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Про затверджеflня Програми
економiчного i соцiального розвитку
територii Крисинськоi сiльськоi ради
на 2020 - 2021 роки

Nq 60З-VII

Розглянувши Програму економiчного i соцiального розвитку територiТ
КрисинськоТ сiльськоi ради, керуючись Законом Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi", Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму економiчного i соцiального розвитку територii
Крисинськоi сiльськоi ради на 2020 - 202l роки /до даетьсяl.

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну
депутатську комiсiю з питань бюджету i фiнансiв, соцiального
захисту населення та еко пiдприемництва (Семко О. М.).

Крисинський сiльськи БоБрик



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XL ceciT VII скликання
вiд2З.|2,2019 р. N9 60З-VII

прогрАмА
економiчного i соцiального розвитку територii Крисинськоi

сiльськоi ради на 2020 - 2021 роки

Конституцiсю Украiни, Законами Украiни, актами Президента УкраiЪи,

постановами Кабiнету MiHicTpiB Укратни визначений курс на розвиток

мiсцевого самоврядування, змiцнення демократичноi i правовоi держави,

одним iз важпивих напрямкiв розвитку мiсцевого самоврядування с розвиток

територiй населених пунктiв.

1. зАгАльнА чАстинА

В основу Програми покладенi пропозицiТ щодо розвитку виробничого

потенцiалу, розвитку особистих селянських господарств, розвитку

iпд"uiду-uпо- *rrnouo.o будiвництва, розвитку пiдприсмницькоi дiяльностi,

захисту пенсiонерiв, найбiльш незахищених верств населення, розвитку
охорони здоров'я та культури, охорони громадського порядку, благоустрою

населених пунктiв, 
.

Головна мета програми - спрямування дlй органу мlсцевого

самоврядування, суб'ектiв пiдприемництва, установ. органiзацiй на створення

сприятливих правових, економiчних, матерiалько-психологiчних,
органiзацiйниi та iнших умов для вирiшення соцiально-економiчних проблем.

розвитку пiдвiдомчоi територii, пiдвищення життевого рrвня населення дано1

територii.
Загальца характеристпка територll:

- площа територi|i 541'7 ,4 га, в тому числi в межах населених пунктiв l l05,З

га;
- кiлькiсть населення - 1990 осiб,
- до сiльськоТ ради входять 5 населених пl нктiв:

с. Крисине, с-ще Максимiвка, с. Новоселiвка, с, Кадниця, с, Бабенки,

На територii сiльськоi ради розташованi:

- ТОВ СП <Родiно;
- 7 магазинiв ПГI;
- 1 KiocK ПП;
- Крисинський НВК;
- Крисинський ЩНЗ ,,Капiтошка";
- Крисинська АСМ;
- ФАП с-ща Максимiвка;



- 1 поштове вiддiлення зв'язку;
- 2 сiльських бiблiотеки.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОfРАМИ:

- створення додаткових робочих мiсць, зменшення безробiтrя;
- наповнення мiсцевого бюджеry;
- стимулювання пiдприемницькоТ iнiцiативи;
- максимальне по€днання iHTepeciB суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi

фiзичних осiб з iнтересами територiальноТ громадиi
- зilлученнЯ суб'сктiв малого пiдприемництва до вирiшення соцiально-

економiчних проблем Крисинськоi територiа.ltьноТ громади;
- пiдвищення ефективностi використання мiсцевих pecypciB.

2. РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМIКИ
тЕриторlАл ьноi громАди

в сучасних умовах докорiнного реформування галузi сiльського
господарства велике значення набувас всебiчна пiдтримка i залучення до цього
процесу широких кiл селян, рiзкого збiльшення кiлькостi пiдприемницьких
структур У чiЙ сферi, розвиток яких зараз стримуеться через загальний

кризовий стан економiки. недосконаJtу податкову полiтику. лиспариrеt чiн на

сiльськогосподаРську продукцiю, вiдсутнiстЬ можливостi отримувати доступнi
кредити. Мета - пошук нових форм та методiв розбулови аграрного сектора

економiки.

РОЗВИТОК СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЩТВА:

ВИД ПРОДУКЩI площА
га

озима пшениця
Ячмiнь
Кукурудза на зерно
Соняшник
Соя

РоЗВИТоК оПГ:

- довести поголiв'я ВРХ в ОПГ громадян
- в. т .ч. KopiB
- довести поголiв'я свиней в ОПГ
- отримати молока з ОПГ
- отримати м'яса вiд ОПГ
- отримати зерна озимих культур

yPoжAI?HICTb
ц/га

до 70 голiв
до 50 голiв,
до 180 голiв,

т
т
т



- отримати зерна ярих культур _ т
- надавати допомоry в обробiтку присадибних дiлянок та дiлянок для ведення
ОПГ загальною площею _ га.

3. IНДИВIДУАЛЬНЕ ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО

Сприяння кредитуванцю iндивiдуального будiвництва житла на селi.

4. розвиток пIдпри€мницькоi дIяльностI

Вiдродження сфери побутового обслуговування насеJIення.

5. ЗАХИСТ ПEHCIOHEPIB ТА НАЙБIЛЬШ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ

l. Надання допомоги в оформленнi та отриманнi субсидiй, адресноi
соцiальноi допомоги на комунальнi витрати сiм'ям пенсiонерiв, iнвалiдам
вiйни, учасникам бойових дiй, учасникам вiйни.

2. Забезпечити пiльговий контингент адресною соцiальною допомогою на
тверде паливо та скраппений газ,

3. Надання вдома медичноi допомоги одиноким i престарiлим громадянам.
4. Сприяння розвитку Волонтерського руху.
5. Надати матерiальну допомоry з бюджету сiльськоТ ради для учасникiв

АТО та незахищених верств населення.

6. охоронА здоров,я

l. Проведення цорiчних поточних peMoHTiB примiшень Максимiвського
ФАПу, поточного ремонту лаху Крисинськоi АСМ;

2, Забезпечення Максимiвського ФАПу i Крисинськоi АСМ лiками першоi
необхiдностi.

7, ocBITA

На територii сiльськоi ради працюс Крисинський НВК.
!ля забезпечення нормального функцiонування навчально-виховного

комплексу потрiбно виконати:
l . Зберегти НВК на територii сiльськоТ ради.
2, Надати допомогу в органiзацii проведення ремонту,
З, Надавати субвенцiю на харчування дiтей 1 - 4 класiв в cyMi 11800,0

грн.
4. Постiйно контролювати охоплення шкiльним навчанням Bcix дiтей

шкiльного BiKy. кон,тролювати вiдвiл5 вання школи BciMa дilьми шкiльного BiKy.
5. Вирiшувати питання надання матерiальноТ допомоги сiм'ям з дiтьми,

напiвсиротам та багатодiтним сiм'ям.



1. Розробка та щорiчне

8. культурА

затвердження культурно-мистецьких програм

мiсцевого значення.
2. Збереження та розширення книжкового фонду бiблiотек,

3. Провести внутрiшнiй поточний ремонт кабiнетiв Крисинського СБК,

4. Замiна даху на примiщеннi Крисинського СБК, ремонт булiвлi,

5. Поповнення музичноi апаратури в Крисинському СБК та

максимiвському сiльському клубi, придбання тканини на облаштування сцен та

iнше.

9. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

l. Постiйне проведення заходiв щодо [опередження дитячих та

пiдлiткових правопорушень.
2, Створення умов для плiдноi працi дiльничного iнспектора,

3. Сприяння роботi громадського формування з охорони громадського

порядку.

l0. БлАгоустрIЙ нАсЕлЕних пунктIв,
тА охорони рАцIонАльЕого використАItIля природних

PECYPCIB I ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ДОРШ,

1. Запровадження практики проведення KoHKypciB на кращу садибу,

населений пункт.
2. Продовlкення газифiкацiТ домоволодiнь населення,

3. Щорiчнi u"*onunr" робiт по поточному ремонту пам'ятникiв загиблим

воТнам, меморiалу на загальну суму - 500000 грн,

4.- Проведення благоустрою кладовищ, Вирубка молодоТ порослi на

кладовищах l00000 грн,
5. Щорiчне висадження дерев цiнних порiд на територii населених пунктtв

з меlою озеленення населених пlнктiв.
6. Виконання робiт по благоустрою територiй вулиць, населених пунктlв,

7. Утримання вуличного освiтлення в с, Крисине, с-щi Максимiвка,

с. Новоселiвка, с. Кадниця на загальну суму 40000 грн, (з них придбання

лiхтарiв, кронштейнiв, електричного дроту, електричних ламп) технiчне

обслуговування - 45000 грн.
8. Проведення поточного ремонту дорiг в с-щi Максимiвка, с, Крисине,

с. Но"оселi"Й придбання цебня - 100000 грн,, грейдерування дорiг - 100000

грн.
9. Продовження прокладання пiшохiдноi дорiжки в насеJIених пунктах

сiльськоТ ради - 300000 грн.
l0. Iiридбання перехiдних мiсточкiв в с. Крисине - 30000 грн,



11. зЕмлЕустрIЙ.

l. Виготовлення генеральних планlв по
сiльськоi ради.

2. Виготовлення технiчноi локументачii
]емель населени\ пунктiв сiльськоТ ради.

населених пунктах Крисинськоi

з нормативно-грошовоТ оцiнки

12. оргАни мIсцЕвого сАмоврядувАння.

1. Придбання i поновлення матерiально-технiчноТ бази (Персональнi

комп'ютери, ноутбуки, принтери (МФУ), меблi та iнше) - 60000 грн,

2, Поточний ремонт примiщення сiльськоi ради - 30000 грн.

3. Поточний ремонт даху сiльськоi ради - l00000 грн.
4. Придбання та встановлення свро BiKoH в примiutеннi сiльськоТ ради

100000 грн.

Крисинський сiльський голова в. БоБрик


