковінько Ковбаси» в 2020 році коштів

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=42&_ga=2.117623625.1309941574.1594277802-434107122.1594277802#pn8716
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не надходило, тому що будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи,
складські  приміщення  промислових  підприємств  не  є  об’єктом  оподаткування
(підпункт  «є»  підпункту  266.2.2  пункту  266.2  ст.266  ПКУ  в  редакції  ЗУ  від
16.01.2020р.№466-ІХ),  тоді як в 2019 році це був єдиний платник даного виду
податку.А також,  25.08.2020 року Головним управлінням ДКСУ у Вінницькій
області на виконання висновку ГУ ДПС у Вінницькій області №0079658EV/0203
від 09.06.2020року та звернення ГУ ДКСУ у Вінницькій області №05-20/65 від
21.08.2020року було здійснено повернення за рахунок поточних надходжень на
користь  Ковінько С.Г.  (  відповідно  до  пункту 13 Порядку  повернення  коштів,
помилково  або  надміру  зарахованих  до  держаного  та  місцевих  бюджетів,
затвердженого наказом МФУ від 03.09.2013 №787).
Плата за землю всього (КЕКД 18010500, КЕКД 18010600, 18010700, 18010900)
план на 9 місяців 2020 року становить 1654600,00 грн., фактично надійшло ст..на
30.09.2020р.   2206414,82  грн.,  що становить   133,35% до  уточнюючого  плану.
Сума  перевиконання  -   551814,82  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього року надходження збільшились на 450767,65 грн., а саме:
КЕКД18010500  «Земельний податок з юридичних осіб»  план на 9 місяців 2020
року становить 385200,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 323020,04
грн.,  що  становить   83,86%  до  уточнюючого  плану.  Сума  недовиконання  -
62179,96  грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження
зменшились на 103995,97 грн.
Причина  зменшення  податку:  за  звітний  період  найбільшими  платниками
даного  податку  були  :  1.  ПАТ  «Укрзалізниця»  ,  2.  СТ  «Яришівка,  3.  АТ
«Укртрансгаз» 4. ПП «Фірма «Зерно» 5.ДП НЕК «Укренерго» , а також залучено
нового платника  -  ТОВ «Гранітон сервіс» , який  в першому півріччі 2020 року
сплатив 13681,00 грн.Але, оскільки була виготовлена нова нормативно-грошова
оцінка землі , тому в кілька разів зменшилась плата за землю.
- КЕКД18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» план на 9 місяців 2020 року
становить 491700,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 844721,97 грн.,
що в два рази перевищує план. Сума перевиконання – 353021,97 грн. Порівняно з
аналогічним періодом попереднього року надходження збільшилась на 334295,31
грн.
Причина  збільшення  податку:  за  звітний  період  найбільшими  платниками
даного податку були: ТОВ «АгранаФрут»  - 499457,00  грн. (сплатили всю суму за
2020 рік одним платежем), ТОВ «Агробуг», ТОВ «Селищанське» , ПП  «Компанія
«Версаль», ТОВ «Сад Надія».
- КЕКД 18010700«Земельний податок з фізичних осіб» план на 9 місяців 2020
року  становить 603200,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 876350,95
грн.,  що  становить   145,28  % до  уточнюючого  плану.  Сума  перевиконання  –
273150,95 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження
збільшились на 243563,04 грн.
Причина  збільшення  податку:  згідно  рішення  24  сесії  7  скликання  від
21.06.2019 року №495 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2020  рік»  було
збільшено ставку земельного податку, а також, пом’якшення карантинних вимог
сприяло активній сплаті даного виду податку.
- КЕКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» надходжень на 2020
рік  не  планувалось.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.  25000,00  грн.,За
аналогічний період минулого року надходжень не було.



Причина:  несистематичне  надходження  коштів,  які  неможливо  передбачити.
Даний вид податку надійшов до бюджету ОТГ від ТОВ «Ковінько Ковбаси» 11
02.2020 року.
КЕКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» план на 9 місяців 2020 року
становить 640100,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 177161,14 грн.,
що становить  27,68 % до уточнюючого плану. Сума недовиконання – 462938,86
грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року  надходження
зменшились на 421488,00 грн.
Причина  зменшення  податку:  невиконання  спостерігається  тому,  що  ТОВ
«Агрошляхбуд»  в  2020  році  не  сплачує  даний  вид  податку,  оскільки  змінили
місцезнаходження  (перереєстрація),  за  аналогічний   період  минулого  року  від
ТОВ «Агрошляхбуд» надійшло 132288, 00 грн.;зменшення надходжень по даному
виду податку  спостерігається також по таких платниках: ТОВ «Лучанка» ,ПП
«ВалеріоМонті», Вінюрценрт ЛТД, Яришівське СТ.
-  КЕКД 18050500«Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків» план на 9 місяців 2020 року
становить 408000,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 336638,36 грн.,
що становить  82,51 % до уточнюючого плану. Сума недовиконання – 71361,64
грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року  надходження
зменшлись на 99217,95 грн.
Причина  зменшення  податку:  у  2019  році  була  переплата,  у  зв’язку  з  тим,
щобулазмінена  нормативно-грошоваоцінказемлі,  згідно  з  якою  ставка
зменшилась.Найбільшимиплатниками  данного  виду  податку  є:  ТОВ
«Вінкомподілля», ТОВ «Селищанське», ТОВ «Агробуг».
- 21081100 «Адміністративні  штрафи та  санкції»  план  на  9  місяців  2020  року
становить 1600,00 грн.,  фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 1729,40 грн., що
становить  108,09% до  уточнюючого  плану.  Сума  перевиконання  –  129,40  грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились на
679,40 грн.
Причина  зменшення  податку:  несистематичне  надходження  коштів,  що
неможливо передбачити.
- 22010300 «Адміністративний  збір  за  проведення  державної  реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» план на 9
місяців 2020 року  становить 3500,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р.
40,00 грн., що становить  1,14% до уточнюючого плану. Сума недовиконання –
3460,00 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження
зменшились на 8093,60 грн.
Причина  зменшення  податку:  блокування  роботи  державної  реєстрації  та
звільнення державного реєстратора.
- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» план на 9місяців
2020 року становить 8000,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020 р.4435,08
грн., що становить  55,44% до уточнюючого плану. Сума недовиконання –3564,92
грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року  надходження
зменшились на 5215,78 грн.
Причина  зменшення  податку:  блокування  роботи  державної  реєстрації  та
звільнення державного реєстратора.
- 22012600 «Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» план на 9 місяців 2020 року становить 35000,00



грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020 р. 12660,00 грн., що становить  36,17%
до  уточнюючого  плану.  Сума  недовиконання  –22340,00  грн. Порівняно  з
аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились на 41277,00
грн.
Причина зменшення податку: коливання динаміки звернень громадян, а також
блокування роботи державної реєстрації та звільнення державного реєстратора.
А  також,  станом  на  30.09.2020  року  до  спеціального  фонду  бюджету Лука-
Мелешківської ОТГ надійшло (без  урахування трансфертів)  999054,92 грн.,що
становить  89,86%  до  уточнюючого  плану  1111822,00  грн.   Сума  відхилення
становить – 112767,08 грн. 
Невиконанння доходів та зменшення/зростання більш як у 1,2 рази порівняно з
аналогічним періодом попереднього року спостерігається по таких кодах:
- КЕКД 19010000 «Екологічний податок» план на 9місяці 2020 року  становить
2600,00 грн.,  фактично надійшло ст..на 30.09.2020 р. 4746,18 грн.,  що 1,8 разів
перевищує  план.  Сума  перевиконання  2146,18  грн.  Порівняно  з  аналогічним
періодом попереднього року надходження збільшились на 1510,29 грн.
Найбільшими   платниками  даного  виду  податку  ПП  «Фірма  Зерно»  (термін
сплати даного виду податку за ІІІ квартал 2019 року спливав 19.11.2019 року,тому
станом на 01.10.2019 кошти ще не надійшли (п. 250.2 ПКУ), оскільки сплочено
суму  за  два  квартали  ,  а  ст.  на  01.10.2020  року  було  зараховано  суму за  три
квартали 2020 року (по 547,00 грн. за кожен квартал)»,а також ТОВ «Ковінько-
Ковбаси»,  ТОВ  «Тредіс»,  ФОП  «Прилуцький  В.Ю.»  -  у  зв’язку  з  змінами  до
законодавствазбільшилась ставка податку в розрізікодівзабруднюючихречовин.
-КЕКД  25010100«Плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами
згідно  з  їх  основною  діяльністю»  план  на  9  місяців  2020  року   становить
539000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020  р.  184323,03  грн.,  що
становить  34,20% до уточнюючого плану. Сума недовиконання -354676,97 грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшилась на
93701,17 грн. (Батьківська плата).
- КЕКД 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» план
на 9 місяців 2020 року становить 0,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р.
225088,35 грн. (в тому числі по КЕКД 25020100 надійшло 191801,84 –кошти, що
надійшли до ВОК Лука-Мелешківської  с/р,  а  саме:  106515,00 грн.-  передали з
сектору культури Вінницького району (театральні крісла), 60380,84 грн.- передали
КННВК «Фірма 5» (підручники), 1682,00 грн. – продукти від батьків,  23224,00
грн.-  -благодійна  допомога  від  спонсорів  (меблі)  . Порівняно  з  аналогічним
періодом попереднього року надходження збільшились на 161847,46 грн.
Причина:  несистематичне  надходження коштів,  які  неможливо передбачити,  а
також сплата батьківської плати (під час карантину діти не відвідували навчальні
заклади)
- КЕКД  33010000  «Кошти  від  продажу  землі»  план  на  9  місяців  2020  року
становить 561222,0 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 561277,36 грн. В
минулому році коштів від продажу землі не надходило.

 Причина: кошти надійшли від Олійник В.Ю – 357222,00 грн.,Гаврилюк О.В.
– 204055,00 грн. В 2019 році проводилась робота з підготовки проекту відведення
земельної ділянки на аукціон, який відбувся в 2020 році.

На виконання видаткової частини бюджету громади за 9-ть місяців 2020 року спрямовано
72588,9 тис.грн., у тому числі по загальному фонду  - 41022,1 тис.грн. та по спеціальному фонду
– 31566,8 тис.грн.



План  по  бюджету  ОТГ  на  9  місяців  2020  року  складає  50391227,00  грн.
(загальний фонд -43734775,00 грн., спеціальний фонд – 6656452,00 грн.).За
поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 37430329,00 грн.
(загальний фонд –35622773,69 грн.,та спеціальний фонд –1807555,31 грн.) ,
що  складає  74,27% плану  за  І  півріччя  2020  року.  В  першу чергу  кошти
бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Серед  основних  чинників,  які  негативно  впливають  на  наповнення
місцевих бюджетів є:  

- наявність  фактів  приховування  доходів  суб'єктами  підприємницької
діяльності  і  фактичних  виплат  найманим  працівникам,  відсутність
законодавчого врегулювання цієї проблеми;

- уповільнення темпів зростання середньої заробітної плати;
-недостатнє сприяння розвитку бізнесу з боку держави.

Підприємництво та регуляторна політика
Розвиток  малого  і  середнього  підприємництва  є  складовою  соціально-

економічного  розвитку.  Малий  та  середній  бізнес,  як  самостійний  елемент
ринкової  економіки,  істотно  впливає  на  структуру  перебудови  в  економіці,
робить  вагомий  внесок  у  збільшення  обсягів  виробництва,  роздрібного
товарообороту  та  послуг  населенню.  Розвиток  бізнесу  сприяє  економії  та
раціональному  використанню  ресурсів,  створює  сприятливе  середовище  для
розвитку конкуренції  та усунення монополізму, забезпечує стимулювання до
інноваційних процесів та високоефективної праці.

Станом  на  20.12.2020  року  на  території  населених  пунктів  об'єднаної
громади  здійснюють  свою  діяльність   494   суб’єктів  малого  та  середнього
підприємництва.

На  території  Лука-Мелешківської   територіальної  громади  має  діяти
Центр надання адміністративних послуг.

Робота ЦНАП постійно удосконалюється і дозволяє спростити процедуру
отримання  замовниками  адміністративних  послуг,  об’єднати  в  одному
приміщенні  усі  муніципальні  служби,  протидіяти  корупції,  уникати
використанню посередницьких послуг при отриманні адміністративних послуг,
підвищити рівень задоволеності  замовників якістю наданих адміністративних
послуг.

Розвиток аграрного сектору
Основною  спеціалізацією  сільськогосподарських  підприємств  є

вирощування зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, гречка) та
технічних культур (соняшник, соя, озимий ріпак, цукрові буряки).

Сільськогосподарську  діяльність  на  території  населених  пунктів  Лука-
Мелешківської   територіальної громади здійснюють ТОВ «Аграна Фрут Лука»,
ТОВ «Агробуг»,  ТОВ «Селищанське»,  ТОВ «Вінкомподілля»,  ФГ «Хлібодар
АП», ФГ «Господар-С», ТОВ «Поділлялатінвест»,  ФГ «Максіма», ФГ «Надія
М», ФГ «Зерно-А», які орендують та обробляють землі.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів
Житловий фонд об’єднаної громади складається з: 
 житлові будинки на 8 і 16 квартир 



Обслуговує комунальне підприємство «Лука-Благоустрій». 
Існуюча  система  обслуговування  житла  є  неефективною  і  не  може

забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості надання комунальних
послуг.  Альтернативним варіантом утримання і  експлуатації  житла,  а  також
реалізації  права  громадян  щодо  їх  участі  у  місцевому  самоврядуванні,  є
формування  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  житлових  будинків,
запровадження  нових  форм  діяльності  і  розмежування  управлінських  і
виробничих  функцій,  залучення  до  управління  і  обслуговування  житлового
фонду суб’єктів підприємницької діяльності як фізичних так і юридичних осіб.

На  благоустрій  населених  пунктів  протягом  9-ти  місяців  з  Лука-
Мелешківського сільського бюджету використано 898625,88 грн. 

З  метою  покращення  санітарного  стану  населених  пунктів,  підвищення
культури  населення  в  населених  пунктах  Лука-Мелешківська,Прибузьки,
Тютьки, Іванівка, Цвіжин, Яришівка,Студениця, Лани здійснюється вивезення
сміття ТОВ «Ековін», в населених пунктах Майдан-Чапельський, Парпурівці,
Хижинці, Сокиринці здійснює вивезення сміття ФОП Кулик.

Упродовж 2020 року ведеться активна робота по облаштуванню вуличного
освітлення в населених пунктах.(підготовчі та проекті роботи)

Розвиток транспортної інфраструктури
Територія  об’єднаної  територіальної  громади характеризується

розгалудженою транспортною інфрастуктурою. 
 Транспортна  інфраструктура  являється  однією  з  базових  галузей,

ефективне  функціонування  якої  є  необхідною  умовою  для  забезпечення
економічного розвитку громади. 

Стан доріг комунальної власності
Назва населеного 
пункту

Загальна 
протяжність 
доріг, км

Протяжність 
доріг з 
асфальтованим
покриттям, км

Протяжність 
доріг з 
твердим 
покриттям 
(бруківка), км

Протяжність 
доріг з біло- 
щебеневим 
покриттям, 
км

Протяжність 
грунтових 
доріг, км

Лука-
Мелешківська

95 15 0 50 51

Іванівка 13,75 0 2,25 10,5 3,25
Цвіжин 7,25 1,05 0 2,55 3,65
Яришівка 33,5 2,5 2,5 23,8 5,0
Пилява 14,84 0,8 4,0 5,5 4,54
Майдан-
Чапельський

8,41 1,17 7,24

Парпурівці 10,26 10,26
Хижинці 19,65 0,60 19,05
Сокиринці 15,29 0,29 15,00

Разом: 217,95 21,41 8,75 143,9 67,44

Аналіз стану доріг показує, що у 2021-2022 роках необхідно продовжувати
роботу в напрямку покращення їх технічного стану. Крім цього, враховуючи
збільшення  з  кожним  роком  транспортних  потоків,  проблемою  є  безпека



пішоходів  та  необхідність  облаштування  доріг  з  посиленим рухом засобами
безпеки дорожнього руху.

Соціальний захист
Особлива  увага  в  громаді  приділяється  малозахищеним  верствам

населення,протягом  січня-жовтня  для  надання  різного  виду  матеріальних
допомог з Лука-Мелешківського бюджету виплачено 8000грн., в тому числі:

малозабез.  cім’ям –24300,00 грн.(50 чол.),на лікування – 47900,00 грн.(61
чол.),  на поховання - 7800,00 грн.(9чол).(Кошти затверджені згідно програми
соціального захисту населення Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної
громади на 2020 рік.)

Підтримка дітей та сім`ї
В Лука-Мелешківській громаді у грудні 2020 року була створена Служба у

справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради, а до цього з квітня 2019 року
діяв  відділ  у  справах  дітей,  молоді  та  спорту  Лука-Мелешківської  сільської
ради. Завдяки діяльності даної структурного підрозділу ведеться облік дітей і
сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  реалізовується
профілактична  робота  з  дітьми  та  батьками,  щодо  запобігання  і  уникнення
складних життєвих обставин.

На первинному обліку, за оцінкою потреб, в нас перебуває 10 сімей в яких
виховується 23 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. А
також 2 дитини-сироти, 2 дитини, позбавленні батьківського піклування, є 1
дитячий  будинок  сімейного  типу,  де  виховуються  5  дітей,  позбавлені
батьківського піклування.

Проводиться робота по виявленню сімей, які можуть опинитися як такі, що
перебувають  в  складних  життєвих  обставинах.  З  ними  проводиться
профілактична  робота  щодо  попередження  потрапляння  в  складні  життєві
обставини з 22 сім’ями, які виховують 48 дітей.

З  метою  профілактики  дитячої  бездоглядності,  безпритульності,
попередження дитячих правопорушень і злочинів, здійснюються профілактичні
заходи: 180 відвідувань сімей за місцем проживання, 100 зустрічей з батьками
за  місцем  перебування  служби,  обстежено  умови  проживання  37  сімей,
співпраця з ювенальною поліцією, щодо профілактики дитячих правопорушень.
Проведення профілактичних бесід із батьками і дітьми щодо попередження і
запобігання дитячих правопорушень.

Протягом 2020  року  проведено  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини, де розглядали питання про надання дозволів на здійснення майнових
правочинів, про доцільність перебування дитини на цілодобовому перебуванні
в  закладі  інституційного  догляду  і  виховання,  про  доцільність  продовження
перебування  дитини  на  цілодобовому  перебуванні  в  закладі  інституційного
догляду і виховання, про визначення місця проживання дитини тощо.

Службою  у  справах  дітей  постійно  проводиться  робота  (індивідуальна,
групова,  дистанційна,  за  допомогою соціальних мереж тощо)  по актуальним
питанням  сьогодення:  домашнього  насилля  в  сім`ї,  торгівлі  людьми,  прав
дитини, відповідального батьківства,  батьків після розлучення, прав дідусів і
бабусь,  психологічні  і  педагогічні  поради  у  вихованні  дітей  різного  віку,
майнові правочини тощо.



Розроблено ряд методичні рекомендації щодо сімейних форм виховання,
різні тематичні буклети, що розповсюджуються, як інформаційна скарбничка,
для населення під час пандемії.

Охорона здоров’я
Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної

людини,  становить  ключовий  аспект  національної  безпеки,  визначає
можливості  досягнення  індивідуального  і  суспільного  добробуту  та
благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому пріоритетним у цій сфері є
підвищення  ефективності  та  якості  роботи  закладів  охорони  здоров’я,
забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення
захворювань.

На  території  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади
розташовані шість закладів, які надають первинну медико-санітарну допомогу
населенню:

 амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Лука-Мелешківська;
 фельдшерський пункт  с. Іванівка;
 фельдшерський пункт с. Тютьки;
 фельдшерський пункт с. Яришівка;
 фельдшерський пункт с. Пилява;
 амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Хижинці;
 фельдшерський пункт с. Сокиринці;
 фельдшерський пункт с. Парпурівці;
 фельдшерський пункт с. Майдан-Чапельський.

Проблемою в галузі охорони здоров'я є:
-обмеженість бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я;
- недостатня кількість сучасного діагностичного обладнання у медичних

закладах;
-високі показники смертності населення у працездатному віці від серцево-

судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
-недостатній рівень дотримання населенням здорового способу життя;
-  недооцінка  населенням  значущості  профілактичних  заходів  для

збереження власного здоров’я.

Освіта
Основним завданням є забезпечення конституційних гарантій доступності

та  рівності  прав  громадян  на  отримання  якісної  освіти,  підвищення  рівня
охоплення  дітей  дошкільною  освітою,  оновлення  та  удосконалення  змісту,
форм і методів організації навчально - виховного процесу в загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього
середовища,  збереження  та  вдосконалення  мережі  дошкільних  і
загальноосвітніх  навчальних  закладів  відповідно  до  потреб  територіальної
громади,  забезпечення  належного  рівня  їх  поточного  утримання  та
функціонування,  сприяння  збереженню  здоров’я  дітей,  забезпечення  всіх
раціональним,  якісним  та  безпечним  харчуванням,  впровадження  нових
технологій з розвитку освіти.



На  території  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади
функціонує 15 закладів освіти:

Заклади загальної середньої освіти
№ з/

п
Назва навчального закладу Потужніст

ь школи
Кількість

дітей
станом на
01.10.2020

р.

Кількість
класів

1.
КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-Мелешківської сільської 
ради»

300 546 23

2.
Яришівська філія КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради»

250 160 10

3.
Іванівська філія КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради»

250 64 8

4.
Прибузька філія КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради»

190 127 9

5. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Пилява 160 84 8
6. КЗ "Хижинецький ліцей" 300 202 11
7. Сокиринецька філія КЗ "Хижинецький ліцей" 150 90 9

8.
Приватне підприємство НВК:загальноосвітня 
школа І-ІІ ст.- "Джерело мудрості"

300 181 12

РАЗОМ: 1900 1454 90

Заклади дошкільної освіти (дошкільні відділення) 
№ з/п Назва закладу дошкільної освіти Потужність

закладу
Кількість

дітей станом
на 01.10.2020

р.

Кількість
груп

1  Комунальний заклад дошкільної освіти 
«Веселка» Лука-Мелешківської сільської 
ради

140 219 7

2 Прибузька  філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-
Мелешківської сільської ради», 
дошкільний підрозділ.

45 44 2

3  КЗ Яришівський заклад дошкільної освіти 
«Журавлик»     

20 36           2

4  КЗ Хижинецький дошкільний заклад 
«Золотий ключик»  с. Хижинці

70 38 2

5 КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
«Дзвіночок» с. Сокиринці

50 38 2

6 Пилявський дошкільний навчальний заклад
«Ластівка»

68 33 2

7 Приватне підприємство «Заклад освіти 
«Джерело мудрості» , дошкільний заклад   с. 
Парпурівці

50 43 3

Разом: 443 451       20

Існуюча мережа  закладів освіти не забезпечує освітні потреби населення.
Актуальним питанням для влади у сьогоденні залишається обмежена кількість
місць в дитячому садку с.Лука-Мелешківська  та відсутність дитячого садка в
с.Іванівка. 

Для  вирішення  даного  питання  необхідно  провести  реконструкції
приміщення їдальні школи в с.Іванівка. 

Потребує  вирішення  питання  збільшення  навчальних  площ  шляхом
добудови   КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»,  який  є
опорним закладом.



Заклади освіти у 2020  році фінансуються за рахунок державного бюджету,
але сільською радою приділялась значна увага покращенню  їх матеріально-
технічного забезпечення.

 
 В галузі освіти залишається ще безліч проблем, основними серед яких є:
- недостатність фінансування  для оновлення та покращення  матеріально-

технічної бази, проведення ремонтів і реконструкцій закладів освіти;
- необхідність здійсненя благоустрою пришкільних територій;
- недостатня  кількість  навчальних  площ  в  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-

Мелешківської сільської ради
- потреба в будівництві сучасної нової школи в с.Лука-Мелешківська;
-необхідність проведення заходів по енергозбереженні   ДНЗ "Веселка "  та

ДНЗ «Журавлик» .

Культура
Головною  метою  розвитку  культури  є формування  і  розвиток  сучасної

інфраструктури галузі,  впровадження в діяльність  установ культури новітніх
інформаційних  технологій,  збереження  та  популяризація  національної
культурної  спадщини,  всебічного  задоволення  культурно  -  мистецьких  та
інформаційних потреб населення, підтримка талановитої молоді і обдарованих
дітей.

Заклади культури Лука-Мелешківської
об’єднаної територіальної громади

Клубні заклади
1. Лука-Мелешківський сільський будинок культури
2. Іванівкий сільський будинок культури
3. Яришівкий сільський будинок культури
4. Сокиринецький сільський будинок культури
5. Парпурівецький сільський будинок культури
6. Прибузький сільський клуб
7. Тютьківський сільський клуб
8. Цвіжинський сільський клуб
9. Пилявський сільський клуб
10.  Ланівський клуб-бібліотека
11. Хижинецький клуб

Бібліотеки
1. Бібліотека  с. Лука-Мелешківська
2. Публічна бібліотека  с.Сокиринці
3. Пилявська бібліотека
4. Бібліотека с.Яришівка

Заклад початкової мистецької освіти
1.  Дитяча школа мистецтв с. Лука-Мелешківська

Всього: 16 закладів
Проблемними питаннями галузі є  забезпечення мережі закладів культури

сучасною  матеріально  –  технічною  базою та  підвищення  культурного  та
духовного рівня населення.

Фізична культура і спорт



Важливим  завданням  є створення  умов  для  зміцнення  фізичного  та
психічного  здоров’я  дітей  шляхом  належної  організації  оздоровлення  та
відпочинку,  для задоволення потреб кожного мешканця населених пунктів у
фізичному розвитку, зміцненню здоров’я.  

На території села Лука-Мелешківська є  стадіон.
Для  організації  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної

роботи використовується  існуючий  потенціал  фізкультурних  кадрів:  вчителі
загальноосвітніх шкіл .

Проблемними в цьому напрямку є недостатнє охоплення фізкультурно -
масовими  заходами  мешканців  територіальної  громади,  недостатня  кількість
сучасних  спортивних  майданчиків,  споруд,  інвентарю  й  обладнання,
відсутність власних спортивних баз та сучасного стадіона.

  Органи місцевого самоврядування
З  метою  спрощення  процедури  надання  адміністративних  послуг  та

створення зручних і сприятливих умов для їх отримання в Лука-Мелешківській
об’єднаній громаді створенол Відділ соціального захисту населення та охорони
здоров’я,  Відділ  управління  майном  та  будівництва  та  два  старостинських
округи, Яришівський та Сокиринецький, на сьогодні це є однією з найкращих
організаційних форм взаємодії влади і громади. 

Крім цього, на сьогодні виникла необхідність у створені ЦНАП, зокрема,
передбачається створення робочих місць для надання послуг та консультацій
компетентними  спеціалістами  з  інших  установ  та  організацій.  Також  є
необхідність  впровадження системи видачі і перевірки закордонних паспортів
та ID карток.

 
Безпека життя, забезпечення законності і правопорядку
Протягом  поточного  року  зусиллями  правоохоронних  органів  та  при

підтримці  громадського  формування  по  охороні  громадського  порядку  не
допущено дестабілізації внутрішнього порядку на території сільської ради.

Але криміногенна ситуація залишається складною.  Причинами цього є:
-  високий рівень безробіття;
- приміське (біля обласного центру) розташування населених пунктів Лука-

Мелешківської територіальної громади, міграція злочинності та зосередження її
на дачних масивах. 

- недостатнє  матеріально-технічне  забезпечення  державних  оперативно-
рятувальних підрозділів;

- проведення антитерористичної операції на сході України.

Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку за 9 місяців
2020 року свідчить, що Лука-Мелешківська сільська територіальна громада має
потенційні  можливості  стати  сильнішою,  більш  конкурентоспроможною  за
умови прискореного розвитку пріоритетних галузей, позитивних структурних
зрушень  в  економіці,  створення  нових  робочих  місць  та  підвищення
енергоефективності.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ НА 2021 рік



Основною метою Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лука-
Мелешківської  сільської  територіальної  громади є  забезпечення  структурних
зрушень  в  економіці,  підвищення  її  конкурентоспроможності  як  основи  для
збалансованого  зростання,  розв’язання  соціальних  проблем  та  підвищення
добробуту населення.

Завданнями  Програми  є  створення  в  середньостроковій  перспективі
підґрунття для:

 розвитку  промислового  комплексу  з  метою  насичення  ринку
конкурентоспроможними промисловими товарами;

 створення  умов  для  ефективного  розвитку  аграрного  сектору  та
підвищення його конкурентоспроможності;

 створення умов для зростання обсягів інвестицій;
 сприяння розвитку малого і середнього підприємництва;
 запровадження нових  інноваційних  технологій  з метою  зменшення

енерго- і ресурсоємності виробництва;
 модернізація інфраструктури  населених  пунктів,  зокрема

транспортної та житлово-комунальної;
 якісне надання житлово-комунальних послуг; 
 створення, оновлення  місць дозвілля та відпочинку для населення;
 удосконалення  освітньої  галузі,  покращення  умов  навчання  та

виховання;
 підтримка національного усиновлення, розвиток інших форм сімейного

виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування:
створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

 покращення  якості  надання  соціальних  послуг  та  соціального
забезпечення населення;

 покращання  умов  надання  медичних  послуг  населенню  та
матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів; 

 забезпечення зайнятості сільського населення; 
 підвищення  рівня  фізкультурно-оздоровчої  роботи,   створення

матеріально-технічної  бази,  облаштування  необхідним  обладнанням  та
інвентарем;

 здійснення  заходів  пов’язаних  з  будівництвом,  реконструкцією,
капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів.

ІІІ. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Досягнення  поставленої  мети  буде  здійснюватись  через  реалізацію
пріоритетів у визначених цілях,  а  саме: соціально-гуманітарній;  економічній;
покращення  умов  життя,  природокористування  та  та  посилення  безпеки
громадян.

 
   В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання та виховання
дітей в закладах освіти. 



Шляхи досягнення:
- забезпечення  для  населення  об’єднаної  територіальної  громади

державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та
повноцінної  освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку в
межах державних стандартів;

-  забезпечення  дітей  гарячим харчуванням,  якісним  медичним
обслуговуванням;

- збільшення кількості дітей,  охоплених  послугами  оздоровлення  та
відпочинку;

-  забезпечення  регулярного  та  безоплатного  підвезення  учнів  та
педагогічних працівників, які проживають на віддалених територіях,  до місць
навчання, занять гуртковою роботою та в зворотному напрямку;

- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, їх участі в
конкурсах,  спортивних  змаганнях,  спартакіадах,  олімпіадах,  фестивалях,
семінарах,  заходах  громади,  районного,  обласного  та  всеукраїнського  рівнів
тощо;

- підтримка обдарованих дітей, переможців конкурсів і олімпіад;
- якісне методичне забезпечення освітнього процесу;
- розширення мережі позашкільної освіти населення, збільшення кількості

гуртків;
- забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу;
- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик,

альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи
закладів освіти;

- впровадження  інноваційних технологій, інтерактивних форм,  прийомів,
методів  роботи,  спрямованих  на  розвиток  творчих  та  інтелектуальних
здібностей дітей;

- створення умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти;
- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою
Очікувані результати:
- створення умов для рівного доступу до якісної освіти;
- підвищення  рівня  знань  та  навичок  учнів  загальноосвітніх  навчальних

закладів;
- збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;
- підвищення  ролі  школи  як  центру  інтелектуального,  культурного  та

соціально-економічного відродження
- покращення умов навчання та виховання дітей дошкільного віку та учнів.

Пріоритет 2. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Шляхи досягнення:
- прийняття в комунальну власність закладів освіти;
- зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  (оновлення  та

доукомплектування  комп'ютерною  та  оргтехнікою,  мультимедійними  та
інтерактивними засобами, меблями та обладнанням);

- матеріально-технічне оснащення їдалень та спортивних залів;
- проведення поточних ремонтів приміщень;
-  реконструкція та благоустрій шкільних дворів;
-  облаштування дитячих та спортивних майданчиків;



- проведення реконструкцій, капітальних ремонтів приміщень, будівель та
споруд;

- впровадження заходів з енергозбереження (утеплення стін, дахів, заміна
вікон та дверей, технічне удосконалення котелень та обладнання)

- проведення  реконструкції  приміщення  їдальні   Іванівської  ЗОШ  для
дитячого садочка в с.Іванівка

- виведення з аварійності Лука-Мелешківської школи
- будівництво нової ЗОШ с.Лука-Мелешківська

Очікувані результати:
- забезпечення  закладів  освіти  сучасними  меблями,  обладнанням  та

технічними засобами;
- покращення санітарно-технічного стану закладів;
- створення  безпечних  та  сприятливих  умов  перебування  дітей  у

навчальних закладах.

Пріоритет 3. Підвищення якості медичного обслуговування населення,
поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

Шляхи досягнення:
- покращення якості надання медичних послуг в лікувальних закладах;
- забезпечення ліками  пільгових категорій населення;
- забезпечення лікарськими препаратами  важкохворих, хворих на рідкісні

захворювання  необхідними  базовими  лікарськими  засобами  та  харчуванням;
забезпечення їх амбулаторним та невідкладним лікуванням;

- підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та
профілактики захворювань;

- поліпшення  стану  здоров’я  усіх  верств  населення,  зниження  рівня
смертності, захворюваності, інвалідності;

- підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги шляхом
впровадження  сучасних  високотехнологічних  технологій  в  напрямку
профілактики та діагностики захворювань;

- створення  сучасної  системи  інформаційного  забезпечення  у  сфері
охорони здоров’я;

- дооснащення  відповідним  обладнанням,  апаратурою,  реагентами,
медикаментами та виробами медичного призначення;

- проведення  поточних, капітальних ремонтівта реконструкцій будівель і
споруд закладів охорони здоров’я. 

- будівництво амбулаторії європейського типу з денним стаціонаром

Очікувані результати:
- покращення  якості  та  доступності  надання  медичної  допомоги

населенню;
- зменшення показників інвалідизації та захворюваності серед населення;
- формування у громадян пріоритету здорового способу життя;
- зміцнення  та  зростання  матеріально-технічної  бази  закладів  охорони

здоров’я;
- забезпечення ліками  пільгових категорій населення;
- покращення умов медичного обслуговування населення.



Пріоритет  4.  Підвищення  соціального  захисту  населення,  надання
соціальної  допомоги  людям,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах.

  Шляхи досягнення:
-  координація  діяльності  виконавчого  комітету,  трудових  колективів,

підприємств,  установ,  організацій,  приватного  бізнесу  щодо  покращення
соціального захисту населення;

-  вивчення  житлово  -  побутових  умов  проживання  малозабезпечених
верств населення з метою надання різних видів допомоги;

-  залучення  благодійних  коштів,  матеріальних  ресурсів  підприємств,
установ всіх форм власності для надання матеріальної допомоги в грошовій та
натуральній формі малозахищеним верствам населення;

-  соціальна  підтримка  ветеранів  війни  та  праці,  інвалідів,  учасників
ліквідації  аварії  на  ЧАЕС,  учасників  АТО,  переселенців  з  тимчасово
окупованих територій, інших незахищених верств населення;

-  проведення  соціального  інспектування  сімей  учасників
антитерористичної операції з метою вивчення потреб для подальшого надання
їм відповідної допомоги;

- надання соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції;

- надання психологічної реабілітації інвалідам війни та учасникам бойових
дій з числа учасників антитерористичної операції;

- забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати,
пенсій та різного виду соціальної допомоги;

-   створення необхідних умов для забезпечення підтримки найуразливіших
верств населення, удосконалення системи надання пільг та соціальних послуг,
підвищення їх ефективності, посилення адресності.

Очікувані результати:
- забезпечення  соціального  захисту  незахищених  верств  населення  та

людей з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які переміщуються з
тимчасово  окупованої  території  та  районів  проведення  антитерористичної
операції;

- забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді;
- покращення соціально-побутового обслуговування людей з обмеженими

фізичними можливостями;
- покращення рівня соціального захисту ветеранів війни, участинів АТО.

Пріоритет  5.  Запобігання дитячій  безпритульності  і  бездоглядності,
створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення
якості життя дітей соціально вразливих груп.

Шляхи досягнення:
- виявлення,  облік,  неблагополучних  сімей,  надання  їм  комплексної

допомоги;



- розвиток  та  підтримка  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  (усиновлення,  опіка,  та  піклування,
прийомні сім’ї);

- попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, зниження
рівня злочинності серед дітей;

- створення  максимально  сприятливих  умов  для  оздоровлення  та
медичного  обслуговування,  проведення  дозвілля  і  культурного  відпочинку
дітей з багатодітних сімей;

- підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин;
-  реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя

та профілактику негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі;
- захист житлових та майнових прав дітей;
- здійснення  заходів  з  попередження  та  запобігання  жорстокого

поводження з дітьми, застосування будь-якого насилля щодо дітей;
- здійснення заходів щодо правового виховання дітей.

Очікувані результати:
- зменшення кількості дітей кризових категорій;
- підвищиться рівень обізнаності в правовому полі дітей, підлітків, батьків;
- збільшиться відсоток дітей, охоплених сімейними формами виховання;
- забезпечення реалізації заходів  захисту прав та інтересів дітей.

Пріоритет 6. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення.

Шляхи досягнення:
 стимулювання  розвитку  підприємництва  в  частині  створення  нових

робочих місць;
 сприяння  попередженню та  усуненню причин,  які  викликають  трудові

конфлікти,  спори,  скарги  між  роботодавцями  та  найманими  працівниками
шляхом  проведення  методично-консультаційної  роботи  з  керівниками  та
робітниками підприємств; 

 посилення  інформаційної  обізнаності  суб’єктів  господарювання  та
працівників  у  сфері  трудових  відносин,  у  тому  числі  з  питань  оплати,
організації  та  охорони  праці,  колективно-договірного  урегулювання,
відповідальності за порушення норм трудового законодавства.

Очікувані результати:
 зростання  середньомісячного  розміру  заробітної  плати  робітників,

зайнятих у галузях економіки;
 підвищення добробуту громадян, наповнення бюджету;
 зниження безробіття. 

Пріоритет 7: Покращення житлових умов населення.

Шляхи досягнення:
- забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному

обліку,  про  можливість  їх  участі  у  програмах будівництва  (придбання)
доступного житла та порядок надання державної підтримки;



- участь  у  формуванні  та  веденні  Єдиного  реєстру  громадян,  які
потребують  поліпшення  житлових  умов  відповідно  до  законодавства  та
перебувають на квартирному обліку;

- виділення коштів для надання пільгових довготермінових кредитів на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Очікувані результати:
- забезпечення населення доступним житлом;
- поліпшення житлових умов сільського населення;
- збільшення обсягів будівництва житла;
- збільшення інвестиції у житлове будівництво;
- поліпшення добробуту населення.

Пріоритет 8. Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку
культури і мистецтва, розвиток туризму.

Шляхи досягнення:
-збереження існуючої мережі закладів культури громади та утримання їх

на належному рівні;
-  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  культури,  оновлення

технічного  ресурсу,  придбання  сценічних  костюмів  для  самодіяльних
аматорських колективів;

-  розширення  інформаційних  можливостей  бібліотек,  оновлення
книжкових фондів у відповідності до затверджених нормативів;

-  впровадження  в  діяльність  установ  культури  новітніх  інформаційних
технологій, придбання  комплектів  комп’ютерного  обладнання,  забезпечення
роботи мережі "Інтернет";

- відродження, збереження національної культурної спадщини та розвиток
традиційної української культури, створення умов для відродження і розвитку
українських традицій;

-  сприяння  становленню  талановитої  мистецької  молоді,  підтримка
професійної  та  самодіяльної  творчої  діяльності,  а  також  збереження
національної культурної спадщини;

- розвиток творчих зв’язків із містами України та зарубіжжя;
- участь творчих колективів у конкурсах, фестивалях в межах і за межами

об'єднаної територіальної громади;
-  сприяння  розвитку  перспективних  форм  туризму  (зелений  туризм,

активні  види  відпочинку)  з  урахуванням  необхідності  забезпечення
ефективного природокористування  та охорони навколишнього середовища;

-  увічнення  визначних  історичних  подій,  видатних  постатей  в  історії
територіальної громади.

Очікувані результати:
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
- оновлення  бібліотечних  фондів,  удосконалення  рівня  бібліотечного  та

інформаційного обслуговування населення;
- сприяння творчому розвитку обдарованих дітей та молоді, удосконалення

форм  і  методів  національно-патріотичного  та  естетичного  виховання,
організації культурно-дозвільної роботи;



- поліпшення  матеріально-технічного  стану  закладів  культури,
забезпечення їх повноцінного функціонування, створення належних умов для їх
відвідувачів;

- розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителівта
гостей громади;

- збереження пам’яток історико-культурної спадщини;
- розвиток оздоровчого, культурно-пізнавального, сільського туризму.

Пріоритет  9.  Реалізація  заходів  з  розвитку  фізичної  культури  та
спорту.

Шляхи досягнення:
- забезпечення  проведення  на  належному  рівні  спортивно  -  масових

заходів;
- будівництво, реконструкція,  облаштування спортивних споруд, дитячих

майданчиків, забезпечення їх спортивним обладнанням та інвентарем;
- залучення  тренерів  для  організації  навчально-виховного  процесу  в

загальноосвітніх школах та організації спортивно-масових заходів;
- покращення результативності участі спортсменів навчальних закладів на

районному, обласному та всеукраїнському  рівнях;
- забезпечення  навчальних  закладів  спортивним  інвентарем  та

обладнанням;
- розвиток  і  популяризація  здорового  способу  життя  серед  населення,

підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;
- фінансова підтримка сільських спортивних команд. 

Очікувані результати:
- покращення спортивної матеріальної бази навчальних закладів;
- зменшення кількості учнівської молоді які мають відхилення у здоров’ї;
- зростання  ефективності  спортивно-масової  роботи,  покращення

результативності   спортивних  команд  на  районному,  обласному  та
всеукраїнськомурівнях;

- підвищення доступності,  якості  та  різноманітності  форм оздоровчих та
спортивних послуг для різних верств населення.

- покращання стану здоров’я населення.

В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ.

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу з метою насичення 
ринку конкурентоспроможними промисловими товарами.

Шляхи досягнення:
- запровадження  технологічної  модернізації  підприємств  за  рахунок

реконструкції,  технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей  на  основі  впровадження  енергозберігаючих  та  екологічно
безпечних технологій;

- впровадження  в промисловості  найбільших інвестиційних проектів,  що
забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери:



- сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної
продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості.

Очікувані результати:
- модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності

за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій;
- виробництво  та  використання  альтернативних  джерел  енергії  та

сировини;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому

ринку.   

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності  агропромислового
комплексу,  ефективне використання  природних  та  людських  ресурсів,
впровадження  новітніх  та  енергоощадних  технологій  у  виробництво,
переробку та зберігання продукції.

Шляхи досягнення: 
- створення  сприятливих  умов  для  розвитку  базових  галузей  сільського

господарства  шляхом  впровадження  інвестицій  в  галузі  рослинництва  і
тваринництва, переробку, зберігання  сільськогосподарської продукції;

- підвищення родючості ґрунтів шляхом проведення меліоративних заходів
та дотримання сучасних науково-обґрунтованих сівозмін;

- підвищення  продуктивності  ріллі  шляхом  застосування  сучасних
високоефективних  технологій  обробітку  ґрунту,  застосовуючи  при  цьому
високопродуктивну сільськогосподарську техніку;

- нарощування  виробництва  молока,  особливо  в  громадському  секторі,
шляхом підвищення продуктивності наявного стада, та нарощування поголів’я
корів молочного стада;

- залучення  сучасних технологічних процесів для переробки та зберігання
сільськогосподарської продукції;

- забезпечення  зайнятості  сільського  населення  шляхом  розвитку
сільськогосподарського виробництва.

Очікувані результати:
- підвищення продуктивності  ґрунтів,  що  забезпечить  щорічне

нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, не збільшуючи при
цьому посівних площ та затрат на вирощування;

- збільшення виробництва продукції рослинництва та тваринництва;
- забезпечення  населення  якісними  та   більш  дешевими  продуктами

харчування;
- ефективне використання природних та людських ресурсів.

Пріоритет  3.  Покращення регуляторного середовища як передумови
для розвитку малого та середнього бізнесу.

Шляхи досягнення:
- подальше спрощення процедур надання адміністративних послуг;
- забезпечення  ефективного  функціонування  Центру надання

адміністративних послуг, в тому числі проведення навчання адміністраторів;



- забезпечення  виваженого  підходу  до  планування  та  проведення
регулювань  господарської діяльності  на  території  громади,  збалансованості
інтересів  місцевої  влади,  суб’єктів  господарювання  та  населення  в  процесі
здійснення регуляторної діяльності;

- проведення  заходів  з  відстеження  ефективності  діючих  регуляторних
актів;

- підтримка  та  створення  сприятливих   умов  для  розвитку  малого і
середнього бізнесу; 

- забезпечення  вільного  доступу  суб’єктам  малого  та  середнього
підприємництва  до  участі  у  процедурах  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг  за
державні кошти;

- надання інформаційної  та  консультаційної  підтримки суб’єктам малого
підприємництва;

- обмеження втручання органів влади у господарську діяльність суб’єктів
підприємницької діяльності;

-  підтримка фермерських господарств,  виробників  сільськогосподарської
продукції.

Очікувані результати:
- забезпечення прозорості діяльності органів державної влади;
- отримання інформаційної  підтримки суб’єктами підприємства;
- зменшення  втручання  місцевої  влади  у  діяльність  суб’єктів

господарювання;
- підвищення  доступності  отримання  адміністративних  послуг,  якості

обслуговування населення;
- збільшення кількості  малих та середніх  підприємств та  надходжень до

бюджету;
- збільшення кількості робочих місць.

Пріоритет 4: Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій
в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Шляхи досягнення:
- запровадження  енергозберігаючих  технологій,  вжиття  дієвих  заходів

щодо  зменшення  витрат  на  енергоносії  за  рахунок  скорочення  обсягу
споживання;

- утеплення фасадів та дахів, заміна дверей та вікон на енергозберігаючі;
- використання альтернативних та місцевих джерел енергії;
- заміна ламп на енергоощадні;
- модернізація обладнання та систем опалення;
- впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні;
-використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії. 

Очікувані результати:
- скорочення обсягу бюджетних видатків на оплату енергоносіїв;
- збільшення  обсягів  використання  нетрадиційної  енергетики  та

альтернативних видів палива;
- модернізація конструкцій вікон та дверей;



- спрямування  коштів,  зекономлених  внаслідок  впровадження
енергозберігаючих  заходів,  на  фінансування  заходів  з  енергозбереження  у
бюджетних установах;

- поліпшення  умов  експлуатації  та  збереження  будівель  і  споруд  в
належному стані,  забезпечення санітарно-гігієнічних,  інженерно-технічних та
естетичних  вимог  до  утримання  будівель,  споруд  та  прилеглих  до  них
територій;

- зменшення  ризику  розморожування  систем  опалення  при  аварійних
зупинках та інше.

Пріоритет 5. Створення привабливого інвестиційного клімату.

Шляхи досягнення: 
- проведення детального аналізу вільних земельних ділянок та виробничих

потужностей, що не використовуються,  визначення найбільш перспективних,
що  можуть  бути  запропоновані  потенційним  інвесторам,  презентаційних
матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади;

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури громади;
- формування сучасної забудови території громади;
- участь  у  грантових  проектах  та  конкурсах  проектів  розвитку

територіальних громад;
- запровадження  конструктивної  співпраці  з  інвесторами,  які  реалізують

пріоритетні  для  території  громади  проекти,  оперативне  реагування  на  їх
пропозиції та звернення щодо перешкод в їх діяльності.

Очікувані результати:
- створення  умов  для  збільшення  обсягів  інвестицій  в  реальний  сектор

економіки; 
- створення додаткових робочих місць;
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
- створення умов для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
- забезпечення проведення прозорої та відкритої інвестиційної політики.
- збільшення  обсягів  виробництва  сільськогосподарської  продукції  всіма

категоріями господарств.

Пріоритет  6.Збільшення обсягів  роздрібного  товарообігу  та  платних
послуг, покращення якості обслуговування населення. 

Шляхи досягнення:
- задоволення  попиту  населення  територіальної  громади в  товарах  та

послугах;
- розширення торговельної  інфраструктури  та  мережі  закладів  сфери

послуг;
- забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення;
- сприяння  розвитку  місцевих  товаровиробників,  розширення  мережі  їх

фірмових магазинів та сервісних центрів.

Очікувані результати:



- підвищення  рівня  та  культури  торговельного  та  побутового
обслуговування;

- відкриття нових підприємств торгівлі, ресторанного господарства;
- розширення  сільської  мережі  підприємств  побутового  обслуговування

населення;
- забезпечення  населення  якісною  сільськогосподарською  продукцією  за

цінами виробника;
- створення нових робочих місць.

Пріоритет  7.  Продовження  політики  стабільності  та  прозорості  на
засадах, визначених Бюджетним кодексом України, посилення платіжної
дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань.

 Шляхи досягнення:
- забезпечення  наповнюваності  місцевого  бюджету  шляхом  створення

сприятливих  умов  для  розвитку  підприємництва;  притоку  інвестицій,
поліпшення  фінансового  стану  підприємств,  підвищення
конкурентоспроможності виробництва;

- зростання  рівня  власних  доходів  за  рахунок  джерел,  визначених
Бюджетним кодексом України;

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до місцевого
бюджету;

- забезпечення збалансованого (бездефіцитного)  бюджету на всіх стадіях
бюджетного процесу;

- забезпечення  ефективного  управління  майном,  що  належить
територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- дотримання  соціальної  спрямованості  бюджету,  забезпечення
функціонування  соціальної  та  гуманітарної  сфери  на  рівні  державних
стандартів;

- концентрація  бюджетних  ресурсів  на  ключових  напрямках  соціально-
економічного  розвитку  із  залученням  до  цільових  фондів  коштів  суб’єктів
господарювання та мешканців громади;

- недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати в бюджетній
сфері  та  по  соціальних  виплатах,  недопущення  виникнення кредиторської
заборгованості в бюджетних установ за отримані послуги та виконані роботи.

 Очікувані результати
- зростання надходжень до бюджету територіальної громади;
- досягнення  високої  ефективності  і  результативності  використання

бюджетних коштів;
- збільшення  видатків  на  утримання  соціально-культурної  сфери  та

соціальний захист населення.

Пріоритет 8. Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю.

Шляхи досягнення:
-  проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення

положень трудового законодавства;



- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання
ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої
робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин;

- здійснення  контролю  за  дотриманням  мінімальних  гарантій  в  оплаті
праці,  легалізацією трудових  відносин,  зайнятості  та  своєчасної  виплати
заробітної плати.

Очікувані результати:
- забезпечення  державних  гарантій  у  сфері  праці,  підвищення  рівня

соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців
за використання їх праці;  

- запобігання проявів «тіньової» зайнятості; 
- забезпечення повноти сплати соціальних внесків та податків до бюджету.

В ПОКРАЩЕННІ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Пріоритет  1.  Розвиток  житлово-комунального  господарства,
створення  умов  для  забезпечення  споживачів  об'єднаної  територіальної
громади достатньою кількістю питної води гарантованої якості. 

Шляхи досягнення:
- будівництво артезіанських свердловин, будівництво нових та розширення

діючих мереж водопостачання і водовідведення;
- проведення реконструкцій, капітальних, поточних ремонтів, забезпечення

сучасним обладнанням мереж водопостачання і водовідведення;
- встановлення  економічно  обґрунтованих  тарифів  на  послуги

водопостачання і водовідведення;
- проведення заходів для покращення якості питної води для населення;
- придбання у спільну власність територіальної громади об’єктів та споруд;
- будівництво, реконструкція, капітальнй, поточнй ремонт, утриманняи  та

обслуговування  об’єктів та  споруд,  що  належать  до  комунальної  власності
об’єднаної територіальної громади;

- придбання  та  модернізація  техніки  та  обладнання  для  обслуговування
комунального господарства;

- проведення інших заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального
господарства;

- здійснення  фінансової  підтримки  та  внесків  до  статутних  фондів
комунальних підприємств.

Очікувані результати:
- надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно

обґрунтованими тарифами;
- поліпшення якості питної води;
- зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерел;
- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

Пріоритет 2. Розвиток  транспортної  інфраструктури, забезпечення
якісного перевезення населення пасажирським транспортом.



Шляхи досягнення:
- утримання доріг в належному стані, особливо в зимовий період;
- посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;
- співпраця з перевізниками району;
- компенсування  підприємствам  транспорту  витрат  на  перевезення

пільгових категорій громадян;
- підвищення якості автомобільних доріг: будівництво нових, проведення

реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів існуючих доріг; 
- облаштування доріг спеціальними спорудами та засобами, призначеними

для  забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, вимірювання
вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження
швидкості руху тощо);

- встановлення спеціальних технічних засобів, призначених для організації
та  регулювання  дорожнього  руху  (дорожніх  знаків,  інформаційних  табло,
дорожніх  розміток,сигнальних  стовпчиків,  транспортних  та  пішохідних
огороджень  різних  типів,
світлофорного обладнання тощо);

- облаштування  тротуарних  доріжок,  зупинок  громадського  транспорту,
місць паркування транспортних засобів;

- покращення транспортного сполучення, розширення  маршрутної мережі
транспорту;

-  придбання спеціальної техніки та обладнання для обслуговування доріг.

Очікувані результати:
- поліпшення стану автомобільних доріг;
- підвищення інвестиційної привабливості територій населених пунктів;
- покращення надання транспортних послуг населенню;
- підвищення якості та безпеки пасажирських перевезень;
- зменшення кількості дорожно-транспортних аварій;
- забезпечення перевезення громадян пільгових категорій; учнів і 

педагогічних працівників з віддалених територій.

Пріоритет 4. Благоустрій населених пунктів, створення зон дозвілля та
відпочинку для населення.

Шляхи досягнення:
- будівництво,  реконструкція,  поточний  і  капітальний  ремонт систем

вуличного електроосвітлення в населених пунктах;
- технічне  обслуговування  мереж  зовнішнього  вуличного  освітлення,

переобладнання існуючої мережі на економний режим енергоспоживання;
- здійснення  ефективних  і  комплексних  заходів  з  утримання  територій

населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення;
- охорона,  утримання  та  відновлення  зелених  насаджень  на  об’єктах

благоустрою,  створення  ландшафтних  композицій  на  площах  в  скверах  і
парках.

- упорядкування  та  приведення  у  належний  санітарний  стан  території
кладовищ, пам'ятників, меморіалів;

- виготовлення та встановлення адресних табличок на будинки та вулиці;



-облаштування  нових  та  відновлення  існуючих  дитячих  і  спортивних
майданчиків;

- здійснення контролю за  станом благоустрою та утриманням територій,
інженерних  споруд  та  об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій,  їх
озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

- створення громадських місць відпочинку та дозвілля для населення;
- придбання  спеціальної  техніки  та  обладнання  для  обслуговування  та

благоустрою населених пунктів;
- реконструкція  паркових  зон  та  створення  зон  відпочинку  в  населених

пунктах. 

Очікувані результати :
- покращення освітленості  вулиць населених пунктів в нічний і  вечірній

час;
- підвищення безпеки громадян;
- покращення благоустрою в населених пунктах;
- створення зон відпочинку.

В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА І
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 
Пріоритет 1.Забезпечення екологічної безпеки населення, зменшення

рівня техногенного навантаження на довкілля.

Шляхи досягнення:
- недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в 

атмосферу шкідливих речовин без забезпечення пилогазоочисними спорудами;
- озеленення населених пунктів та догляд за зеленими насадженнями;
- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану річок,

водойм;
- раціональне  використання  водних  ресурсів  територіальної  громади  та

охорона їх від забруднення неочищеними скидами;
- раціональне використання та  забезпечення охорони земельних ресурсів

від забруднення;
- організація збору і вивезення сміття з населених пунктів,  впровадження

системи сортування і переробки твердих побутових відходів;
- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;
- реконструкція очисних споруд;
- посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

Очікувані результати:
- покращення існуючого стану навколишнього природного середовища;
-  зменшення  викидів  і  скидів  забруднюючих  речовин  в  навколишнє

середовище;
- безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами;
- формування у населення екологічного стилю мислення.



Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і
території  об'єднаної  громади  від  наслідків  можливих  надзвичайних
ситуацій. 

Шляхи досягнення:
- створення  умов  для  безпечної  життєдіяльності  населення  об’єднаної

територіальної громади;
- впровадження  технічних  систем  раннього  виявлення  надзвичайних

ситуацій  та  оповіщення  населення  про  потенційно-небезпечні об’єкти на
території населених пунктів;

- виконання комплексу заходів  щодо  забезпечення  безпеки  людини  на
воді,  обліку  та  паспортизації  місць  масового  відпочинку  на  воді  та
спортивного рибальства, обладнання водойм пожежними пірсами;

- оснащення сил цивільного захисту сучасною технікою і засобами шляхом
придбання  спеціальної  пожежно-рятувальної  техніки  й  обладнання  для
підрозділів протипожежної  служби;

- вдосконалення форм і  методів роботи,  які  спрямовані  на  запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій.

Очікувані результати:
- запровадження  комплексу  організаційних,  інженерних  та  матеріально-

технічних  заходів  з  метою  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій,
мінімізації  їх  наслідків,  підвищення  ефективності  реагування  на   аварії
техногенного та природного характеру;

- забезпечення  безпечних умов життєдіяльності  населення,  захист  його і
територій  населених пунктів при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій.

Пріоритет  3.  Зміцнення  законності  і  правопорядку,  територіальної
оборони.

Шляхи досягнення:
- забезпечення  громадського  порядку  і  безпеки  громадян  в  громадських

місцях, профілактика пияцтва і алкоголізму, безпеки дорожнього руху;
- сприяння  проведенню  оперативно-розшукових  заходів  та  слідчих  дій,

спрямованих  на  встановлення  та  притягнення  до  відповідальності  осіб,  які
скоїли злочини, в першу чергу тяжкі та особливо тяжкі;

- підвищення  оперативності  та  якості  реагування  на  повідомлення  про
кримінальні правопорушення та інші події;

- встановлення систем відеоспостереження на вулицях та будівлях;
- попередження  кримінальних  проявів  у  молодіжному  середовищі,

боротьба з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів;
- посилення  контролю  за  дотриманням  законодавства  про  заборону

продажу алкогольних та тютюнових виробів особам до 18 років;
- протидія     незаконному    розповсюдженню     наркотичних    засобів,

психотропних  речовин  та  сильнодіючих  лікарських  засобів,  викриття  фактів
збуту  наркосировини,    ліквідація    місць    для    незаконного    вживання,
виробництва чи виготовлення наркотиків на територію району;

- збільшення кількості профілактичних рейдів в населених пунктах;



- підтримка  служб  та  підрозділів  безпеки,  охорони  правопорядку,
патрулювання, захисту державних кордонів, військових частин;

- забезпечення завдань територіальної оборони, мобілізаційної підготовки
та  здійснення  заходів,  пов’язаних  із  виконанням  військового  обов’язку,
призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил
України та інших військових формувань;

- викриття  фактів  хабарництва  і  корупції  з  боку  посадових  осіб  органів
влади, контролюючих органів та працівників органів державної влади;

- підвищення  рівня  правової  обізнаності  громадян  шляхом  проведення
роз'яснень у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Очікувані результати:
- зменшення рівня  злочинності та корупції;
- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву;
- зниження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, 
- підвищення  ефективності  профілактичної  роботи,  забезпечення

належного  правопорядку  та  громадської  безпеки,  захист  прав  і  свобод,
законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань;

- зміцнення громадського порядку і безпеки громадян.

Пріоритет  4.  Реалізація  державної  політики  у  сфері  безпеки
виробництва та охорони праці.

Шляхи досягнення: 
- створення  роботодавцями належних,  безпечних  і  здорових  умов  праці,

запровадження  на  підприємствах  нових  стандартів  системи  управління
охороною праці;

- проведення  навчання,  професійної  підготовки  працівників  з  питань
охорони праці;

- проведення  в  повному  обсязі  керівниками  підприємств,  установ,
організацій атестації робочих місць за умовами праці;

- забезпечення належного громадського контролю за станом охорони праці
на підприємствах.

Очікувані результати:
- створення  соціальних гарантій охорони праці та здоров’я;
- забезпечення  реалізації  прав  робітників  на  пільги  та  компенсації  за

роботу у важких і шкідливих умовах праці;
- покращення умов праці на робочих місцях.

В СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пріоритет  1.  Забезпечення  підвищення  ефективності,  якості,
прозорості,  відкритості діяльності  органу виконавчої  влади та місцевого
самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

Шляхи досягнення:



- висвітлення  роботи  діяльності  органу  місцевого  самоврядування  та
виконавчого комітету;

- доступ до інформації про діяльність виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування;

- співпраця із  засобами масової  інформації  та  висвітлення інформації  на
офіційному веб-сайті Лука-Мелешківської сільської ради;

- підтримка  Комунальної  організації  «Вінницька  регіональна  газета
«Подільська зоря»» Вінницької районної ради;

- проведення  аналізу  фінансово-господарської  діяльності  комунальних
підприємств, що належать до сфери управління сільської ради;

- підвищення  якості,  прозорості,  комфорту  отримання  дозвільних
документів в Центрі надання адміністративних послуг;

- підтримка  інститутів  громадянського  суспільства  шляхом  надання  їм
підтримки, проведення спільних заходів тощо;

- створення  умов  для  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації
державної і регіональної політики за рахунок активного поширення інформації,
врахування результатів участі громадськості у прийнятті рішень;

- проведення  обговорень з громадськістю проектівнайбільш важливих для
громадськості рішень;

- створення належної матеріально-технічної бази та умов для підвищення
якості і ефективності діяльності працівників органу місцевого самоврядування;

- створення віддалених робочих місць для працівників Центру зайнятості,
Пенсійного Фонду, інших державних органів для наближення якісних послуг до
населення. 

Очікувані результати:
- реалізація державної інформаційної політики в об'єднаній громаді;
- забезпечення  публічності  та  відкритості  висвітлення  діяльності  органу

місцевого самоврядування;
- налагодження  більш  тісних  зв'язків  між  громадськістю  та  місцевими

органами влади;
- вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи;
- ефективне управління комунальними підприємствами;
- ефективне управління майном спільної власності територіальної громади;

       -  покращення  якості  і  ефективності  роботи  органу  місцевого
самоврядування.

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримки
сім’ї, як основи суспільства.

Шляхи досягнення:
- здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї;
- підтримка  багатодітних,  малозабезпечених  сімей  шляхом  надання

соціальних послуг;
- забезпечення соціального супроводу прийомних сімей;
- підготовка до сімейного життя та підтримка молодих сімей;
- формування здорового способу життя молоді;
- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;



- соціальна  та  правова  підтримка  багатодітних  сімей  та  сімей,  які
потрапили  в складні життєві обставини;

- проведення  розважально-виховних   дитячих  та  молодіжно-сімейних
заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, пропаганду
кращих українських традицій щодо  подружнього  життя  та виховання дітей,
заходів до визначних дат, державних свят України.

Очікувані результати:
- зменшення проявів негативних явищ в молодіжному середовищі;
- посилення  соціального  та  правового  захисту незахищених категорій

сімей;
- зменшення  кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини (в

т. ч. сімей, які потерпають від насилля);
- покращення  стану здоров’я дітей та підлітків;
- збільшення кількості  зайнятих молодих людей та кількості  молоді,  яка

бере активну участь у громадському житті.

Пріоритет 3. Проведення аналізу ефективного використання 
бюджетних коштів в ході виконання місцевих програм

Шляхи досягнення:+
 застосування  кодів  програмної  класифікації  видатків  (КПКВК)  при

складанні  бюджетних  запитів,  проектів  бюджетів  та  внесенні  змін  до  них
протягом року; 

 затвердження паспортів бюджетних програм;
 відображення  в  паспортах  основних  показників  результативності

програмно-цільового  бюджетування  –  а  саме:  показників  продукту,
ефективності та якості;

 постійний аналіз та моніторинг даних показників.
 аналіз стану виконання бюджетних програм;
 оцінка ефективності бюджетних програм.

Очікувані результати:
 підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 
 підвищення результативності виконання бюджетних програм. 

Пріоритет  4.  Розробка  заходів  з  комплексного розвитку територій
об'єднаної  територіальної  громади,  що  реалізуються  за  кошти,  які
незаборонені чинним законодавством України.

Шляхи досягнення:
- завершення роботи по виготовленню генеральних планів і планів 

зонування населених пунктів;
- виготовлення плану забудови територій населених пунктів;
- активізація  роботи  із  залучення  грантових  коштів  у  розвиток

інноваційного підприємництва та новітніх технологій;
- активна  участь  та  співфінансування  в  реалізації  проектів  розвитку  за

рахунок  коштів  державного  бюджету  на  соціально-економічний розвиток
територій, Фонду регіонального розвитку;



- фінансовапідтримка в  рамках  реалізації  Проекту  Українського  фонду
соціальних інвестицій «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури»;

- активна  участь  в  реалізації  міжнародних  проектів  розвитку
територіальних громад;

- участь в обласних конкурсах розвитку територіальних громад;
- активізація  роботи  із  залучення  коштів  з  державного,  обласного

бюджетів,  коштів  інвесторів  та  коштіву  вигляді  субвенцій  на  формування
відповідної  інфраструктури,  коштів  інвесторів  для  реалізації  наступних
інвестиційних об'єктів:

Очікувані результати:
- реалізація інвестиційних проектів; 
- покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі й

міжнародними представництвами та інвесторами;
- набуття досвіду розв’язання  проблемних питань розвитку територій;
- залучення додаткових ресурсів;
- підвищення кількості  розроблених,  поданих та реалізованих проектів  у

сфері інноваційного розвитку, а також обсягу залучених інвестицій;
- розвиток Лука-Мелешківської сільської територіальної громади.

ІV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ
Можливі виклики та загрози сталому економічному розвитку, що можуть

призвести до негативних наслідків в економіці:
- політична нестабільність та погіршення економічного стану у державі;
- низький  технологічний  рівень  та  не  конкурентоспроможність

підприємств базових галузей;
- погіршення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання;
- нестабільна цінова ситуація;
- низькі  темпи  реальної  заробітної  плати  і  наявних  доходів  населення,

високий  рівень  безробіття  і,  як  наслідок,  низька  купівельна  спроможність
населення;

- підвищення цін на енергоносії;
- знецінення національної валюти;
- погіршення інвестиційного клімату, гальмування інноваційної діяльності

та освоєння високопродуктивної промислової продукції;
- погіршення  стану  соціальної  інфраструктури  у  зв’язку  зі  значним

зношенням основних фондів, високим навантаженням на місцевий бюджет;
- затримка  з  реформуванням  сільського  господарства  та  низькі  темпи

модернізації аграрно-промислового виробництва;
- підвищення  вартості  паливно-мастильних  матеріалів  та  інших

матеріально-технічних ресурсів;
- отримання збиткових фінансових результатів від господарської діяльності

бюджетоутворюючими  платниками,  збільшення  кількості  збиткових
підприємств;

- екологічне забруднення територій населених пунктів.

Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до Програми економічного і  соціального
розвитку  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛУКА-

МЕЛЕШКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Показники
Одиниця
виміру

2020 рік
очікуваний

2021 рік
прогноз

2021 р. прогноз у % до
очікуваного
виконання

2020 р.
Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства по всіх 
категоріях господарств у цінах 2010 року - всього млн. грн. 208,1 212,7 102,2

в тому числі:

Рослинництво млн. грн. 208,1 212,7 102,2
Виробництво основних видів 
сільськогосподарської продукції

Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу тис. тонн 85,3 85,3 100,0

Соняшник тис. тонн 10,6 10,1 95,3
Темп зростання (зниження) обороту 
роздрібної торгівлі (з урахуванням

% 106 105 X
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) у 
% до попереднього
року (у порівняних цінах}

Розвиток малого підприємництва

Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі 
підприємства, фермерські господарства, фізичні 
особи-підприємці)

один. 430 441 102,5

Темп зростання (зменшення) кількості суб’єктів 
малого підприємництва, у відсотках до 
попереднього року

% Х 102,5 X

Кількість суб’єктів малого підприємництва у 
розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення

один. 52,9 54 102

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників

грн 8810 9655 120,0

Фонд заробітньої плати грн 174142 184643 5,09

Середньорічна чисельність наявного населення тис. чол. 10,610 11,200 105,6

Рівень безробіття (за методологією МОП) %
9,7

9,5 X

Секретар сільської ради                                                       Оксана ШЕВАНЮК

Додаток 2



до рішення 3 сесії 8 скликання
 Лука-Мелешківської сільської ради

№ 78  від 24.12.2020 року
ПЕРЕЛІК 

цільових програм,  які будуть реалізуватися в Лука-Мелешківській
сільській територіальній громаді у 2021 році

№
п/п

Назва програм Рішення, яким затверджена
програма

Термін дії
програми

1 2 3 4

1 Комплексної  оборонно-
правоохоронної  Програми  Лука-
Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради 
8 скликання від 24.12.2020 
року № 79

2021 рік

2 Програми розвитку культури та 
духовного відродження Лука-
Мелешківської сільської 
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради 
8 скликання від 24.12.2020 
року № 80

2021 рік

3 Програми  благоустрою  населених
пунктів  та  розвитку  житлово-
комунального  господарства  Лука-
Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 81

2021 рік

4 Програми  соціального  захисту
населення  Лука-Мелешківської
сільської територіальної  громади
на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 82

2021 рік

5 Програми  розвитку  фізичної
культури  і  спорту  Лука-
Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 83

2021 рік

6 Програми  сприяння  розвитку
місцевого самоврядування  в  Лука-
Мелешківській сільській
територіальній громаді на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 84

2021 рік

7 Програми  розвитку  освіти  Лука-
Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 85

2021 рік

8 Програми  підвищення  якості
медичного  обслуговування
населення  Лука-Мелешківської
сільської територіальної  громади
на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 86

2021 рік

9 Програми  забезпечення  пожежної
безпеки на  території  Лука-
Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік

Рішення 3 сесії сільської ради
8  скликання  від  24.12.2020
року № 87

2021 рік

Секретар сільської ради                                                      Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 3
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 78  від 24.12.2020 року

Перелік об’єктів та проектів соціально-економічної сфери та інфраструктури, що
заплановані до будівництва, капремонту, модернізації (за рахунок коштів державного,

місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інвесторів, благодійної допомоги)
у 2021 році.

№
Населений

пункт
Найменування об’єкту, проекту

1.
с.Лука-
Мелешківська

Реконструкція опорної школи по вул. Шкільна, 52
Добудова третього корпусу Лука-Мелешківської опорної школи

2.
с.Лука-
Мелешківська

Реконструкція підвального приміщення дитячого садочку «Веселка» під
бомбосховище, вул. Тиврівське Шосе, 18

3.
с.Лука-
Мелешківська

Капітальний ремонт дорожнього покриття.

4.
с.Лука-
Мелешківська

Реконструкція ставу «Сільський» від мулових наносів та благоустрій 
набережної

5.
с.Лука-
Мелешківська

Центр надання адміністративних послуг

6.
с.Лука-
Мелешківська

Реконструкція сільського парку «Мала Софіївка»

7. с. Іванівка
Реконструкція Іванівського будинку культури в спортивний комплекс, 
вул. Українська 1

8. с. Іванівка Утеплення навчальних закладів по вул. Українська, 2А
9. с. Яришівка Капітальний ремонт дорожнього покриття.
10. с. Яришівка Утеплення навчальних закладів по вул. Шкільна, 1
11. с. Прибузьке Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Малиновського
12. с. Прибузьке Утеплення навчальних закладів по вул.Миру,1
13. с. Прибузьке Капітальний ремонт дорожнього покриття.
14. с. Прибузьке Будівництво спортивно-ігрового майданчика
15. с. Прибузьке Реконструкція мереж вуличного освітлення.
16. с. Цвіжин Будівництво спортивно-ігрового майданчика
17. с. Цвіжин Капітальний ремонт дорожнього покриття.
18. с. Цвіжин Реконструкція мереж вуличного освітлення.

19. с. Хижинці
Нове будівництво водогону (будівництво свердловини (ПКД, 
експертиза, свердловина) по вул.Шевченка, І.Богуна, Л.Українки, 
Любенка, Павлусенка, Коцюбинського, Зелена, Партизанська

20. с. Хижинці Утеплення фасаду КЗ «Хижинецький ліцей» по вул.Шевченка, 67а

21. с. Хижинці
Реконструкція спортивної зали в комунальному закладі «Хижинецький 
ліцей» по вул.Шевченка, 67а

22. с. Хижинці Капітальний ремонт ДНЗ «Золотий ключик» по вул.Шевченка, 101
23. с. Хижинці Будівництво спортивно-ігрового майданчика
24. с. Хижинці Термомодернізація медичного закладу по вул.І.Богуна
25. с. Хижинці Середній поточний ремонт доріг.
26. с. Хижинці Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення.

27. с. Сокиринці
Нове будівництво водогону (будівництво свердловини (ПКД, 
експертиза, свердловина) по вул.1-го Травня, Шевченка, Небесної 
Сотні, Коцюбинського, Курченко, Молодіжна

28. с. Сокиринці
Утеплення фасаду Сокиринецької фідії КЗ «Хижинецький ліцей» по 
вул. Шевченка, 101

29. с. Сокиринці
Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в 
Сокиринецькій філії КЗ «Хижинецький ліцей» по вул. Шевченка, 101

30. с. Сокиринці Будівництво спортивно-ігрового майданчика
31. с. Сокиринці Термомодернізація медичного закладу по вул.Шевченка



32. с. Сокиринці Середній поточний ремонт доріг.

33. с. Парпурівці
Нове будівництво водогону (будівництво свердловини (ПКД, 
експертиза, свердловина) по вул.Шевченка, Котляревського, 
Молодіжна, Шкільна

34. с. Парпурівці Капітальний ремонт клубу по вул.Шевченка, 46а
35. с. Парпурівці Будівництво спортивно-ігрового майданчика
36. с. Парпурівці Термомодернізація медичного закладу по вул.Шевченка
37. с. Парпурівці Середній поточний ремонт доріг.
38. с. Парпурівці Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення.

39.
с. Майдан-
Чапельський

Нове будівництво водогону (будівництво свердловини (ПКД, 
експертиза, свердловина) по вул.Вінницька, Некрасова, Блока, 
Вернадського, Лісова, пров.1,2 Лісовий

40.
с. Майдан-
Чапельський

Будівництво спортивно-ігрового майданчика

41.
с. Майдан-
Чапельський

Термомодернізація медичного закладу по вул.Л.Українки, 24а

42.
с. Майдан-
Чапельський

Середній поточний ремонт доріг.

43.
с. Майдан-
Чапельський

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення.

44. с. Тютьки Будівництво спортивного майданчика
45. с. Тютьки Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
46. с. Тютьки Середній та поточний ремонт доріг
47. с. Тютьки Будівництво ігрового майданчика.
48. с. Пилява Капітальний ремонт клубу по вул. Першотравнева 12
49. с. Пилява Будівництво мережі вуличного освітлення.
50. с. Пилява Середній поточний ремонт доріг.
51. с. Пилява Капітальний ремонт ФАП

Секретар сільської ради                                                      Оксана ШЕВАНЮК
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