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ВСТУП 

 

Законодавчою основою для розроблення Програми соціально-

економічного розвитку Дмитрівської сільської територіальної громади 
на 2019-2020 роки (далі - Програма) є: 

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України»,  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», 
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», 
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами 
та доповненнями),  

лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 10.03.2016 №7/31-2414 «Щодо 
рекомендацій до розроблення Програми соціально-економічного розвитку 
об’єднаної територіальної громади, постанови Кабінету Міністрів від 11 
липня 2018 року 546 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2019-2021 роки». 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України № 75 від 30 березня 2016 року. 
 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 
 - Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
 - Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, 
- Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 2021-2027 роки.  
Прогнозні розрахунки та заходи Програми на 2021 рік визначені на 

основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку 
Новоукраїнської міської територіальної громади за попередні роки та 
нагальних потреб, що забезпечать повне виконання Програми. 

Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської  
територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена для забезпечення 
рівних прав жінок і чоловіків, молоді і осіб похилого віку, здорових та осіб з 
особливими потребами, так і рівних умов для реалізації їх прав в соціально-

економічному розвитку громади. 
 

Реалізація програми внесе позитивні зміни для всього населення щодо: 
1. покращення місцевої інфраструктури (дороги, тротуари, 

освітлення, тощо) з урахуванням вимог інклюзивності; 
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2. розбудови соціальної інфраструктури (дошкільні  та загальноосвітні 
заклади, культури, спорту, ігрові майданчики) з урахуванням вимог 
інклюзивності; 
3. безпеки громадян у публічному і приватному просторі    
(відеоспостереження, освітлення, дорожні знаки, протидія та попередження 
домашнього, гендерно зумовленого насильства тощо); 
4. громадського життя, залучення громадськості до прийняття рішень з 
залученням мешканців різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я, 
у тому числі із вразливих груп населення, активізація та співпраця з 
громадськими організаціями); 
5. забезпечення максимальної доступності базових соціальних та 
адміністративних послуг широкими верствами населення, з урахуванням 
потреб мешканців різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я, 
рівня достатку; 
6. покращення стану довкілля; 
7. покращення якості життя людей у громад, у тому числі з вразливих 
груп (АТО, ВПО, малозабезпечені, одинокі, з інвалідністю, люди, що живуть 
з ВІЛ тощо); 
8. забезпечення стійкого територіального розвитку. 

Зацікавленою стороною у виконанні Програми є все населення, яке 
проживає в громаді. Розвиток громади як комфортного та безпечного місця 
для усіх категорій мешканців впливатиме: 

- на всіх мешканців громади – дітей, жінок і чоловіків різного віку та 
стану здоров’я, представників різних соціально-демографічних та етнічних 
груп (зокрема, в часині забезпечення якісного духовного, культурного і 
спортивного життя, надання якісних комунальних послуг, покращення 
інфраструктури та ін.); 

- на дітей і молодих дівчат та хлопців (заклади освіти); 
- на соціально незахищені верстви громадян з увагою до їх віку, статі, 

стану здоров’я (надання матеріальної та благодійної допомоги та інших 
пільг). 

Участь у впровадженні Програми беруть органи влади, комунальні 
заклади, установи, підприємства, територіальні органи державних установ, 
фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації усіх форм 
власності, громадські організації, засоби масової інформації, ініціативні 
групи громадян без обмежень за віком чи статтю. 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на  
2021-2023 роки щодо забезпечення стабільного зростання в реальному 
секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення. 

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені на основі аналізу 
поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі ТГ. 

Фінансування передбачених заходів буде здійснюватися за рахунок: 
• коштів місцевого бюджету, у тому числі бюджету розвитку; 
• коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
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• субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам; 

• міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу; 
• коштів міжнародних фінансових організацій; 
• коштів інвесторів; 
• власних коштів підприємств. 



Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської ТГ на 2021-2023 роки 

 

I. Аналітична частина 
 

Дмитрівська територіальна громада (далі - ТГ) розташована в долині 
річки Інгульця, за 10 км на північний схід від районного центру і залізничної 
станції Знам'янка. Станом на 01 грудня 2020 року Дмитрівська сільська 
територіальна громада територія має площу 54747,6 га, населення- 7536 
чоловік.  

Сучасний адміністративно-територіальний устрій ТГ склався: 
- в квітні 2018 року після об’єднання Дмитрівської та Макариської 

сільських рад.  
- в липні 2019 року після приєднання Цибулівської сільської ради до 

Дмитрівської ТГ. 
- в жовтні 2020 року приєднано Іванковецьку сільську раду (відповідно 

до Перспективного плану) 
Нині до складу Дмитрівської об’єднаної територіальної громади входять 

12 населених пунктів: c.Дмитрівка, с.Калинівка, с.Веселий Кут, с.Гостинне, 
с.Долина, с.Плоске, с.Макариха, с.Новопокровка, с.Цибулеве, с.Іванківці, 
с.Заломи, с.Юхимове. 

До її складу входять 4 газифікованих населених пункти. Загальна 
кількість дворів - 4158. 

На території Дмитрівської громади наявні поклади суглинків. 
Дмитрівська ТГ має вигідне територіально-географічне розташування із 

значним транзитним потенціалом. 
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Клімат та природні ресурси 

Клімат Дмитрівської об’єднаної територіальної громади помірно 
континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами, літо тепле, з достатньою 
кількістю опадів. Абсолютний максимум швидкості руху вітру на території 
Знам’янського району - 28 м\с. 

За ґрунтово-меліоративним районуванням ТГ знаходиться у районі, який 
характеризується глибокими,  карбонатними чорноземами та опідзоленими 
ґрунтами.  

Основу ґрунтового покриву складають чорноземи звичайні та чорноземи 
суглинисті.  

Територія територіальної громади відноситься до природно-

сільськогосподарського району та безпечна щодо затоплення повеневими 
водами. Небезпечні геологічні процеси відсутні. Ґрунтові води залягають на 
глибині орієнтовно від 3-х до 16-ти метрів.  

Територія Дмитрівської сільської територіальної громади займає 
54747,60 га землі, з них: 
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Транспортна система 

Територією громади пролягає автомобільний шлях Знам’янка- 

Подорожнє (Т-1211)  
Автомобільні дороги 

Протяжність автомобільних доріг ТГ загального користування складає 
близько 139,5 км, з них: з твердим покриттям – 67  км (48 %), заасфальтовано 
– 33 км (24 %). 

Маршрутна мережа Дмитрівської ТГ складається з  приміського 
маршруту "Знам'янка-Дмитрівка", "Знам’янка-Калинівка-Веселий Кут", 
"Знам'янка-Макариха", "Знам'янка-Цибулеве", "Знам'янка-Іванківці",  
маршруту №7 "Знам’янка-Гостинне", міжміського маршруту 
«Кропивницький–Світловодськ», «Знам’янка-Чигирин». Протягом доби, 
автошляхами, що пролягають територією Дмитрівської громади проходять 
більше 8 маршрутів. 

Із 12-ти населених пунктів громади автобусним сполученням 
забезпечені 99,25%  населення. 

Демографічна ситуація та соціальний захист 

Чисельність населення Дмитрівської ТГ, за оцінкою, на 1 грудня 2020 
року складає 7439 осіб, з них: жінок – 3793 (51%), чоловіків – 3646 (49%). 

 
Гендерна група Кількість 

осіб 

Чоловіків 

(Хлопчиків) 
Жінок 

(Дівчаток) 
Діти дошкільного віку 377 180 197 

Діти шкільного віку 713 335 378 

Працездатне населення  3961 2020 1941 

Старше за працездатне 

населення 2388 

1102 1286 
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Економіка 

Провідне місце в економіці громади займають 50 орендарів земель, 21 

об’єкті торгівлі (ФОП: чоловіки – 6, жінки – 15). 
На території ТГ функціонує 1 ресторанний заклад (ФОП – жінка) на 

100 посадочних місць, 4 автозаправних станцій та 2 вишки мобільного 
зв’язку. Мережа закладів торгівлі нараховує 26 магазинів. 

В агроформуваннях усіх форм власності знаходиться в користуванні 
19528,7314 га сільськогосподарських угідь. 

Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових 
культур, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику. 

Найбільші підприємства громади (керівні посади займають чоловіки): 
 

Назва  підприємства   Вид діяльності 

ТОВ «Мрія»   ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру. 

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською 
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 
напівфабрикатами. 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами. 

Оптова торгівля напоями.  

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами. 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 
спеціалізованих магазинах. 

ТОВ «Знам’янська агропромислова 
компанія» 

 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння олійних 

культур. 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід. 

Розведення свиней. 

Розведення свійської птиці. 

Допоміжна діяльність у рослинництві. 

Допоміжна діяльність у тваринництві. 

Виробництво олії та тваринних жирів. 

ТДВ «Колос» 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння 

олійних культур. 

Вирощування овочів і баштанних. культур, коренеплодів і 
бульбоплодів 
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Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід. 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів. 

Розведення свиней. 

Допоміжна діяльність у рослинництві. 

ПП «Агрофірма «Кам’янська» 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 

Вирощування зернових та 

технiчних культур.  

Продукція: Зерно / 

Зернобобові / Пшениця / Кукурудза / Соняшник / Буряк 

/ Силос / Сіно / ВРХ / Свині / 

Молоко. 

ДП "Чорноліський лісгосп" 

 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ: 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. 

Вирощування інших багаторічних культур. 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із 
ними послуг. 

Лісозаготівлі. 

Збирання дикорослих недеревних продуктів.  

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. 

Лісопильне та стругальне виробництво. 
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II. Основні показники розвитку галузей  
Фінансово-бюджетна ситуація 

 2018 рік, 
тис.грн. 

(фактичне) 

2019 рік, 
тис.грн. 

(фактичне) 

2020 рік, 
тис.грн. 

(очікуване) 

2020 

тис.грн. 
(фактичне 

на 18.12.20) 
Доходи місцевого 

бюджету всього,  
в т.ч.: 

15486,0 55231,9 58296,3  

Податкові 
надходження 

13370,2 32177,5 37123,4  

Податок на доходи 11235,1 10442,0 13031,3  

Єдиний податок 2998,5 5440,6 4026,6  

Акцизний податок 459,8 433,8 1639,2  

Податок на нерухоме 
майно 

967,6 1277,4 644,8  

Плата за землю 6868,7 11283,7 12555,0  

Адміністративні 
збори та платежі 

44,6 53,5 57,1  
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Станом на 18 грудня 2020 року основні доходи бюджету: 
 

№ 

 

Показники 

2020 рік, 
грн. 

(на 18.12.2020р) 

1 Податок на доходи фізичних осіб 20 239 104 

2 Єдиний податок (крім с/г виробників) 2 184 396 

3 Єдиний податок від с/г виробників 6 753 000 

5 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 2 000 

6 Плата за землю 16 992 300 

7 Податок на нерухомість 824 500 

8 Акцизний збір 2 736 000 

9 Інші місцеві податки та збори 76 913 

10 Податкові надходження разом 52 380 213 

11 Дохід від оренди комунального майна 72 000 

12 Інше 16 741 787 
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Освіта, медицина, культура 

Система освіти Дмитрівської ТГ складається із: 
 Дошкільний навчальний заклад «Івушка» (завідуюча - жінка, 
працюючі: жінок - 14, чоловіків - 2); 
 Дошкільний навчальний заклад «Малятко» (завідуюча -жінка, 
працюючі: жінок - 9, чоловіків - 2); 
 Дошкільний навчальний заклад «Калинонька» (завідуюча - жінка, 
працюючі: жінок - 8, чоловіків - 2); 
 Дошкільний навчальний заклад «Пролісок» (завідуюча – жінка, 
працюючі: жінок -6, чоловіків -2); 
 Дошкільний навчальний заклад «Ягідка» (завідуюча – жінка, 
працюючі: жінок -6, чоловіків -2 

 Опорний навчальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області (директорка - жінка, працюючі: жінок -36, 
чоловіків - 7); 
 Філія «Дмитрівська загальноосвітня школа» ОНЗ «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області   (завідуюча- 

жінка, працюючі: жінок- 23, чоловіків - 4); 
 Філія «Цибулівська загальноосвітня школа» ОНЗ «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (завідувач- 

чоловік, працюючі: жінок- 14, чоловіків - 2).  
 Філія «Іванковецька загальноосвітня школа» ОНЗ «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (завідувач- 

жінка, працюючі: жінок- 19, чоловіків - 8). 
У галузі охорони здоров’я в громаді функціонують: 

 Дмитрівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
Знам'янського району Кіровоградської області (головний лікар - жінка); 

 Цибулівська сільська амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини Знам'янського району Кіровоградської області (головний 
лікар - жінка); 

 Іванковецька сільська амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини Знам'янського району Кіровоградської області (головний 
лікар - жінка); 

 4 ФП. 
Мережа культурно-освітніх установ  складається з: 7-ти бібліотек 

(працюючі: жінок - 8) та 7-ох закладів культури (директори: жінок - 7).  
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Ш. SWOT-аналіз Дмитрівської громади 

Виявлення взаємозв’язків між "внутрішніми" (сильні та слабкі сторони) 
та "зовнішніми" (можливості та загрози) факторами, що матимуть 
стратегічне значення для Дмитрівської територіальної громади та стали 
основою для формулювання стратегічних та операційних цілей її розвитку на 
довгострокову перспективу (SWOT-аналіз): 

 

Сильні сторони 

Strengths 

Слабкі сторони 

Weaknesses 

• Розвинена магістральна 
транспортна інфраструктура  із 
значним транзитним потенціалом. 
• Розташований неподалік 

районний центр 

• Сприятливе географічне 
розташування. 
• Наявність на території ТГ 

вільних земельних ділянок, 
призначених для ведення 
господарської діяльності.  
• Достатньо високий рівень 

надання послуг дошкільними та 
загальноосвітніми навчальними 
закладами 

• Сприятливі кліматичні умови. 
• Екологічно чиста зона. 
• Наявність корисних копалин. 
• Наявність водойм. 
• Наявність потужних 

агроформувань. 
• Туристична привабливість.  

• Високий рівень безробіття.  
• Погана якість доріг між 
населеними пунктами. 
• Недостатній рівень 
підприємницької освіти населення. 
• Низький рівень залучення 
прямих іноземних інвестицій. 
• Низький рівень комунальних 
послуг. 
• Відсутність організованих зон 
відпочинку та активного дозвілля. 
• Недостатній рівень 
матеріально-технічного 
забезпечення медичної галузі. 
Відсутність кваліфікованих кадрів. 
• Низький рівень доходів 
мешканців. 
• Слабке знання іноземних мов. 
• Байдужість населення, низька 
культура поведінки. 
• Засмічення лісів,забруднення 
території. 

Можливості 
Opportunities 

Загрози 

Threats 

• Покращення  бізнес-клімату  в  
Україні,  відновлення  
стимулювання розвитку малого та 
середнього бізнесу. 
• Зростання  інвестиційної 

привабливості території. 
• Зростання світового попиту на 

екологічно чисту продукцію АПК. 

• Військовий стан в країні 
• Корумпованість силових та 

судових структур, контролюючих 
органів, складність дозвільно-

погоджувальних процедур. 
• Нестабільна  політична  
ситуація, погіршення  
міждержавних  відносин  з 
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• Участь у проектах 
міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані 
громади 

• Зростання популярності 
сільського, зеленого, культурного, 
світоглядного туризму серед 
населення України та Європи. 
• Збільшення місцевих доходів 

завдяки децентралізації. 
• Підвищення громадської 

активності та збільшення кількості 
локальних ініціатив. 
• Підвищення 

підприємницького потенціалу 
населення. 
• Зростання рівня професійної 
освіти мешканців. 

основними  діловими  партнерами 
України. 
• Поширення алкоголізму та 

шкідливих звичок. 
• Поширення  терористичної  
загрози в Україні на територію 
області. 
• Накопичення різних відходів 
без утилізації може призвести до 
погіршення екологічної ситуації та 
використання рекреаційних ресурсів 

• Високий рівень безробіття. 
• Низький рівень 
адміністративних та комунальних 
послуг. 
• Погіршення екологічної 
ситуації. 
• Погіршення криміногенної 
ситуації. 
• Невідповідність системи 
освіти потребам ринку праці. 



 

IV. SWOT аналіз по галузям 

Адміністрація самоврядування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Згуртована, творча і представницька 
група депутатів ТГ 

2. Ефективна адміністрація громади, здатна 
значно покращити якість комунальних 
будівель в громаді навіть у складних 
умовах; 

3. Досвід адміністрації у ефективному 
управлінні фінансами громади; 

4. Ефективно проведене об’єднання 
Дмитрівської та Макариської громад, а 
також приєднання Цибулівської 
громади. 

5. Налагоджена конструктивна  співпраця з 
районною владою; 

6. Успішний досвід співпраці з 
міжнародними організаціями у 
проектної діяльності. 

7. Налагоджена співпраця влади з 
громадськістю та бізнесом. 

1. Відсутність центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП);  

2. Брак кадрів у адміністрації громади;  
3. Відсутність в громаді програм 

підтримки молодих спеціалістів. 

Шанси Загрози 

1. Передача землі поза межами населених 
пунктів в управління громади; 

2. Урядова підтримка  для реформи 
місцевого самоврядування та подальшої 
інтеграції громад; 

3. Діяльність різноманітних програм, 
спрямованих на підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів місцевого 
самоврядування. 

4.  Можливість скористатися досвідом 
самоврядування українських та 
європейських партнерів; 

5. Наявність в Україні та за кордоном 
інвесторів, яких можна зацікавити 
роботою в громаді. 

1. Наявність законодавчих бар’єрів для 
повної реалізації потенціалу 
місцевого самоврядування; 

2. Політизація місцевого 
самоврядування, особливо під час 
виборів. 
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Інфраструктура та облаштування території 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність комунального підприємства, 
відповідального за водопровідну 
інфраструктуру, транспорт, вивіз 
відходів, благоустрій та похорону 
справу; 

2. Водопровідна мережа дозволяє 
забезпечити забезпечує водою 546 
домогосподарств та 6 установ, є 
можливість приєднання додаткових 
споживачів; 

3. Нещодавно відремонтовані громадські 
будівлі в  селі Дмитрівці знаходяться в 
дуже хорошому стані (дитячі садки, 
школи, будинок культури, будинок для 
людей похилого віку, амбулаторія); 

4. Добре обладнана амбулаторія дозволяє 
надавати медичні послуги - за умови 
належного забезпечення персоналом; 

5. Проведена газифікація; 
6. Якісні місцеві дороги; 
7. Спортивні споруди (у тому числі міні-

стадіон) і рекреаційні об'єкти, зокрема 
побудовані за ініціативою жителів; 

8. Розгалужена мережа роздрібної торгівлі. 
 

1. Велика за площею територія, великі 
відстані між селами в громаді; 

2. Відсутність генерального плану 
забудови ТГ; 

3. Комунальне підприємство має 
занадто вузьку сферу 
відповідальності і занадто слабко 
оснащене для надання послуг, за які 
відповідає, та для охоплення 
послугами всієї території громади; 

4. Більшість вулиць у громаді не мають 
освітлення; 

5. Незадовільний стан доріг, що 
з'єднують окремі села; 

6.  Відсутність прямого автомобільного 
сполучення між Дмитрівкою та 
Цибулевим (значна ділянка дороги – 

непроїзна); 
7. Поганий стан водопровідної мережі 

(часті аварії), низька якість води 
(занадто багато заліза), дуже мало 
будинків, підключених до мережі; 

8. Відсутність каналізації, системи 
очищення стічних вод та контролю 
герметичності вигрібних ям; 

9. Поганий стан сільських клубів в селах 
Макариха, Плоске, та Гостинне; 

10. Майже зруйноване приміщення 
сільського клубу у Цибулевому; 

11. Відсутність банкоматів; 
12. Незручний графік роботи аптек; 
13. Недостатній підвіз людей з 

віддалених населених пунктів ТГ для 
отримання адміністративних та 
побутових послуг; 

14. Автотраса державного значення з 
інтенсивним вантажоперевезенням,  
яка проходить через Дмитрівку, 
становить певну небезпеку для 
мешканців та створює екологічні 
проблеми; 

15. Недостатня кількість спортивних 
майданчиків у селах ТГ. 
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Шанси Загрози 

1. Наявність державних механізмів 
підтримки інфраструктурного розвитку ТГ 

(таких програми, як ДФРР та інших); 

2. Існування  системних програм 
міжнародної технічної допомоги, що 
підтримують розвиток об’єднаних громад 
(наприклад, DOBRE) .  

1. Відсутність реальних реформ та їх 
впровадження у сфері комунального та 
житлового господарства. 

2. Проблеми розмежування території 
міста Знам'янки та Дмитрівської ТГ. 

 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Велика площа родючих орних земель; 
2. Різноманітність сільськогосподарського 

виробництва (рослинництво, 
тваринництво, переробка молока); 

3. Значні лісові ресурси, на території 
громади, лісництво у селі  Плоскому, яке 
започаткувало в свою деревопереробку, 
а також вирощує і продає посадковий 
матеріал; 

4. Наявність земельних ділянок, 
перспективних для будівництва 
сонячних електростанцій; 

5. На базі місцевих водойм ведеться рибне 
господарство; 

6. Досить розвинене підприємництво 
місцевих мешканців у сферах сільського 
господарства, рибальства, торгівлі та 
послуг.  

1. Бракує  тіснішої співпраці між 
підприємцями - відсутність 
кооперативів та об’єднань 
підприємців; 

2. Відсутність переробки власної 
сільськогосподарської продукції; 

3. Відсутність підприємств, що 
пропонують роботу - як наслідок - 
безробіття, відтік мешканців до 
роботи поза громадою та втрата 
податків від фізичних осіб; 

4. Слабо використаний економічний 
потенціал громади, особливо у сфері 
туризму та агропродовольчої 
переробки; 

5. Невикористаний потенціал для 
розвитку альтернативної енергетики; 

6. Недостатній розвиток малого бізнесу; 
7. Недостатня поінформованість про 

кредитні ресурси для малого бізнесу. 

Шанси Загрози 

1. Наявність програм підтримки розвитку 
місцевого підприємництва (зокрема 
кооперативів), фермерів - можливість 
скористатися досвідом та дотаціями; 

2. Наявність кредитних програм для малого 
бізнесу та фермерів; 

3. Наявність інвесторів, зацікавлених у 
розвитку альтернативної енергетики. 

1. Війна на сході України - відтік 
капіталу для задоволення військових 
потреб; 

2. Повзуча монополізація  в аграрному 
секторі  України. 
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Середовище та туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Зручне розташування поруч із великим 
залізничним вузлом у Знам'янці та 
національною дорогою Е50, що з'єднує 
Дніпро на сході з Кропивницькими та 
західною частиною країни; 

2. Територія з гарним ландшафтом, 
великою кількістю лісів, ставків та луків 
створює шанс для розвитку 
багатоаспектного туризму; 

3. Наявність досвіду проведення великої 
культурно-туристичної події – «Чута-

фест» в Цибулевому. 
4. Наявні корисні копалини (пісок, глина). 

1. Незважаючи на об'єктивні можливості  
за поодинокими випадками не 
організовується жодна діяльність у 
сфері туризму зокрема зеленого; 

2. Незважаючи на сприятливі умови 
(ліси, луки, ставки, близькість до 
міста), в громаді відсутні туристичні 
об'єкти; 

3. У громаді розташований великий  
історичний об’єкт (колишня 
семінарія, оточена парком) - це 
державна власність, яка в даний час 
не використовується та занепадає; 

4. Підвищена загроза радіоактивного 
забруднення внаслідок близькості 
покладів радіоактивних копалин та 
місць їх видобутку; 

5. Наявність в межах громади спірної 
території, яка використовується 
містом Знам’янкою як  полігон для  
ТПВ без дотримання всіх вимог 
екологічного захисту; 

6. Забруднення поверхневих вод 
побутовими відходами; 

7. Шкідливий вплив свинокомплексу 
місцевого господарства на здоров’я та 
самопочуття мешканців прилеглої 
території; 

8. Незадовільна якість води, якою 
користуються мешканці в побуті. 

Шанси Загрози 

1. Наявність попиту (моди, працюючих 
прикладів) на пропозиції у сфері 
сільського, зеленого та багатоаспектного 
туризму; 

2. Наявність екологічних організацій, з 
якими можна налагодити співпрацю для 
подолання екологічних загроз; 

3. Наявність технологій для очищення 
питної води, забезпечення екологічності 
тваринництва та ін.  

1. Зміни клімату (глобальне потепління, 
зниження рівня  підземних вод, 
посухи); 

2. Надмірна вирубка лісів. 
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Суспільство, людський капітал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. У громаді існують середовища, здатні до 
самоорганізації та спільної громадської 
діяльності; 

2. Підприємливість жителів – все більше 
людей започатковує власну 
господарську діяльність на своїй землі; 

3. Наявність фахівців з вищою освітою; 
4. Сильні та компетентні педагогічні 

колективи шкіл, дошкільних, 
позашкільних закладів, закладів 
культури; 

5. Обдаровані та талановиті діти. 

1. Міграція – відтік мешканців, 
особливо молодих і творчих, які 
пробують облаштуватися на 
подальше життя за межами громади і 
за кордонами України; 

2. Слабка згуртованість місцевої 
спільноти – розповсюджені 
байдужість та недовіра одне до 
одного; 

3. Нестача знань та навичок у 
мешканців для започаткування 
підприємницької діяльності  в нових 
для громади сферах – переробці 
сільськогосподарської продукції, 
туризмі; 

4. Відсутність досвіду кооперації; 
5. Відсутність кваліфікованих медичних 

працівників, особливо лікарів; 
6. Недостатня кількість фахівців та 

лідерів  сфері культури (музика, 
хореографія) та спорту; 

7. Збільшення захворюваності на 
онкологічні захворювання. 

Шанси Загрози 

1. Наявність інституцій, неурядових 
організацій та програм, що працюють в 
інтересах підвищення професіоналізму 
органів місцевого самоврядування та 
місцевих лідерів в різних сферах; 

2. Наявність досвіду партнерського 
співробітництва між органами місцевого 
самоврядування в Україні та Європі. 

1. Війна на Сході – втрата людей, 
травма, страх; 

2. Демографічна криза – зменшення 
кількості , старіння населення; 

3. Хаос та невдалі рішення у сфері 
реформи охорони здоров'я.  
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V. Порівняльні переваги, виклики і ризики 
Дмитрівської громади 

Порівняльні переваги 

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 
• Прогнозоване продовження євро інтеграційних процесів та реформ в 
Україні сприятимуть зростанню зацікавленості інвесторів до України. З 
урахуванням таких сильних сторін Дмитрівської громади, як наявність 
природних ресурсів, наявність вільних земель, вдале географічне 
розташування та розвинену транспортну інфраструктуру, сприятливі 
кліматичні умови та чисту сприятимуть створенню за рахунок інвесторів 
нових підприємств, що призведе до зростання рівня зайнятості та рівня 
доходів населення.  
• Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, 
зеленого, культурного, світоглядного туризму, чим може скористатися 
Дмитрівська громада, яка має прекрасні краєвиди та розвинуті культурні 
традиції. 
• Зростання попиту на продовольство на світовому ринку 
стимулюватиме розвиток наявних у громаді підприємств виробників та 
переробників агропродукції.  
 

Виклики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 
• Неналежна якість дорожнього покриття між населеними пунктами, 
слабка інформатизація сіл в середньостроковій перспективі можуть бути 
частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для громад, 
міжнародній технічній допомозі,  а також фінансовими ресурсами з ДФРР. 
• Активність громади у залученні ресурсів проектів міжнародної 
технічної допомоги, які розпочинають діяльність у сфері підтримки 
об’єднаних громад в Україні, можуть сприяти створенню інфраструктури 
підтримки бізнесу та підвищенню рівня громадської активності. 
• Кількість малих підприємств може збільшитися за рахунок покращення 
бізнес-клімату в Україні і в громаді та, опосередковано, – зростання 
популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму. 
 

Ризики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 
• Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів матиме негативні 
наслідки для зростання демографічного навантаження особами старшого 
віку, чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету. 
• Зниження рівня ґрунтових вод призводить до проблем водопостачання 

громаді. 
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•  

VI. Цілі та пріоритети розвитку Дмитрівської 
територіальної громад 

Головні сфери фокусування зусиль з розвитку Дмитрівської громади: 
1) подальший розвиток високопродуктивного агропромислового 

комплексу; 
2) розвиток сільських територій та розбудова їх інфраструктури, з 

врахуванням потреб різних груп жінок та чоловіків; 
3) удосконалення системи надання послуг, з врахуванням, виявлених в 

результаті досліджень, потреб різних груп жінок та чоловіків, зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери. 

4) Розвиток людського потенціалу 

 

Бачення розвитку Дмитрівської об’єднаної територіальної громади у 
2028році:  

 
Стратегічне бачення розвитку зосереджується на основних напрямках 

розвитку, які є достатньо загальними, до яких варто прагнути територіальній 
громаді, а також є конкретизованими для впровадження проектів 
економічного, соціального та культурного спрямування. 

Кінцевою ціллю, що постає зі стратегічного бачення розвитку, є 
створення для мешканців Дмитрівської територіальної громади високих 
стандартів життя, забезпечення можливостей праці та добробуту. 



Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської ТГ на 2021-2023 роки 

 

 

VII. Основні завдання та механізм реалізації 
Програми соціально-економічного розвитку 

об'єднаної територіальної громади 

Концепцію розвитку громади формують прийняті програмні документи 
на основі Стратегії сталого розвитку Дмитрівської сільської територіальної 
громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 роки. Програмні документи 
та громада визначили основні стратегічні цілі розвитку Дмитрівської громади 
та діяльності органів місцевого самоврядування 
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VIII. Основні проблеми та пріоритетні напрями 

соціально-економічного розвитку 
 

Основними проблемами соціально-економічного розвитку 
Дмитрівської громади є: 

− дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати 
реалізацію значних інвестиційних проектів; 

− зношеність основних фондів підприємств; 
− безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 
− зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні 

доходи; 
− погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; 
− зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення; 
− низький рівень газифікації сіл, освітлення, водозабезпечення; 
− незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських 

перевезеннях, висока зношеність транспортних засобів для перевезення 
пасажирів та відсутність достатньої кількості перевізників, що надають 
послуги в цій сфері; 

− недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони 
здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості; 

− забрудненість берегів рік, ставів побутовими відходами та 
неочищеними стічними водами, незадовільний стан збереження та переробки 
відходів. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 
пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою 
соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021-2023 роки. 

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є 
створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення 
місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного 
фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та поліпшення 
життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного 
розвитку Дмитрівської громади у 2021-2023 роках є: 

− досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов 
для розвитку підприємництва; 

− ефективне використання на території громади виробничих 
територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та 
середнього бізнесу; 

− реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави; 
− залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних 

фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного 
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розвитку; 
− проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів 

та закладів культури; 
− покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення 

надання медичних послуг населенню; 
− покращення інфраструктури систем водозабезпечення та 

водовідведення, благоустрою. 
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−  

IX. Створення умов для стабільного 

соціально-економічного розвитку громади 

 

9.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного 
розвитку на 2021-2023  роки є: 

− сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 
− забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та 

середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті 
громади; 

− недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва; 
− зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес; 
− поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів 

підприємницької діяльності; 
− наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими 

пропозиціями товарами. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− розвиток харчової та переробної промисловості; 
− надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування 

інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринки; 
− розробка проекту щодо створення сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу по збору та первинній переробці молока з 
залученням для його реалізації коштів міжнародної технічної допомоги; 

− активне просування продукції місцевих товаровиробників на 
традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту 
промислової та сільськогосподарської продукції; 

− сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій 
діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, 
встановлення корисних ділових контактів; 

− забезпечення дотримання  вимог законодавства щодо публічності та 
прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження 
результативності і перегляду регуляторних актів;  

− недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів 
господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської 
діяльності; 

− забезпечити підтримку розвитку молодіжного підприємництва, в 
тому числі шляхом надання фінансової допомоги для зайняття 
підприємницькою діяльністю;  

− удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо 
забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань 
організації та провадження підприємницької діяльності; 



Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської ТГ на 2021-2023 роки 

 

− забезпечити максимально високий рівень участі представників 
бізнесу в процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення 
оптимального розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за 
використання приміщень і обладнання шляхом обговорення проектів таких 
актів на відкритих засіданнях виконкому, вироблення механізму реального 
партнерства між органом місцевого самоврядування та бізнесом; 

− проводити консультативні зустрічі з суб’єктами малого 
підприємництва з питань захисту прав споживачів, державної політики 
ціноутворення; 

− удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів 
дозвільного характеру виключно через Центр надання адміністративних 
послуг; 

− максимально скоротити термін отримання документів дозвільного 
характеру; 

− забезпечення діяльності установ торгівлі в усіх населених пунктах 
громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами 
першої необхідності. 

 

9.2. Залучення інвестицій для розвитку Дмитрівської громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення 
інвестицій для розвитку громади на 2021-2023  роки є: 

− забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату для 
залучення в економіку  інвестиційних ресурсів; 

− широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та 
зарубіжних інвесторів, донорських організацій, коштів держави та 
досягнення за рахунок цього модернізації виробництва, розширення випуску 
конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць, розвитку 
та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури соціальної сфери; 

− стратегічне планування розвитку громади. 
−  

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− виготовити правовстановлюючі документи на об'єкти комунальної  

власності; 
− провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних 

приміщень, земельних ділянок на території громади; 
− забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні 

ділянки та приміщення на території громади для  сприяння започаткування 
нової підприємницької справи; 

− проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних 
проектів та пропозицій з метою використання незадіяних приміщень та 
вільних земельних ділянок;  

− визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та 
виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення 
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інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та 
капітального ремонту; 

− проводити системну організаційну роботу по залученню 
інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної 
допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, 
соціальної інфраструктури населених пунктів; 

− сприяння залученню інвесторів, спроможних забезпечити 
високоефективне використання сільськогосподарських угідь та розвиток 
галузі тваринництва; 

− забезпечити виготовлення схеми планування території громади, 
розробку містобудівної документації населених пунктів громади; 

− покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та 
періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-

презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик 
інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення 
інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах. 

 

 

9.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету 

та ефективності використання бюджетних коштів 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 
виконання місцевого бюджету на 2021-2023  роки є: 

− забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 
− забезпечення фінансової самодостатності території громади; 
− проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної 

політики; 
− зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 
− підвищення результативності бюджетних видатків; 
−  підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого 

бюджету. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до 

бюджету, своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в 
оренді; 

− налагодження партнерських відносин із платниками податків та 
подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

− забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом 
виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення 
бюджетної мережі; 

− визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених 
галузевих програм; 

− недопущення виникнення кредиторської та дебіторської 
заборгованості у бюджетній сфері;  
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− забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 
закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

− забезпечення економного та ефективного використання 
енергоносіїв, скорочення видатків, передбачених на транспортні послуги, 
зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо. 

 

 

9.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 
відносин 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, 
архітектури та земельних відносин на 2021-2023  роки є: 

− забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, 
містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації 
затвердженої містобудівної документації; 

− створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 
населених пунктів громади; 

− ефективне розпорядження землями  територіальної громади; 
− забезпечення населених пунктів громади містобудівною 

документацією для визначення перспективи їх розвитку; 
− приватизація земельних ділянок; 
− продаж, оренда, суборенда земельних ділянок; 
− ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів 

та землевласників на території сільської ради; 
− реєстрація прав на земельні ділянки; 
− контроль за земельними ділянками, які використовуються без 

правовстановлюючих документів; 
− організація ефективного використання земель; 
− охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− здійснення моніторингу введених в експлуатацію 

соціальнозначущих об’єктів та об’єктів незавершеного будівництва; 
− забезпечення виконання планів із будівництва та добудови 

соціально важливих об’єктів; 
− будівництво нових та реконструкція існуючих потужностей 

підприємств різних галузей економіки шляхом забезпечення органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування впорядкування та спрощення 
дозвільних процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного 
законодавства; 

− добудова об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення з високим ступенем будівельної готовності шляхом 
спрямування коштів місцевого бюджету та інших залучених коштів на 
завершення будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-

комунального призначення, що мають важливе соціальне значення; 
− формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 
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житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному 
обліку; 

− забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 
ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право 
власності або користування ними; 

− розроблення містобудівної документації (генеральних планів та 
планів зонування території населених пунктів об’єднаної територіальної 
громади); 

− ведення земельно-кадастрової документації в розрізі 
землекористувачів та власників земельних ділянок на території громади, 
здійснення обліку кількості та якості земель; 

− встановлення ставок орендної плати; 
− передача земельних ділянок комунальної форми власності у 

власність громадян та юридичних осіб; 
− надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 

комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу України, 
участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та 
здійснення їх реєстрації; 

− постійна робота з фізичними та юридичними особами, які 
використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів; 

− контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 
власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного 
та екологічного законодавства, встановленого режиму використання 
земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання; 

− вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного 
земельного законодавства України на території громади, оперативне 
інформування про будь-які випадки порушення земельного законодавства на 
території ради виконавчий комітет, голову ради. 

 

 

9.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-

комунального господарства та інфраструктури на 2021-2023  роки є: 
− поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних 

послуг для населення громади; 
− недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 
− поліпшення благоустрою території громади; 
− поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 
− розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 
− поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг і мостів; 
− задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним 
автобусним сполученням. 



Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської ТГ на 2021-2023 роки 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 
− формування ефективної тарифної політики КП "Сількомунгосп"; 
− поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП 

"Сількомунгосп", зокрема придбання техніки для ефективного 
функціонування;  

− недопущення виникнення заборгованості з оплати житлово-

комунальних послуг; 
− вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих 

побутових відходів, прибирання стихійних звалищ; 
− проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що 

знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам; 
− здійснення благоустрою кладовищ; 
− зменшення втрат води при транспортуванні трубопроводами, 

очистка криниць громадського користування; 
− розробка проекту з забезпечення зовнішнім освітленням населених 

пунктів громади для залучення коштів міжнародних фондів підтримки 
розвитку громад; 

− забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для 
належного утримання автомобільних доріг комунального значення; 

− співпраця з Службою автомобільних доріг та управлінням  

регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства 
облдержадміністрації щодо поліпшення стану автомобільних доріг значення 
на території громади: 

− оптимальне забезпечення пасажирськими перевезеннями потреб 
населення громади на приміських маршрутах; 

− реконструкція мережі водопостачання; 
− придбання транспортних засобів спеціального призначення для 

комунального підприємства для забезпечення потреб громади в поліпшенні 
інфраструктури; 

− замінна глибинних насосів в населених пунктах громади; 
− встановлення систем автоматики на баштах Рожновського в 

населених пунктах громади; 
− здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах на 

території Дмитрівської об’єднаної територіальної громади; 
− проведення та поточний ремонт вуличного освітлення в населених 

пунктах громади; 
− встановлення та відновлення огорожі кладовищ в населених пунктах 

громади. 
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9.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного  
медичного обслуговування 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного 
обслуговування на 2021-2023  роки є: 

− підвищення якості та доступності надання медичної допомоги 
населенню  громади, шляхом продовження реформування галузі охорони 
здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення; 

− запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних 
протоколів) надання медичної допомоги; 

− оновлення та покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, 
ФАП,ФП згідно табеля оснащення медичним обладнанням, інвентарем, 
виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами; 

− здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− збереження тривалості життя населення не менше 75 років; 
− недопущення смертності немовлят  у віці до 1 року життя; 
− недопущення материнської смертності;  
− охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%; 
− покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФАП, ФП згідно 

табеля оснащення; 
− проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів АЗПСМ, 

ФАП, ФП на території громади; 
− проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо формування здорового способу життя. 
 

 

9.7. Розвиток освіти 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2021-2023  
рокиє: 
− подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  
закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного 
забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення 
освітнього середовища; 
− забезпечення доступності та безперервності освіти;  
− забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її 
індивідуальними задатками, здібностями, потребами; 
− посилення кадрового потенціалу системи освіти; 
− впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в 
освітніх закладах; 
− збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, 
оздоровлення); 
− здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти; 
− продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та 
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побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти; 
− поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація 
технологічного обладнання їдалень  навчальних закладів; 
− забезпечення регулярного підвезення учнів до місць навчання. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− забезпечення подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів; 
− створення умов для особистісного зростання кожної дитини з 

урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та 
фізичних особливостей; 

− забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний 
захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку; 

− здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу 
дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, 
формування психологічних новоутворень; 

− збільшення охоплення дітей науково-дослідною, 
експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

− підвищення активності та показників участі громади в обласних, 
Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, 
олімпіадах, виставках, оглядах та ін.); 

− розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного 
супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, 
соціалізації та подальшого професійного зростання; 

− забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; 

− здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних 
навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі 
Інтернет; 

− оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних 
закладів мультимедійними засобами; 

− належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного 
процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації 
гарячого харчування учнів; 

− проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів 
освіти на території громади; 

− інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення 
потреби в оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан 
забезпечення  меблями  навчальних закладів громади; 

− придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних  навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для 
їдалень); 

− поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків 
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загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів  громади з врахуванням 
їх енергоефективності; 

− виготовлення проектно-кошторисних документацій для реалізації 
енергоефективних заходів в навчальних закладах громади. 

 

9.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної 
культури та спорту на 2021-2023  роки є: 

− формування у населення сталих традицій та мотивації фізичного 
виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу 
життя; 

− покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної 
культури і спорту; 

− спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку населення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− формування системи дитячого фізичного виховання; 
− удосконалення системи дитячо-юнацького спорту; 
− підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного 

спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей 
спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

− проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених 
пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, 
а також будівництві нових спортивних споруд; 

− проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 
усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях 
масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та 
реабілітаційну роботу серед інвалідів; 

− розвиток олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, 
дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту 
ветеранів; 

− будівництво спортивних майданчиків на території громади. 
 

 

9.9. Розвиток культури та туризму 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та 
туризму на 2021-2023 роки є: 

− відродження духовності та культури, збереження надбань 
національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, 
розвиток самодіяльно-художньої творчості; 

− забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів 
культури; 

− здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури; 
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− популяризація національної культурної спадщини серед учнівської 
молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;  

− проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному 
стані; 

− пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки 
культури і мистецтва; 

− популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, 
сприяння розвитку зеленого туризму. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією 

осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, 
патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення 
зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО та учасниками Євромайдану; 

− присвоєння звання «Почесний громадянин» за вагомий внесок у 
розвиток Дмитрівської громади; 

− оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури 
громади та її творчого потенціалу; 

− оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, 
інформаційних та пізнавальних потреб громадян;  

− проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів 
культури на території громади; 

− відродження української національної культури, розвиток 
культурних традицій громади; 

− підтримка фестивального конкурсного руху та творчої молоді у 
реалізації мистецьких проектів;  

− забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, 
Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;  

− посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного 
законодавства на пам'ятках та об’єктах археології, історії, архітектури та 
мистецтва, що розташовані на території громади; 

− інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади 
шляхом виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної 
продукції; 

− проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 
у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері 
сільського зеленого туризму; 

− проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного 
мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для 
проведення майстер-класів; 

 

 

9.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей 
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та молоді на 2021-2023  роки є: 
− поліпшення якості життя дітей, сімей та молоді; 
− забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та 

молоді; 
− забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 
різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення громади до дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
− здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і 

безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих 
обставинах; 

− зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі; 

− забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД; 
− зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей; 
− збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

оздоровлення. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та 

запобігання торгівлі людьми; 
− облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки; 
− здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського 

піклування,  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

− безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно 
захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

− забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих 
будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, 
усиновителів; 

− проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань 
організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

− забезпечення соціальним супроводом 60% сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 

− забезпечення соціального інспектування та надання соціальних 
послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей; 

− контроль за цільовим використанням коштів при народженні 
дитини; 

− проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-

небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя; 
− висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань 

дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей 
сім’ї; 
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− створення та розповсюдження соціальної реклами з питань 
поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, пропаганди здорового способу; 

 

 

9.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян.  
Цивільний захист та техногенна безпека 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня 
безпеки життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 
2021-2023  роки є: 

− запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 
забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

− запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 
− організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 
− утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 

призначенням; 
− удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку 

цивільного захисту; 
− забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
− створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 
− своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних 

робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків; 

− запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 
− створення  місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в 

населених пунктах; 
− організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 
− організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової 

інформації інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що 
можуть виникнути на території населених пунктів; 

− використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного 
оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів 
передавання інформації, встановлення сирен та вуличних гучномовців для 
можливості оповіщення населення в населених пунктах; 

− приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на 
об’єктах та в населених пунктах; 

− організація розробки та проведення сезонних пожежно-

профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів 
року; 

− виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах 
загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, 
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листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і 
рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі. 

 

 

X. Результати виконання Програми 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде 
здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів 
господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних 
фінансових організацій, кредитів банків, залучених коштів населення, а 
також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та 
соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 
питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 
передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення 
та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні 
цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету 
громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться 
відповідно до пріоритетів даної Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься 
відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях 
Дмитрівської сільської ради. 

 

Протягом 2019 – 2020 років питання місцевого розвитку 
вирішуватимуться, перш за все виходячи з інтересів об’єднаної 
територіальної громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, 
кожного депутата сільської ради та за участю найбільш активних жителів 
громади.  

Спільними зусиллями ми зможемо змінити наше життя на краще! 
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XІ. Моніторинг та оцінка результативності 
реалізацію Програми 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде 
здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів 
господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних 
фінансових організацій, кредитів банків, залучених коштів населення, а 
також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та 
соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 
питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 
передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення 
та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні 
цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету 
громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться 
відповідно до пріоритетів даної Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься 
відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях 
Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

Результатами виконання Програми будуть: 
активізації роботи з залучення коштів міжнародної технічної допомоги 

та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів; 
забезпечення населених пунктів громади містобудівною 

документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та 
визначити перспективи  розвитку територій; 

проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і 
ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей 
ширшого його використання; 

формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості 
підприємців; 

забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-
комунального господарства; 

активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і 
регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського 
населення; 

збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток 
туристично-рекреаційного потенціалу; 

оптимізація мережі освітніх закладів; 
зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі; 
сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, 

підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень; 
поліпшення благоустрою населених пунктів. 
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ПЕРЕЛІК  

соціальних заходів, реалізація яких буде здійснюватися у 2021 році,  
у рамках програми соціально-економічного розвитку Дмитрівської об'єднаної територіальної громади  

на 2021-2023 роки 

 

№ з/п Сільська рада Населений пункт Назва заходу Термін реалізації 
проекту 

Джерела 
фінансування 

Загальна 
вартість, 
тис.грн. 

Освоєння на 
01.01.2021 

року, 
тис.грн. 

Потреба на 
2021 рік 

Примітка 

дата 
початку 

дата 
закінчен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Освіта 

1 

 

 

Дмитрівська 
сільська 
рада 

с.Дмитрівка 
Поточний ремонт в  
ДНЗ «Івушка» 

2021 2021 

МБ 50,0 0,0 50,0  

Всього 50,0 0,0 50,0  

2 

 

 

Дмитрівська 
сільська 
рада 

с.Цибулеве 
Поточний ремонт в  
ДНЗ «Пролісок» 

2021 2021 

МБ 50,0 0,0 50,0  

Всього 50,0 0,0 50,0  

  

Разом по 
галузі 

 

100,0 0,0 100,0   

Додаток 
до Програми  
соціально-економічного розвитку 
Дмитрівської об'єднаної 
територіальної громади  
на 2021-2023 роки 
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Дороги  
1 Дмитрівська 

сільська  
рада 

с.Дмитрівка Поточний ремонт вулиць: 
Добровольського, Озерна, 
Молодіжна, Л.Українки, 
Центральна, Кримська, 
Шкільна, Миру, Нова, 
Садова, Коцюбинського 

 

2021 

 

2021 

 

МБ 1400,0 0,0 1400,0  

Всього 1400,0 0,0 1400,0 

  

2 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Макариха Поточний ремонт вулиць: 
Набережна, Шкільна 2021 2021 

МБ 400,0 0,0 400,0   

Всього 400,0 0,0 400,0 
  

3 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Плоске Поточний ремонт  
вулиці Польова 2021 2021 

МБ 200,0 0,0 200,0   

Всього 200,0 0,0 200,0 
  

4 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Гостинне Поточний ремонт вулиці 
Центральна 2021 2021 

МБ 200,0 0,0 200,0 
  

Всього 200,0 0,0 200,0 
  

5 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Цибулеве Поточний ремонт вулиць:  
1 Травня, Київська, 
Інгулецька, Молодіжна, 
Центральна  
 

2021 2021 

МБ 500,0 0,0 500,0 
 

Всього 500,0 0,0 500,0 

 

6 

 

 

Дмитрівська 
сільська рада 

 

с.Іванківці 
 

 

Поточний ремонт вулиць: 
Травнева, Польова, Миру, 
Паркова 

 

2021 2021 

МБ 500,0 0,0 500,0 
 

Всього 500,0 0,0 500,0 
 

 

  

  

Разом по  
галузі 3 200,00 0,0 3 200,0 
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Благоустрій 

1 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Проведення робіт з 
благоустрою кладовищ 2021 2021 

МБ 50,0 0,0 50,0   

Всього 50,0 0,0 50,0   

2 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Поточний ремонт вуличного 
освітлення 2021 2021 

МБ 1861,6 0,0 1861,6  

Всього 1861,6 0,0 1861,6  

3 Дмитрівська 

сільська рада 

територія 

всієї громади 

Утримання зовнішніх 
електромереж вуличного 
освітлення 

2021 2021 
МБ 587,5 0,0 587,5  

Всього 587,5 0,0 587,5 
 

4 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Облаштування сміттєвих 
майданчиків 2021 2021 

МБ 200,0 0,0 200,0  

Всього 200,0 0,0 200,0  

5 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Придбання контейнерів для 
збору сміття 2021 2021 

МБ 200,0 0,0 200,0  

Всього 200,0 0,0 200,0  

6 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Дмитрівка, 
с.Іванківці 

Облаштування 
сміттєзвалищ 2021 2021 

МБ 270,0 0,0 270,0   

Всього 270,0 0,0 270,0   

7 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Підгортання та захоронення 
сміття на сміттєзвалищах, 
ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

2021 2021 

МБ 100,0 0,0 100,0  

Всього 100,0 0,0 100,0 

 

8 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Видалення сухостійких, 
аварійних дерев 2021 2021 

МБ 49,9 0,0 49,9   

Всього 49,9 0,0 49,9   

9 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Проведення робіт з 
благоустрою парків, скверів, 
площ  

2021 2021 

МБ 48,0 0,0 48,0   

Всього 48,0 0,0 48,0 
  

10 Дмитрівська територія Утримання доріг, тротуарів, 2021 2021 МБ 50,0 0,0 50,0  
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сільська рада всієї громади мостів, зимове утримання 
доріг комунальної власності Всього 50,0 0,0 50,0 

 

11 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

 

 

 

Захоронення померлих 
одиноких громадян, осіб без 
певного місця проживання, 
громадян, від поховання 
яких відмовилися рідні, 
знайдених невпізнаних 
трупів 

2021 2021 

МБ 45,0 0,0 45,0  

Всього 45,0 0,0 45,0 

 

12 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Дмитрівка 

с.Цибулеве 

с.Макариха 

с.Іванківці 
с.Юхимове 

Проведення робіт з 
благоустрою меморіалів, 
братських могил, 
пам’ятників, пам’ятних 
знаків, меморіальних дошок 

2021 2021 

МБ 38,0 0,0 38,0   

Всього 38,0 0,0 38,0 

  

 

  

Разом по 
галузі 3 500,0 0,0 3 500,0 

  

Земельні відносини 

1 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Дмитрівка Стратегічна екологічна 
оцінка до генерального 
плану 

2021 2022 
МБ 100,0 0,0 100,0 

 

Всього 100,0 0,0 100,0 
 

2 Дмитрівська 
сільська рада 

с.Макариха Оновлення з внесенням змін 
до генерального плану та 
зонінг 

2021 2222 
МБ 100,0 0,0 100,0 

 

Всього 100,0 0,0 100,0 
 

3 Дмитрівська с.Дмитрівка Розробка документації із 2021 2222 МБ 200,0 0,0 200,0 
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сільська рада с.Плоске 

с.Веселий Кут 

с.Долина 

с.Калинівка 

с.Гостинне 

с.Макариха 

с.Новопокровка 

землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) 
меж населених пунктів  

Всього 200,0 0,0 200,0 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Дмитрівська 
сільська рада 

 

 

 

 

 

с.Дмитрівка 

с.Плоске 

с.Веселий Кут 

с.Долина 

с.Калинівка 

с.Гостинне 

с.Макариха 

с.Новопокровка 

Коригування нормативної 
грошової оцінки сіл 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

МБ 

 

 

 

200,0 0,0 200,0 

 

Всього 200,0 0,0 200,0 

 

5 Дмитрівська 
сільська рада 

територія 
всієї громади 

Виготовлення Проєкту 

землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж 
адміністративно-

територіальної одиниці 

2021 2022 

МБ 200,0 0,0 200,0 
 

Всього 200,0 0,0 200,0 

 

 Разом по 
галузі 

800,0 0,0 800,0  

 

Інші 
1 Дмитрівська 

сільська рада 

територія 
всієї громади 

Висвітлення діяльності 
Дмитрівської сільської ради, 
посадових осіб та депутатів 
сільської ради у 
друкованому ЗМІ 
інформаційному бюлетені  
«Вісник Дмитрівської 
громади» 

2021 2021 

МБ 100 0,0 100,0 
  

Всього 100.0 0,0 100,0 
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Разом по 

галузі 
100,0 0,0 100,0  

РАЗОМ ПО ПРОЄКТАМ 

МБ 7 700,0 0,0 7700,0  

Разом по 
ТГ 

7700,0 0,0 7700,0 
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ПАСПОРТ 

Програми соціально-економічного розвитку Дмитрівської ТГ 

на 2021-2023 роки 

 

1.  Програма затверджена: 
Рішенням Дмитрівської сільської ради  від 22 грудня 2020 року № ___ 

 

2.  Ініціатор розроблення 
програми 

Виконавчий комітет Дмитрівської сільської 
ради 

3.  Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення програми 

постанова Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2003 року №621 "Про 

розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного 
бюджету"  

4.  Розробник програми Відділ економічного розвитку та інвестицій 
Дмитрівської сільської ради  

5.  Відповідальні виконавці 
програми: 

виконавчий комітет, відділ економічного 
розвитку та інвестицій Дмитрівської 
сільської ради 

6.  Учасники програми виконавчий комітет, заклади та 
підприємства ТГ,  
 

7.  Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

 

8.  Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, усього,  
у тому числі:  

 7700,0  
 

кошти державного бюджету 0,0 

кошти обласного бюджету 0,0 

кошти районного бюджету 0,0 
кошти сільських бюджетів 7700,0 

кошти небюджетних джерел 0,0 
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