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Вступ 

В рамках  реформи місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень 

і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування 

спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.   

Розроблявся цей план згідно Закону України  «Про засади державної політики» постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету». 

Галицинівська сільська рада утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації  № 346-р від  12.09.2016 року «Про затвердження 

висновку щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних 

громад» , в рамках адміністративно-територіальної реформи 2016 року. 

До складу громади увійшли 6 сіл: Галицинове, Лимани, Лупареве, Прибузьке, Українка та селище Степова Долина. 

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Галицинівської сільської ради розроблено Програми 

соціально-економічного розвитку на 2017- 2020 роки відповідно до законів України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних  рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади». 

План соціально – економічного розвитку розробленийпостійними комісіями з питань соціально – економічного 

розвитку сіл, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики та соціально захисту населення, освіти, культури, 
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охорони здоров’я, молоді та спорту на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади 

виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та 

місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

План соціально – економічного розвитку розроблено з урахуванням завдань і положень Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16.04.2015  № 9. 

Основною метою Плану соціально – економічного розвитку - є створення умов для повноцінного функціонування 

об’єднаної громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних 

структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання 

стандартів та показників економічного розвитку. 

На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних проблем у  Плані соціально – 

економічного розвитку визначено чіткі цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Галицинівської 

сільської ради на 2017-2020 роки. 
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1. Аналітична частина 

Галицинівська сільська об'єднана територіальна громада утворена 05 січня 2017 року в рамках адміністративно- 

територіальної реформи. 

Адміністративний центр: с. Галицинове. 

Населення громади: 9003 чол. 

До складу громади входять 5 сіл: Галицинове, Лимани, Лупареве, Прибузьке, Українка та селище Степова Долина. 

Код ЄДРПОУ: 22440768 КОАТУУ: 4823380601. 

Адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Центральна, буд. 1.  

Контактні телефони: 0512-685847. 

Час роботи: пн-пт 8:00-17:00.  

Голова сільської ради: Назар Іван Васильович. 

В.о. старости с. Лимани і с. Лупареве - Панашій Наталія Федорівна 

В.о. старости с. Прибузьке і селища Степова Долина - Карунський Володимир Миколайович 

В.о. старости с. Українка - Маслак Вікторія Петрівна 

Галицинівська сільська  об'єднана територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України 

входить до складу Вітовського району Миколаївської області. 

Транспортне сполучення.  
Основним автомобільним сполученням є автомобільні шляхи: Миколаїв-Херсон. Транспортне сполучення між 

населеними пунктами: 

Миколаїв – с. Лупаревев, с. Лимани – маршрут № 114; 

Миколаїв – с. Галицинове – маршрут № 102; 
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Миколаїв – с. Прибузьке, селище Степова Долина – маршрут № 130; 

Миколаїв – с. Українка – маршрут № 120. 

Також на території громади для перевезення працівників Миколаївського глиноземного заводу працює маршрут 

заводу.  

На території Галицинівської сільської ради розташовані дороги загального користування державної форми власності, 

утримання та експлуатацію яких здійснює Служба автодоріг у Миколаївській області.  

Відстань від адміністративного центру громади до Вітовського районного центру — 10 км. Відстань від 

адміністративного центру громади до Миколаївського обласного центру — 20 км. 

Відстань адміністративного центру громади до населених пунктів громади зображено в Таблиці №1. 

Таблиця №1 

Відстань та розташування між населеними пунктами ОТГ: 

№ Назва населеного пункту Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг) 

1. Адміністративний центр ОТГ – село Галицинове 0 

2. Адміністративний центр ОТГ – село Лимани 11 

3. Адміністративний центр ОТГ – село Лупареве 14,5 

4. Адміністративний центр ОТГ – село Прибузьке 15,5 

5. Адміністративний центр ОТГ – село Степова Долина 23,4 

6. Адміністративний центр ОТГ – село Українка 28,3 

Територія громади межує: на півночі з м. Миколаїв та Миколаївською сільською радою, на сході з Шевченківською 

сільською ОТГ, на півдні з Херсонською областю, на сході проходить Південно-Бузький Лиман. Детальніше див. рисунок 

№1. 
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Рисунок №1 

Географічне зображення Галицинівської сільської ОТГ 
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Загальна земельна площа громади - 31135,3 га. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь - 24585,2 га. 

Площа лісу - 1103 га. 

Площа ставків та водойм - 3683 га. 

Населення громади становить - 9003 чоловік. 

Природні ресурси, корисні копалини: пісок. 

Переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та його переробці. 

Основою зайнятості населення є робота на ТОВ «Миколаївському глиноземному заводі» Компанії «РУСАЛ».  

Інші основні підприємства: 

- АТ «Нікстром»; 

-  ТОВ «Укрхарчоззбудсировина» 

- Філія «Дельта Лоцман ДПАМПУ»; ПСП «Агрофірма «Роднічок»; 

- ФГ «Таврія». - сільськогосподарське товаровиробництво. 

Основою промислової та економічної інфраструктури є наявність базових потужностей ТОВ «Миколаївському 

глиноземному заводі» Компанії «РУСАЛ», а також присутність агрофірм і підприємств. 

На території Галицинівскій сільської ради діє Військова частина та ряд фермерських господарств, приватних 

підприємств та фізичних осіб підприємців. 

Соціально-демографічна характеристика, зайнятість населення, підприємства за видами економічної діяльності 
наведені в таблицях № 2-5. 
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Таблиця №2 

Соціально-демографічна характеристика  
Галицинівської сільської ради 

 

 

 

Показники Кількість 
2016р. 

Кількість 
2017р. 

Чисельність населення усього, осіб 

 

9021 9003 

у тому числі:   

1. за статтю: чоловіки 4139 4141 

                       жінки 4882 4862 

2. за віком: діти дошкільного віку 613 614 

                школярі (6-17 років) 955 950 

                молодь до 35 років 2398 2410 

                 від 35 до пенсійного віку 3156 3134 

                 особи пенсійного віку 1899 1895 

3. за ознакою зайнятості:  
                 незайняте населення 

830 828 

                 зайняті у всіх галузях економіки (крім особистих селянських 
господарств) 

3926 3925 

                 зайняті в особистих селянських господарствах 751 751 

4. особи працездатного віку 5507 5504 

                      з них:   

5. випускники ПТУ та ВНЗ - 79 

6. демобілізовані учасники АТО - 69 

7. внутрішньопереміщені особи 25 25 

8. звільнені з місць позбавлення волі - 5 

9. особи, які перебувають у місцях позбавлення волі - 11 

10. особи з інвалідністю 270 271 

11. безробітні, зареєстровані в службі зайнятості - 36 
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Таблиця №3 

 

Зайнятість населення Галицинівської сільської ради 
 
 

Показники Кількість 
2016р. 

Кількість 
2017р. 

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах діяльності (крім особистих 
селянських господарств), осіб 

3926 3925 

             У тому числі:   

            - сільське господарство 1132 1132 

            - промисловість 1051 1051 

            - торгівля 61 61 

- транспорт 52 52 

            - будівництво - - 

            - охорона здоров'я, освіта,  
               культура 

440 442 

   

            – інші галузі 1190 1191 
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Таблиця №4 

Підприємства за видами економічної діяльності Галицинівської сільської ради 

Показники Кількість 
Сільськогосподарські підприємства: назва, кількість працюючих  

Жовтнева ДСВС  4 

ТОВ АгроЮтас  5 

ТОВ ЮЛИГсМ  3 

ФГ Барвінок - 

ПСП Зеніт - 

ТОВ ГОЛДКОР - 

ФГ Колос - 

ФГ Канакер - 

Агрофірма Роднічок 17 

ФГ Квант - 

ФГ Таврія 4 

СГВК «Авангард» 98 

ф\г «Українківське» 4 

ф\г «Покотилов В.П « 2 

ф\г «Ковтун О.В.» 3 

ф\г 2Чернохатове» 7 

ф\г «Поперечний»  1 

ф\г « Покотилов О.П.» - 

ф\г «Філевський» 1 

ф\г Агролайф 1 

ф\г» Маринич А.К» - 

ФОП Федорак Н.В. - 

ФГ Росток 2006  

ПСП Агро Урожай  

ФГ Ковтун О.В.  
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ФГ Нові Зорі  

ФГ Діоніс 2  

ФГ Тітан Агро  

ФГ Українківське  

ПП Борисенко С.Г. 1 

ПП Левченко С.С. - 

ПП Плахтирь С.В 1 

Промислові підприємства: назва, кількість працюючих  

ТОВ МГЗ 895 

АТ Нікстром 2 

Термінал Укрхарчозбутсировина 12 

Сервісний Центр “ Металург ” 457 

ТОВ Інтехно - 

ТОВ Логітек - 

ТОВ Меддезінфекція - 

ТОВ Солодкий ярмарок 7 

Будівельні підприємства: назва, кількість працюючих - 

Транспортні підприємства: назва, кількість працюючих - 

Підприємства сфери послуг: назва, кількість працюючих  

«Українківський сіль комунгосп» 4 

ГО Новий світанок 3 

Кафе бар Затишок 2 

Кафе бар Тетяна 2 

Кафе бар Забава 5 

Торгівельні підприємства: назва, кількість працюючих  

Жовтневие ССТ 1 

Жовтневий КООП 1 

ПП Попова Т.І. 1 

ПП Саміло О.Й. 1 

ПП Саміло М.С. 1 
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ППДмитрієва Н.Ю  1 

ПП Філевська К.І. 1 

ПП Антонович Т.О. 1 

ПП Антонович В.А. 1 

Попов М.О. 1 

Кісільов В.О. 1 

ПП Ковтун О.В. - 

ПП Федорак Н.В. - 

ПП 12ілерськ  В.В. - 

ПП Сутула С.О. - 

ПП Чечіль Л. - 

ПП Камінська В.В. 1 

ПП Кобилюх - 

ПП Максименко 1 

ПП Бучко  2 

ПП Усач 1 

ПП Бучко 2 

ПП Банкова 2 

ПП Пастух 1 

ПП Чумаченко 4 

ПП Деркач 2 

ПП Дамаскіна 6 

ПП Лєбєдєва 4 

Інші підприємства: назва, кількість працюючих  

ПП Шепель 8 

ПП Шевченко 6 
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Таблиця №5 

Об'єкти соціальної інфраструктури  Галицинівської сільської ради 

 

Показники Кількість 

Школи  5 

    кількість працюючих 181 

НВК - 

    кількість працюючих - 

Дитячі садки  5 

    кількість працюючих 81 

Медичні заклади  - 

   кількість працюючих   

ФАП  

   кількість працюючих  

Амбулаторії 5 

   кількість працюючих  28 

Лікарні  

   кількість працюючих   

Аптеки 1 

   кількість працюючих 1 

Заклади побутового обслуговування  

   кількість працюючих  

Музичні школи   

    кількість працюючих  

Відділення зв'язку  5 

   кількість працюючих 11 
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Для покращення екологічної ситуації у даному регіоні необхідна розробка комплексної Програми. 

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві. 

Новостворена Галицинівська сільська рада у 2017 році повинна отримати pecypcи для розвитку інфраструктури та 

розробку проектної документації і реалізації програм та проектів, покликаних започаткувати соціально-економічний 

розвиток громади. Водопостачання та водовідведення станом на 05.01.2017 рік на території Галицинівської сільської 

ради представлено в таблиці №6. 

Таблиця №6 

 

 

 

Водопостачання та водовідведення Галицинівської сільської ради 

№ Назва показника Всього 

в тому числі: 

село село село село село селище 

Степова 

Долина 
Галицинівка Лимани Лупареве Прибузьке Українка 

1. 
Кількість артезіанських 

свердловин 
31 9 7 6 6 3 - 

2. 
Кількість колодязів 

комунальної власності 
1 - - - 1 - - 

3. Наявність водопроводу 5 наявний наявний наявний наявний наявний - 
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Доступ до Інтернету: тип сполучення, охоплює значну територію ОТГ.Доступ до інтернету забезпечує провайдер - 

товариство з обмеженою відповідальністю «Вега» «Піпелнет», РПТ «Хом- Нет». Інтернетом охоплена вся територія 

Галицинівської сільської ради (ОТГ). 

Освітлення. Вуличне освітлення наявне в 5 населених пунктах Галицинівської сільської ради.  

Освіта. Передача закладів освіти, з відділу освіти Вітовської райдержадміністрації Миколаївської області, 

планується з 1 липня 2017 року. Опорна школа планується в селі Галицинівка на базі Галицинівсбкої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. 

Охорона здоров'я. Передача закладів медицини планується з 1 вересня 2017 року.На території Галицинівської 

сільської ради (ОТГ) функціонують 5 заклади охорони здоров'я (сімейні амбулаторії).  

Соціальний заклад. Передача соціального закладу, з балансу управління соціального захисту населення Вітовської 

райдержадміністрації Миколаївської області планується у 2018 році. 

Культура та охорона культурної спадщини. 5 сільських клуби знаходяться на балансі Галицинівської сільської 

ради.Передача сільських бібліотек, з районного бюджету Вітовської райдержадміністрації Миколаївської області, 

плануєтьсяз 1 вересня 2017 року. 

Наявність громадських організацій. Громадська організація «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива», 

включає в себе сфери діяльності енергоефективність, розвиток сільських громад, інші екологічні та освітньо-просвітницькі 

заходи для молоді. 
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Соціально-економічний стан Галицинівської сільської ради станом на 1 січня 2017 року 

 Робота виконавчих органів Галицинівської сільської ради , установ, підприємств та організацій  всіх сфер діяльності 

направлення на забезпечення першочергових потреб мешканців  сіл громади. 

Завдяки досить стабільній роботі підприємств сільська рада має високі соціально-економічні показники розвитку. 

Провідною галуззю та основною бюджетоутворюючою галуззю в Галицинівській ОТГ залишається 

промисловість,основними бюджетоутворюючим підприємствами є ТОВ Миколаївський глиноземний завод; ФІЛІЯ 

"ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" ДП "АМПУ"; ТОВ «РУСАЛ автоматизація»; ТОВ «Термінал Укрхарчозбутсировина»; ТОВ 

«Чорноморський шовковий шлях».  

Перелік показників соціально - економічного розвитку Галицинівської сільської ради представлений у додатку №1 та 

інформація, щодо стану та перспектив впровадження децентралізації влади на території Галицинівської сільської ОТГ у 

додатку №2. 
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2. Цілі та пріоритети розвитку Галицинівської сільської ради 

Таблиця 7 

Результати SWOT – аналізу 

Сильні сторони Слабкі сторони 

✓  Сприятливе географічне розташування селищної ради, 
близькість до Миколаєва, до Південно-Бузького лиману, 
помірний клімат;  

✓ Зручне транспортне сполучення та добра транспортна 
інфраструктура;  
✓ Багаті природні ресурси, природні надра (родючі ґрунти, 

пісок, глина,чорнозем);  
✓ Газифікація, доступ до енергопостачання; 
✓ Економічний потенціал сільськогосподарського регіону з 

глибоким чорноземом;  
✓ Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж;  
✓ Культурна та історична спадщина;  
✓ Трудові людські ресурси: працелюбні, освічені громадяни; 
✓ Наступність в діяльності органів самоврядування, 

працездатна, професійна селищна рада; 
✓ Наявна інфраструктура основних адміністративних, 

освітніх, медичних послуг для навколишніх населених пунктів; 
✓ Досвід роботи: відновлюються вуличне освітлення, 

проводяться ремонти у дитячих садках, частково ремонтуються 
дороги; 
✓ Відносно достатній рівень розвитку соціально-освітньої 

мережі закладів. 

- Відсутність досвіду роботи в новоствореній громаді, в 
т.ч. з питань стратегічного планування; 

- Зношеність мереж комунального господарства 
сільської ради; 

- Відсутність генеральної схеми планування; 
- Стихійні сміттєзвалища; 
- Неналежне водопостачання, водовідведення; 
- Неналежні дороги; 
- Недостатнє озеленення; 
- Відсутність рекреаційних паркових зон; 

- Відсутність пляжу для літнього відпочинку на берегах 
лиману; 

- Низький рівень відповідальності громадян щодо 
вирішення екологічних проблем; 

- Відсутність правових знань населення (обов’язки, 
права); 

- Відсутність центрів дозвілля, освіти для дорослих та 
людей ІІІ покоління; 

- Проблеми змістовного дозвілля молоді в т.ч. і 
спортивного – неналежні спортивні бази. 
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Можливості Загрози 

❖ Можливість використання відновлювальних джерел 
енергії; 
❖ Зовнішній попит на відкриття рекреаційних, оздоровчих 

зон і закладів; 
❖ Отримання коштів з державних програм, в т.ч. на розвиток 

комунального господарства; 
❖ Отримання коштів з державних програм розвитку громад; 
❖ Зростання бюджетної самостійності; 
❖ Комплексне застосування маркетингового підходу в 

управлінні з метою формування зовнішнього іміджу громади як 
території, привабливої для реалізації інвестиційних проектів; 

❖ Підвищення якості середньої освіти, зокрема через 
розвиток позакласної роботи; 

❖ Скасування/зменшення митних зборів, збільшення 
можливостей експорту до Європейського союзу, інших країн; 

❖ Зацікавлення великих інвесторів (як зовнішніх, так і 
внутрішніх) територіями об’єднаної громади, використовуючи їх 
безпосереднє сусідство з великим містом-економічним та 
логістичним центром міжнародного рівня (міжнародний 
морський порт, аеропорт з міжнародним статусом); 

❖ Наявні приміщення та інтелектуальний ресурс для 
створення освітніх та культурно-просвітницьких центрів для 
молоді та дорослих; 
❖ Наявні території і людський кваліфікований ресурс для 

створення спортивних центрів громади. 

- Підготовка кадрів, що не відповідають потребам 
підприємств; 

- Відтік населення; 
- Відтік кваліфікованих кадрів у інші регіони; 
- Нестача фінансування селищної ради; 
- Слабкість та не стабільність нормативно-правової 

бази; 
- Активізація військових дій на тимчасово-окупованих 

територіях; 

- Економічна та політична нестабільність в державі; 
- Зменшення внутрішнього товарообороту через низьку 

купівельну спроможність населення. 
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В результаті побудови SWOT-матриці (див. таблицю №7) зв’язків між слабкими сторонами та можливостями 

останні спроможні компенсувати перші, а саме: 

Створення сприятливого інвестиційного клімату може сприяти вирішенню проблем зношеності основних фондів в 

реальному секторі економіки (насамперед у суднобудуванні), впровадженню енергоефективних технологій, зниженню рівня 

енергоємності виробництва. 

Нарощування міжнародної технічної допомоги може сприяти вирішенню проблем зношеності інфраструктури 

житлово-комунального господарства, приведення його у відповідність і з сучасними потребами, будівництву сучасних 

комплексів з утилізації відходів, зменшенню рівня забрудненості, розташованих поблизу потенційно небезпечних об’єктів. 

Розміщення в Галицинівській ОТГ нових підприємств – створення індустріальних парків також сприятиме 

вирішенню демографічних проблем та створенню нових робочих місць, наповнення місцевого бюджету. 

Формулювання найважливіших питань та цілей розвитку громади є довгостроковим завданням. В рамках реалізації цілей 

може проходити певна переоцінка, можуть з‘являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинно зазнавати суттєвих змін. 

Всі ці формулювання являють собою єдиний цільовий блок при пріоритетності бачення цілей та проблем. Під виразом 

«якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я 

та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати 

освіту, доступ до культурних надбань, безпечне навколишнє середовище. Основою стабільного покращення якості життя 

має стати ефективна економіка, яка при зростанні продуктивності праці забезпечує розширення ринків збуту і появу нових 

продуктів і послуг, що дозволить зберегти високий рівень зайнятості. Заходи по підтримці економіки і становлення ринку 

стимулюватимуть працю, розширять зайнятість і споживання, дозволять перебороти тенденцію падіння виробництва і 

розпочати економічне зростання, що призведе до підвищення якості життя. Для поліпшення матеріальних складових якості 

життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів територіальної громади і 
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бюджету. А для розвитку нематеріальних, не економічних складових (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), 

формування яких забезпечується використанням суспільних засобів. При розробці програми соціально економічного 

розвитку Галицинівської сільської ради в основу підготовки покладено такі основні принципи: 

Партнерство Характер розвитку громади формується за результатами різних консультацій, спрямованих на 

досягнення консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До 

участі в ухваленні рішень і розробці пріоритетних цілей було запрошено всі зацікавлені сторони — 

представників влади, асоціацій підприємців, підприємств та громадянського суспільства. 

Принцип спільної 

участі представників 

влади та приватного 

сектору 

Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також явну публічну підтримку Плану соціально – 

економічного розвитку. Усі заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного впливу 

учасників процесу розвитку, із залученням конкретних осіб, що ухвалюють рішення, зацікавлених 

сторін, експертів, представників неурядових організацій тощо. 

Життєздатність Основою життєздатності є забезпечення належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів 

цілей, заходів,що підтримуються застосуванням усіх зазначених у цьому документі принципів. Ще 

одним важливим елементом забезпечення життєздатності є забезпечення розвитку порівняльних 

переваг, визначених за результатами SWOT аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють 

гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення синергії між вадами та загрозами, яка загрожує 

життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін. 

Інтеграція Забезпечується за двома напрямками: 1) інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні 

з територіальної та змістовної точки зору. Це означає, що досягнення будь-якої регіональної мети 

принесе результат і на місцевому рівні. Інтеграція забезпечується шляхом активної участі всіх 

зацікавлених сторін регіону. 2) інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і 
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напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів. 

Інновація Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, головним чином, 

запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів. 

Інституційна пам‘ять Робота над Планом соціально – економічного розвитку базувалась на результатах, досягнутих при 

розробці попередніх документів. 

Субсидіарність Визначення пріоритетних цілей в подальшому заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі 

потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням ресурсів регіонального розвитку. 

 

План соціально економічного розвитку передбачає досягнення трьох цілей за допомогою яких буде 
розвиватись громада, які у свою чергу поділяються на пріоритети, а саме: 

Ціль № 1. Розвиток території: 
-  пріоритет 1. Генеральне планування та плани зонування території сіл Галицинівської сільської ради; 

-  пріоритет 2. Покращення стану дорожнього покриття; 

-  пріоритет 3 Захист навколишнього середовища, благоустрій та створення зелених зон громади. 

Ціль № 2. Стійке економічне зростання: 

-  пріоритет 1. Розвиток економіки Галицинівської сільської ради; 

-  пріоритет 2. Енергетичний розвиток Галицинівської сільської ради. 

Ціль № 3. Висока якість життя людини: 

- пріоритет 1. Покращення адміністративного обслуговування населення; 

- пріоритет 2. Покращення умов навчання для дітей дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти; 

- пріоритет 3. Культурний та духовний розвиток, патріотичне виховання мешканців громади; 
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- пріоритет 4. Розвиток спорту і надання додаткових послуг в області освіти та сприяння інтелектуальному розвитку 

особистості; 

- пріоритет 5. Розвиток медицини; 

- пріоритет 6. Підвищення екологічної свідомості. 

Формулювання спільного стратегічного Бачення майбутнього - мети, яку планує досягти громада, є центром 

стратегічного плану.  Цій меті будуть підпорядковані всі складові плану, вся діяльність з його втілення. Бачення бажаного 

майбутнього громади – це образ, що має оволодіти всією громадою і надихати її. Таку силу може мати лише Бачення, 

сформульоване всією громадою, відповідно до її уявлень про краще майбутнє. 

Бачення відповідає на запитання «Чого ми хочемо досягти?» 

Бачення, яке, попри свою амбітність і відчайдушну сміливість, повинно бути так чи інакше пов’язане з існуючими 

об’єктивними реаліями, складається з трьох елементів: 

·        Що з існуючих в громаді факторів варто зберегти і примножити в майбутньому? 

·        Яких з існуючих факторів треба позбутись, чи, принаймні, суттєво зменшити їхній вплив? 

·        Що нового має набути громада? 

Протягом 2017 року буде реалізовано ряд проектів у сферах водопостачання, благоустрою території ОТГ, 

реконструкції та капітального і поточного ремонту об’єктів інфраструктури за рахунок місцевого бюджету, державної 

субвенції та коштів інвесторів. Це значно покращить умови проживання для жителів сіл громади. Розвиток мережі 

транспортного сполучення в межах громади, шляхом капітального ремонту доріг. Покращення матеріально-технічної бази 

об’єктів соціально-культурного призначення, закладів освіти та медицини (капітальний та поточний ремонт). 

Покращення якості та доступності послуг для населення (водопостачання, адміністративні послуги, вуличне 

освітлення).  
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3. Основні завдання та механізм реалізації плану соціально – економічного розвитку Галицинівської 

сільської ради 

Основні завдання та механізм реалізації плану соціально – економічного розвитку Галицинівської сільської 

ради:створення умов для розвитку соціально-економічного розвитку Галицинівської сільської ради (див. таблицю № 8). 

 

Таблиця № 8 

Цілі, пріоритети та завдання соціально-економічного розвитку Галицинівської сільської ради 

 

ЦІЛЬ №1 Розвиток території 
1. Генеральне планування та плани зонування території сіл Галицинівської сільської ради 

 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

1.1.1.  Виготовлення 
генерального плану та плану 
зонування території для  сіл 

Галицинівської сільської 
ради Вітовського району 
Миколаївської області  2018 

Виконавчи
й комітет 

Виготовлення генерального плану 
та плану зонування території для 
сіл Галицинівської сільської ради  

Наявність генплану 
допоможе майбутнім 
інвесторам краще 
зрозуміти бізнес-

можливості 
Галицинівської сільської 
ради, а новим 
мешканцям – осягнути 
рівень привабливості 
території для 
проживання. 

Місцевий бюджет  та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 
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2. Покращення стану дорожнього покриття 

 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

1.2.1. Поточний ремонт 
дорожнього покриття 
Галицинівської ОТГ 

2017-2018 

Виконавчи
й комітет 

Виконання поточного ремонту 
дорожнього покриття комунальної 
власності протяжністю 2,5 км. 

Створення безпеки та 
комфортних умов для 
учасників руху 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

1.2.2. Капітальний ремонт 
доріг комунальної власності 
Галицинівської ОТГ 
Вітовського району 
Миколаївської області 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет 

Проведення капітального ремонту 
дорожнього покриття доріг 
комунальної власності  

Створення безпеки та 
комфортних умов для 
учасників руху 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

3. Захист навколишнього середовища, благоустрій та створення зелених зон громади 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

1.3.1. Озеленення територій 
населених пунктів  

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
комунальн
е 
підприємст
во 

 

Проведення робіт по озелененню 
територій населених пунктів: 
придбання саджанців, малих 
архітектурних форм, будівництва 
водойм 

Залучення місцевих установ до 
заходів з озеленення території 
громади 

Покращення 
екологічного стану 
території громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством  

1.3.2. Захист зелених 
насаджень від природних та 
антропогенних чинників 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
депутати 
сільської 
ради, 

комунальні 
установи 

Придбання технічних засобів і 
спеціальної техніки з благоустрою 
та протипожежних заходів. 
Проведення спільних  рейдів  
депутатами та членами 
виконавчого комітету,  по  
виявленню порушень  Правил  
благоустрою населених пунктів 

Покращення 

екологічного та 
санітарного стану на 
території громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством  
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1.3.3. Очищення дорожнього 
покриття, тротуарів, системи 
пішохідних доріжок і 
зелених зон від сміття, 
парослі та снігу 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
комунальн
е 
підприємст
во 

Придбання технічних засобів і 
спеціальної техніки з 
благоустрою. 
Долучити до роботи очищення 
узбіччя доріг, тротуарів, 
пішохідних доріг і зелених зон 
комунальні підприємства та 
мешканців сіл громади 

Покращення 
екологічного та 
санітарного стану на 
території громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

1.3.4. Створення спортивних 
та ігрових майданчиків на 
території сіл ОТГ 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
комунальн
е 
підприємст
во 

Провести роботу по створенню 
спортивних та ігрових 
майданчиків на території сіл ОТГ 

Залучення працівників місцевих 
закладів і установ та мешканців 
сіл до робіт з влаштування 
майданчиків та моніторингу з 
попередження і протидії 
мародерства  

Покращення 
екологічного, 

соціального стану 
території громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством  

ЦІЛЬ №2 Стійке економічне зростання 

 

1. Розвиток економіки Галицинівської сільської ради 

 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

2.1.1. Розроблення 
пропозицій, щодо 
встановлення ставок 
земельного податку 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести розроблення пропозицій, 
щодо встановлення ставок 
земельного податку 

Збільшення надходжень 
коштів до місцевого 
бюджету 

Місцевий бюджет 

2.1.2. Створення Інтернет-

сайту  
2017 

Виконавчи
й комітет 

Створити Інтернет-сайт 
Галицинівської сільської ради  

Можливість доступу до 
офіційної інформації, 
щодо діяльності місцевої 
влади. Залучення 
інвесторів 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством  

2.1.3. Залучення капіталу у 
розвиток територіальної 2017-2020 

Виконавчи
й комітет 

Підготовка інвестиційних проектів 
та участь у різноманітних 

Залучення капітальних 
інвестицій 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
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громади грантових і інших програмах 
місцевого, Всеукраїнського та 
міжнародного рівнів 

заборонені 
законодавством 

2.1.4. Уточнення списків 
платників податків 
земельного податку та 
податку на майно та 
передача їх для нарахувань у 
Державну фіскальну службу 

2017 -2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести уточнення списків 
платників податків земельного 
податку та податку на майно та 
передача їх для нарахувань у 
Державну фіскальну службу 

Збільшення надходжень 
коштів до місцевого 
бюджету 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

2.1.5. Підтримка розвитку 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 
та території Галицинівської 
сільської ради 

2017 -2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести у партнерстві з 
профільними громадськими 
організаціями та відповідними 
державними службами освітньо-

просвітницьки заходи по 
можливостям створення, 
фінансової підтримки і 
менеджменту діяльності СОКів 

Збільшення надходжень 
коштів до місцевого 
бюджету та розвитку 
громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

2. Енергетичний розвиток Галицинівської сільської ради 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

2.2.1. Підтримка розвитку 
енергетичних 
обслуговуючих кооперативів 
та території Галицинівської 
сільської ради 2017 -2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести у партнерстві з 
профільними громадськими 
організаціями та відповідними 
державними службами освітньо-

просвітницькі заходи по 
можливостям створення, 
фінансової підтримки і 
менеджменту діяльності 
кооперативів 

Збільшення надходжень 
коштів до місцевого 
бюджету та розвитку 
громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

2.2.2. Створення 
енергетичних комунальних 
установ 2017 -2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести у партнерстві з 
міжнародними грантодавцями, 

профільними громадськими 
організаціями та відповідними 
державними службами 

Збільшення надходжень 
коштів до місцевого 
бюджету 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 
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інвестиційних заходів по 
можливостям створення: сонячних 
та вітрових парків 

2.2.3. Проведення 
енергоаудитів соціальних та 
адміністративних закладів 
Галицинівської сільської 
ОТГ 

2017 -2018 

Виконавчи
й комітет 

Провести у партнерстві з 
міжнародними грантодавцями, 
профільними громадськими 
організаціями та відповідними 
державними службами 
енергоаудити соціальних та 
адміністративних закладів ОТГ 

Вивчення ситуаційного 
аналізу з 
енергоефективності 
будівель ОТГ. Подальша 

економія бюджетних 

коштів місцевого 
бюджету за рахунок 
раціонально 
використання та оплати 
енергоресурсів 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

2.2.4. Проведення заходів з 
енергоефективності 
соціальних та 
адміністративних закладів 
Галицинівської сільської 
ОТГ 

2017 -2020 

Виконавчи
й комітет 

Провести у партнерстві з 
міжнародними грантодавцями, 

профільними громадськими 
організаціями та відповідними 
державними службами заходів з 
утеплення будівель, зміни системи 
опалення та інших 
енергоефективних заходів у 

соціальних та адміністративних 
закладів ОТГ 

Подальша економія 
бюджетних коштів 
місцевого бюджету за 
рахунок раціонально 
використання 
енергоресурсів 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

ЦІЛЬ №3 Висока якість життя людини 

1. Покращення адміністративного обслуговування населення 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.1.1. Створення ЦНАП 

2017-2018 

Виконавчи
й комітет 

Підготовки документації:     
а) Сформувати перелік 
адміністративних послуг ЦНАП;                                                 
б) підготувати Положення про 
ЦНАП, Регламент ЦНАП та 
затвердити їх;                                                                              

Якісне та комфортне 
забезпечення населення 
адміністративними 
послугами 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством  
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в) Підготувати та затвердити 
інформаційні картки (далі – ІК) на 
кожну адміністративну послугу;                                                                                               
г) Підготувати та затвердити 
технологічні картки (далі – ТК) 
адміністративних послуг. 

3.1.2. Забезпечення 
адміністративної будівлі 
(ЦНАП) інвентарем, 
офісними меблями та 
комп’ютерною технікою 

 

2017-2018 

Виконавчи
й комітет 

Придбати необхідне інвентарне 
спорядження, офісні меблі,  
комп’ютерну та презентаційну 
техніку 

 

Якісне та комфортне 
забезпечення населення 
адміністративними 
послугами. 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

3.1.3. Створення онлайн-

системи для обслуговування 
і швидкісного надання 
послуг ЦНАП  

2017-2018 

Виконавчи
й комітет 

В партнерстві з грантодавцями та 
громадськими організаціями 
розробити та запустити он-лайн 
систему по адмініструванню 
послуг ЦНАП 

Якісне та комфортне 
забезпечення населення 
адміністративними 
послугами. 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

2. Покращення умов навчання для дітей дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.2.1. Забезпечення 
безпечного, регулярного і 
безоплатного перевезення 
учнів та педагогів до 
навчальних закладів 
Галицинівської ОТГ 

2017-2018 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Придбання шкільних автобусів. 

Розроблення графіку перевезення 
учнів, вчителів та працівників 
загальноосвітніх закладів 
Галицинівської ОТГ 

Забезпечено безпечне, 
комфортне та регулярне 
підвезення учнів і 
працівників освітніх 
закладів ОТГ 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

3.2.2. Придбання інвентарю 
для організації роботи 
загальноосвітніх закладів 
ОТГ 

2017-2019 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Придбання освітнього інвентарю 
для організації роботи освітніх 
природничих і гуманітарних 
кабінетів та загальноосвітніх 
закладів ОТГ в цілому, за 
допомогою співпраці з 
грантодавцями, державними 
програмами 

Підвищення рівня 
надання освітніх послуг 
учням (дітям і молоді) 
ОТГ 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 
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3.2.3. Придбання освітнього 
та розвиваючого ігрового 
інвентарю, іграшок, ігрових 
майданчиків для організації 
роботи дошкільних 
навчальних закладів ОТГ 

2017-2019 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Проведення освітнього та 
розвиваючого ігрового інвентарю, 
іграшок, ігрових майданчиків для 
організації роботи дошкільних 
навчальних закладів ОТГ,  за 
допомогою співпраці з 
грантодавцями, державними 
програмами 

Підвищення рівня 
надання освітніх послуг 
вихованцям дошкільних 
закладів ОТГ 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

 

3. Культурний та духовний розвиток, патріотичне виховання мешканців громади. 
 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.3.1. Відзначення 
загальнодержавних свят та 
свят територіальної громади 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Відзначення загальнодержавних 
свят та свят територіальної 
громади ( 16 заходів на рік) 

Культурний та духовний 
розвиток територіальної 
громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

3.2.2. Поповнення 
бібліотечного фонду, 
укріплення матеріальної 
бази закладів культури 

2017 -2020 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Придбання книг та підписка на 
періодичні видання; 
 Придбання медіа та  комп’ютерну 
техніку 

Культурний та духовний 
розвиток територіальної 
громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

4. Розвиток спорту і надання додаткових послуг в області освіти та сприяння інтелектуальному розвитку 
особистості 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.4.1. Створення центрів 
освіти для дорослих 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Створення та укомплектування 
всіма необхідними технічними 
засобами Центрів освіти для 
дорослих на основі бібліотек або 
будинків культури, сільських 
клубів та інше 

 

Підвищення рівня 
надання освітніх послуг 
дорослим та людям ІІІ 
покоління ОТГ 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 
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3.4.2. Створення 
молодіжного центру 

2017-2018 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Створення та укомплектування 
всіма необхідними технічними 
засобами Молодіжного центру на 
основі бібліотек або будинків 
культури, сільських клубів та інше 

Підвищення рівня 
надання освітніх та 
просвітницьких послуг 
для молоді ОТГ та 
сприяння розвитку 
молодої  особистості  

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

3.4.3. Створення та 
підтримка спортивних та 
туристично-краєзнавчих 
секцій, гуртків, клубів  2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Створення і підтримка діючих 
спортивних і туристично-

краєзнавчих секцій, гуртків та 
клубів які діють на території ОТГ 

Підвищення рівня 
надання послуг в області 
фізичного розвитку та 
для молоді та дорослих 
ОТГ та сприяння 
розвитку молодої  
особистості  

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

5. Розвиток медицини 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.5.1. Придбання сучасних 
медичних приладів та 
відкриття оновлених 
профільних кабінетів на базі 
медичних закладів ОТГ 

2017-2020 

Виконавчи
й комітет, 
структурні 
підрозділи 

Укомплектування сучасними 
медичними приладами та іншою 
технікою медичні заклади ОТГ. 
Відкриття нових профільних 
медичних кабінетів 

Підвищення рівня 
надання медичних 
послуг мешканцям ОТГ 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 

 

6. Підвищення екологічної свідомості 

Завдання 

Строки 
виконання 

(роки) 
Виконавці Заходи Очікуваний результат Джерела фінансування 

3.6.1. Організація освітньо-

просвітницьких екологічних, 
енергоефективних заходів та 
проектів для дітей, молоді та 
дорослих ОТГ 

2017 

Виконавчи
й комітет, 
відповідні 
підрозділи 

Організацувати освітньо-

просвітницькі  та енергоефективні 
заходи і проекти для дітей, молоді 
та дорослих ОТГ 

Покращення 
екологічного стану 
громади. Підвищення 
соціальної 
відповідальності 
мешканців громади 

Місцевий бюджет та 
інші джерела, що не 
заборонені 
законодавством 
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4. Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів, діючих та перспективних проектів розвитку 
об’єднаної територіальної громади 

Перелік  обсягів фінансування інвестиційних проектів на вирішення місцевих проблем Галицинівської сільської ради  

2017-2020 року наведені в таблиці № 9. 

Таблиця № 9 

Перелік інвестиційних проектів які мають ПКД, на вирішення місцевих проблем  
Галицинівської сільської ради  2017-2020 року 

 

Назва проекту, адреса розташування Термін 
реалізації 
проекту 

Вартість проекту 

Грн. 
Наявність 
проектно-

кошторисної 
документації 

    

Капітальний ремонт системи опалення і наружної електросистеми сільского 

клубу в с. Галицинове (Миколаївська область, Вітовський район, с. 
Галицинове, вул. Центральна, 118) 

2017 537,692 так 

Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Галицинове Вітовського 
району Миколаївської області 2017-2018 

1019,262 так 

Капітальний ремонт скверу по вул. Центральна  в с. Галицинове 
Вітовського району Миколаївської області 2018 

952,642 так 

Поточний ремонт актового залу Лиманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 149) 

2017-2018 
186,562 так 

Поточний ремонт дорожнього покриття подвір’я Лиманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. 
Центральна, 149) 

2017 
299,677 так 
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Поточний ремонт отмостки Лиманівського ДНЗ (Миколаївська область, 
Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 118) 2017 

59,545 так 

Поточний ремонт приміщення харчоблоку Лиманівського ДНЗ  
(Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 118) 

2017 
193,401 так 

Поточний ремонт фасада харчоблоку Лиманівського ДНЗ (Миколаївська 
область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 118) 

2017 
137,129 так 

Поточний ремонт дорожнього покриття подвір’я Лиманівського ДНЗ 
(Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 118) 

2017 
299,614 так 

Поточний ремонт системи опалення  ДНЗ "Струмочок" в с. Лимани 
(Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 118) 

2017 
199,687 так 

Поточний ремонт крівлі сільської ради в с. Лимани  (Миколаївська область, 
Вітовський район, с. Лимани, вул. Центральна, 130) 

2017-2018 
291,085 так 

Поточний ремонт системи вуличного освітлення по вулиці Робоча с. 
Лупареве  (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве) 

2017 
159,865 так 

Поточний ремонт системи вуличного освітлення по вулиці Маячна с. 
Лупареве  (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве) 

2017 
130,761 так 

Поточний ремонт системи вуличного освітлення по вулиці Маячна с. 
Лимани  (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани) 

2017 
45,78 так 

Поточний ремонт системи вуличного освітлення по вулиці Лиманська с. 
Лимани  (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани) 

2017 
57,355 так 

Поточний ремонт дорожнього покриття подвір’я Лупарівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. 
Шкільна, 19) 

2017 
263,084 так 

Поточний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в будівлі 
Лупарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська область, Вітовський район, 
с. Лупареве, вул. Шкільна, 19) 

2017 
299,932 так 

Поточний ремонт столової Лупарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська 
область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Шкільна, 19) 2017 

55,905 так 
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Поточний ремонт ганку (порогу) Лупарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Шкільна, 19) 

2017 
74,534 так 

Поточний ремонт сільського клубу с. Лупареве (Миколаївська область, 
Вітовський район, с. Лупареве, вул. Набережна, 12 К) 

2017 
162,732 так 

Поточний ремонт фасаду Лупарівського ДНЗ "Золота рибка" (Миколаївська 
область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Продольна, 16) 

2017 
528,417 так 

Поточний ремонт огорожі Прибузької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська 
область, Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Шкільна, 19) 2017 

432,557 так 

Поточний ремонт віконних блоків із заміною на металопластикові в будівлі 
Українківської ЗОШ І-ІІІ ступенів відповідно до Специфікації до 
замовлення №SP000429171 (Миколаївська область, Вітовський район, с. 
Українка, вул. Шкільна, 8) 

2017 
95,179 так 

Реконструкція вуличного освітлення вул. Новостройна (від ТП-383),  в с. 
Українка (Миколаївська область, Вітовський район, c. Українка) 

2017 
230,735 так 

Реконструкція вуличного освітлення вул. Кольорова, вул. Передова (від 
ТП-174), в с. Українка (Миколаївська область, Вітовський район, c. 
Українка) 

2017 
275,998 так 

Реконструкція покрівлі сільського клубу в с. Лимани по вул. Центральна 
128, Вітовського р-н. Миколаївської обл 

2017-2018 
2286,240 так 

 

ВСЬОГО 
 

 

9275.37 
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У Галицинівській сільській об’єднаній територіальній громаді на деякі проблемні об’єкти проектно–кошторисна 

документація в процесі розробки (див. таблицю № 10). 

Таблиця №10 

Об’єкти яких, проектно–кошторисної документаціяв процесі розробки 

Поточний ремонт кабінету № 45 і майстерні Галицинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська область, Вітовський район, 
с. Галицинівка, вул. Миру, 23) 
Ремонт адміністративної споруди с. Прибузьке (Миколаївська область, Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Ценральна, 

43)  

Створення «Центру освіти для дорослих» на базі адміністративної будівлі с. Прибузьке (Миколаївська область, 
Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Ценральна, 43) 

Створення «Молодіжного центру» на базі адміністративної будівлі с. Прибузьке (Миколаївська область, Вітовський 
район, с. Прибузьке, вул. Ценральна, 43) 

Ремонт водонапірної вежі Рожновського (Миколаївська область, Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Гагаріна) 

Поточний ремонт Прибузької амбулаторії (Миколаївська область, Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Гагаріна) 

Ремонт водопроводної мережі в с. Прибузьке (Миколаївська область, Вітовський район, с. Прибузьке) 

Будівництво спортзалу і клубу (Миколаївська область, Вітовський район, с. Прибузьке, вул. Ценральна, 41) 

Освітлення по с. Степна Долина (Миколаївська область, Вітовський район, с. Степна Долина) 
Поточний ремонт Українківської сільської амбулаторії: придбання меблів, ремонт 2-х елекроопалювальних конвекторів, 
підключення до інтернету (Миколаївська область, Вітовський район, c. Українка, Шевченко, 1) 
Ремонт даху Українківського ДНЗ + ремонт і утеплення фасаду + вікна (9 шт.) ремонт харчоблоку. Заміна дверей.ремонт 

каналізаційної системи. ремонт підвального приміщення. Ремонт електромережі. (Миколаївська область, Вітовський 
район, c. Українка, Гуменіка, 36 А)  
Придбання та заміна задвижки ДУ 100 на свердловину по вул. Чкалова (Миколаївська область, Вітовський район, c. 
Українка, вул. Чкалова) 
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Капітальний ремонт Українківського будинку культури (Миколаївська область, Вітовський район, c. Українка) 

Капітальний ремонт Лиманівського будинку культури (Миколаївська область, Вітовський район, c. Лимани) 

Заміна вікон у Українківській бібліотеці (Миколаївська область, Вітовський район, c. Українка) 
Придбання 2-х насосів для водопостачання. ЖКП.Миколаївська область, Вітовський район, c. Українка (Миколаївська 
область, Вітовський район, c. Українка) 
Поточний ремонт дитячого внутрішнього туалету для 1-4 класів Галицинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Миколаївська 
область, Вітовський район, с. Галицинівка, вул. Миру, 23) 

Формулювання стратегічних цілей є довгостроковим завданням. В рамках реалізації стратегічних цілей може 

проходити певна переоцінка, можуть з‘являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинно зазнавати суттєвих змін. Всі ці 

формулювання являють собою єдиний цільовий блок при пріоритетності стратегічного бачення. 

Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги 

охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, 

можливості отримати освіту, доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне навколишнє 

середовище. Основою стабільного покращення якості життя має стати ефективна економіка, яка при зростанні 

продуктивності праці забезпечує розширення ринків збуту і появу нових продуктів і послуг, що дозволить зберегти 

високий рівень зайнятості. Заходи по підтримці економіки і становлення ринку стимулюватимуть працю, розширять 

зайнятість і споживання, дозволять перебороти тенденцію падіння виробництва і розпочати економічнезростання, що 

призведе до підвищення якості життя. Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити 

економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів міста, і міського бюджету. А для розвитку 

нематеріальних, не економічних складових (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), формування яких забезпечується 

використанням суспільних засобів, необхідно гарантувати ефективне використання місцевого бюджету. 
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5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми 

Моніторинг буде здійснюватися щорічно. Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу 

організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.   

 Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при 

надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня. 

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок: 

- Державного фонду регіонального розвитку; 

- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів 

виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

- субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам; 

- коштів місцевих бюджетів; 

- коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; 

- коштів інвесторів у тому числі, на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств; 

- інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

         Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде 

містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей 

досягнення поставлених цілей. 

Моніторингові звіти будуть відкритими документами.   

Специфіка обраного процесу стратегічного планування полягає в тому, що як результат, так і сам процес планування 

однаково важливі, етапи розробки і реалізації нерозділені. Аналіз ситуації, визначення цілей, розробка завдань організовані 
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з метою залучення якомога ширшого кола зацікавлених осіб і організацій. У розробці Стратегічного плану приймали участь 

значна кількість жителів села, що представляли різні організації, утому числі і ті, які безпосередньо зацікавлені у реалізації 

завдань плану.  Цей процес сприяв кристалізації ідей, встановленню контактів, формуванню груп виконавців плану, 

безперечно, впливав на рішення як влади, так і підприємців.. 

Одним із результатів розробки Стратегічної програми є створення організаційних структур, які будуть спрямовувати 

і контролювати процес реалізації. До складу організаційних структур входить Робоча група, , яка працює над реалізацією 

конкретних завдань, що увійшли програми. Працездатність цієї системи організаційних структур, що забезпечує контроль за 

виконанням та корекцією одна із необхідних умов реалізації програми. 

Передбачається активна роль сільської ради у контролі реалізації Стратегічного плану – включення в план роботи 

обговорень виконання Стратегічного плану та проведення спільних з виконавчим комітетом засідань по реалізації завдань 

програми. 

Отже, організаційно реалізація Стратегічного плану буде забезпечуватись наступним чином:  

1.      Всі заходи плану обговорюються учасниками реалізації 

2.      Робоча група визначає першочергові заходи і терміни виконання; 

3.      У процесі розробки сільського бюджету враховуються заходи Стратегічного плану; 

4.      Щорічно на громадських слуханнях подається звіт про хід реалізації Стратегічного плану. 

Фінансування окремих заходів проводиться в рамках індивідуальних схем. При цьому заходи, які включені. 

Користуються пріоритетним правом при фінансуванні як з сільського бюджету, так і із бюджетів вищого рівня. Деякі із 

завдань потребують вирішення на рівні райдержадміністрації. До виконання їх слід залучати , депутатів обласної 

ради,підприємців інші ресурси. Слід враховувати про більш широкі можливості інтересів села на рівні району, області та 

держави.   
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Додатки 

Додаток №1 

Перелік показників соціально - економічного розвитку Галицинівської сільської ради 

№ 
п/п 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

Значення 
показника у 
попередньо
му році 
(2016 рік) 

Значення 
показника 
у звітному 
році (2017) 

Прогнозні 
показники 

на 2018 рік 

Прогнозні 
показники 

на 2019 
рік 

Прогнозні 
показники 

на 2020 
рік 

I Фінансова самодостатність  
1.  Доходи загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без трансфертів) на 1 
особу 

грн. 6113,17 6140,12 6532,19 6871,93 8246,32 

2.  Капітальні видатки бюджету об’єднаної 
територіальної громади(без трансфертів) на 1 
особу 

грн. 493,34 864,13 950,543 998,07 1197,68 

3.  Частка видатків бюджету розвитку в загальному 
обсязі видатків об’єднаної територіальної громади 
(без урахування власних надходжень бюджетних 
установ) 

% 8,1 9,7 14,6 14,5 14,5 

4.  Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної 
територіальної громади від сплати податку на 
доходи осіб на 1 особу 

грн. 5167,38 5520,38 6072,42 6679,66 8015,59 

5.  Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної 
територіальної громади від плати за землю на 1 
особу 

грн. 359,003 326,80 359,48 377,45 452,95 

6.  Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної 
територіальної громади від сплати єдиного 
податку на 1 особу 

грн. 353,25 221,09 243,20 255,36 306,43 

7.  Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної грн. 15,306 14,11 15,52 16,30 19,56 
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територіальної громади від сплати акцизного 
податку на 1 особу 

8.  Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної 
територіальної громади від сплати податку на 
нерухоме майно на 1 особу 

грн. 45,35 43,14 47,45 49,83 59,79 

IІ Якість та доступність публічних послуг 

9.  Середня наповнюваність групи дошкільних 
навчальних закладів об’єднаної територіальної 
громади  

осіб 24 24 27 29 30 

10.  Середня наповнюваність класів загальноосвітньої 
школи об’єднаної територіальної громади 

осіб 13 15 17 18 18 

ІІІ Створення комфортних умов для життя 

11.  Частка домогосподарств, забезпечених 
централізоване водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств об’єднаної 
територіальної громади 

% 65 75 80 80 85 

12.  Частка населених пунктів, які уклали договори з 
обслуговуючи об організаціями  на вивезення   
побутових відходів, у загальній кількості 
населених пунктів об’єднаної територіальної 
громади 

% 40 60 70 70 80 

 

 

 

 

Галицинівський сільський голова                                                           І.В. Назар 


