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1. ВСТУП 

            Програма економічного і соціального розвитку Васильківської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (надалі Програма) розроблена 

виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському 

комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій 

підприємств і організацій, 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. Програма розроблена 

на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 

1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; вимог до 

реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 

року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на 

період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 

2020 років умовах глобалізацій них викликів». 

       У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та 

культурної політики розвитку Васильківської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік, спрямовані на розвиток сіл та селищ громади – роботи з 

благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах 

комунальної, державної, приватної та інших форм власності, поповнення 

дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного 

середовища життєдіяльності населення смт. Васильківки, сіл Петриківка, 

Правда, Бондарево, Вовчанське, Іванівка, Ульянівка, Зоря, Красне, 

Манвелівка, Катеринівка, Богданівка, Нововасильківка, Бабакове, Колоно-

Миколаївка, Великоолександрівка, Преображенівка, Первомайське,                             

смт. Письменне, села: Вербівське,  Возвратне,  Воронізьке, Дібрівка, Зелений 

Гай, Іванівське, Кіровське, Новоіванівка, Рубанівське, Солонці, 

Шевченківське, Луб'янці, Григорівка, Веселий Кут, Лугове, Новотерсянське, 

Охотниче, Перевальське, Пришиб. Заходи Програми фінансуються за 

рахунок коштів Васильківського селищного бюджету, субвенцій з 

державного бюджету,  обласного бюджету, міжнародних грантових коштів, 

коштів підприємств та інвесторів. 

     У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення 

до Програми затверджуються сесією Васильківської селищної ради за 

поданням селищного голови або відповідних рішень постійних депутатських 

комісій. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками 

року. Програма направлена на: 



 -реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, 

соціально- економічних, організаційно-господарських умов розвитку 

громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення його 

соціального захисту; 

-гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та 

інфраструктури територіальної громади; 

 -скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і 

релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких 

закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування 

здорового способу життя; 

-створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в 

професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, 

виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності; 

-забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального 

господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та духовності. 

- відродження виробництва та збереження трудових колективів лікарень, 

шкіл, ФАПів, сільських будинків культури та бібліотек, сприяти розвитку 

малого бізнесу. 

1.1.Аналіз економічного і соціального 

розвитку Васильківської  територіальної громади за попередній період 

(2019 р.)  

Протягом 2019 року виконкомом Васильківської селищної ради 

проводилась значна робота спрямована на забезпечення зростання економіки 

селищної ради та вирішення проблемних питань в усіх галузях 

господарського комплексу селищної ради. 

 Бюджет 2019 року становив: 

Доходи загального фонду склали – 166341,2 тис.грн, з яких власні 

надходження склали 74608,3 тис.грн. (44.85%) та міжбюджетні трансферти –

91732,9 грн. (55,15%). 

Структура доходів за основними видами надходжень мала наступний 

вигляд: 

1. Податки та збіри на доходи фізичних осіб – 32190,3 тис.грн. або 

19,4%. 

2. Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 

37,7 тис.грн.. 

3. Акцизи – 3266,8 тис.грн. або 2,0 %. 

4. Податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –1681,6 

тис.грн. або 1,0%. 

5. Земельний податок та орендна плата за землю – 16125,9 тис.грн. або 

9,7 %. 



6. Транспортний податок – 131,25 тис.грн.. 

7. Єдиний податок  - 15525,3 тис.грн. або 9,3 %. 

8. Неподаткові надходження  - 1025,25 грн. або 0,6%. 

9. Офіційні трансферти  - 91732,9 тис.грн. 55,15 %. 

 

Отже основними джерелами формування дохідної частини селищного 

бюджету в 2019 році стали податки та збори на доходи фізичних осіб, 

податки на землю, єдиний податок, але більшу частину бюджету становлять 

міжбюджетні трансферти, що склали майже 55,15 %.   

 

 Доходи спеціального фонду становили у минулому році 29450,1 тис. 

грн. Левову частку склали власні надходження бюджетних установ, такі як 

сплата батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ та ЗНЗ, кошти отримані 

від оренди комунального майна, а також, благодійні внески до статутного 

капіталу бюджетних установ. 

Щодо структури  доходів селищного бюджету за спеціальним фондом, 

то за 2019 рік вона мала наступний вигляд: 

1. Екологічний податок – 23,1 тис.грн.. 

2. Власні надходження бюджетних установ – 29366,2 тис.грн. або 

99,7%. 

3. Кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 38,9 тис.грн. 

або 0,13 %. 

4. Офіційні трансферти  - 117,5 тис.грн. або 4,0%.  

     

ІІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 2.1.Демографічна ситуація 

         Населення Громади налічує 20,5 тис. чоловік. З них близько 386 чоловік 

належать до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ, 

учасники АТО, вдови, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, діти-інваліди та 

діти, залишені без батьківської опіки. Тому увага виконкому селищної ради і 

надалі буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення. 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО, є одним з 

пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення 

заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і 

моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У 

Васильківській ОТГ будуть реалізовуватись державні соціальні програми, в 

ході яких здійснюватимуться заходи щодо поліпшення становища громадян 

похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників АТО, які проживають в 

селищі та сільських місцевостях, забезпечення доступності медичної 

допомоги, культурно-дозвільних та інших послуг, сприяння активній участі 

літніх людей у житті суспільства. Вживатимуться заходи по залученню 

трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та 

інших категорій громадян. На протязі 2019 року підприємцями, які 



здійснюють діяльність на території Васильківської селищної ради 

неодноразово надавалась благодійна (грошова та промисловими товарами) 

допомога учасникам АТО та незахищеним верствам населення.  

      Виконавчим комітетом селищної ради надається допомога у оформленні 

документів на одержання соціальних допомог. 

     Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом 

створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного 

здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, 

розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації 

стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного 

дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, 

забезпечення розвитку освіти та культури. 

       Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2020 

році передбачається: 

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі 

види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти; 

-створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості 

з материнством; 

Завдання ОТГ в сфері соціального захисту населення 

- реалізація Програми соціальної підтримки учасників АТО та їх членів сімей 

на території Васильківської селищної ради; 

- реалізація Програми надання одноразової грошової допомоги населенню, 

що проживає на території Васильківської селищної ради на 2017-2021 роки; 

- створення територіального центру соціального обслуговування на території 

громади; 

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя; 

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-

методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних 

умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї; 

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних 

життєвих обставин; 

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї 

та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування 

національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та 

збереження репродуктивного здоров’я; 

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду 

національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних 



батьків та батьків- вихователів та мотивацію їх до створення прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних 

сімей; 

- сприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у 

прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян; 

- попередження соціального сирітства; 

- організація харчування дітей початкових класів та дітей пільгових 

категорій; 

- оздоровлення дітей у літній період в оздоровчих таборах та на базі 

шкільних оздоровчих таборів та ДНЗ Громади. 

  

2.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

       У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім 

це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, 

економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх 

навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, 

продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості 

сімей сіл громади. З метою збереження родинних стосунків, надання 

соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього 

соціального сирітства, реалізується соціальна програма Основні завдання та 

заходи на 2019 рік: 

      Зі свого боку, в межах своїх повноважень та можливостей, селищна рада 

основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в громаді 

ставить перед собою такі завдання: 

-допомога малозабезпеченим сім'ям; 

-допомога сім'ям учасників АТО; 

-забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних і 

місцевих програм; 

-забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей; 

- реалізація Програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом 

дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 

на території Васильківської селищної ради на 2017-2020 роки». 

 



2.3.Зайнятість населення та ринок праці 

       На території селищної ради здійснюють діяльність приватні підприємці, 

підприємства, установи та організації, яких налічується близько 180. 

     У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної 

діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” 

зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої 

сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки 

незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості. 

Основні завдання та заходи ОТГ на 2020 рік: 

 залучення до громадських робіт безробітних громадян; 

 посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, 

зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і 

гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої 

сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем; 

 залучення людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості до 

громадьких робіт на території селищної ради; 

 сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття; 

 організація громадських робіт, що відповідають потребам певної 

територіальної громади або задовольняють суспільні потреби 

територіальних громад; 

 створення у разі необхідності спеціальних робочих місць для 

працевлаштування інвалідів; 

 сприяння розвитку підприємництва; 

 сприяння розвитку виробництва. 

ІІІ. Гуманітарна сфера 

3.1.Охорона здоров’я 

       На території Васильківської ОТГ функціонує Васильківська Центральна 

районна лікарня, яка підпорядкована Дніпропетровській обласній раді.  

Також на території Васильківської селищної ради розташовані 

Васильківська, Великоолександрівська, Манвелівська, Письменська, 

Вербівська амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

Катеринівський, Воскресенівський, Григорівський, Дебальцівський ФАПи. 

Всі вказані заклади знаходяться у власності Васильківської районної ради. 

Значна увага приділяється проведенню диспансерних оглядів та 

оздоровленню населення. Під постійним контролем перебувають питання 

медичного забезпечення лікарні та ФАПів, наближення медичної допомоги 

до сільських жителів, покращення медичного обслуговування матерів і дітей 

з метою запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, 

захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз.  



Основні завдання та заходи на 2020 рік: 

- забезпечення високоякісної та доступної медичної допомоги, запобігання 

захворювань, формування мотивації до здорового способу життя населення; 

    - вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-

технічної бази лікувально-профілактичних закладів шляхом залучення різних 

джерел фінансування; 

    - пріоритетне проведення профілактичних, лікувально-діагностичних та 

протиепідемічних заходів, реалізація державних програм спрямованих на 

попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, 

протидію захворюванням на туберкульоз та СНІД, боротьбу з онкологічними 

захворюваннями; 

    - забезпечення в повному обсязі виконання заходів профілактики 

інфекційних і неінфекційних захворювань, обсягів профілактичних оглядів 

населення та імунопрофілактики, санітарно-освітньої роботи серед 

населення; 

    - профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання 

здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і 

оздоровчих послуг різним верствам населення в дитячих дошкільних 

закладах, загальноосвітніх школах; 

 - реалізація районної Програми протидії розповсюдженню інфекційних 

соціально-небезпечних хвороб; 

 -реалізація районної Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини; 

- реалізація районної Програми запобігання та лікування серцево-судинних 

та судинно-мозкових захворювань; 

- реалізація районної Програми здоров′я дітей та матерів Васильківщини; 

- реалізація районної програми Здоров′я нації . 

 

3.2.Освіта 

         В смт. Васильківка та селах громади функціонує 11 закладів освіти: 

Опорний заклад Васильківський навчально-виховний комплекс № 1 І-ІІІ ст. 

забезпечує навчання 530 учнів; 

Васильківська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. забезпечує навчання 498 учнів; 

Васильківський навчально-виховний комплекс № 3 ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечує 

навчання 210 учнів; 

Манвелівська ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечує навчання 142 учні; 

Ульянівська НСЗШ – І-ІІІ ст. забезпечує навчання 93 учні; 



Великоолександрівський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст. забезпечує 

навчання 217 учнів; 

Богданівська філія І-ІІ ст. опорного закладу Васильківського навчально-

виховного комплексу № 1 забезпечує навчання 42 учнів; 

Письменська середня загальноосвітня школа в смт. Письменне відвідує 145 

дітей; 

Григорівський  навчально-виховний комплекс ім. І.Г.Прибора 

"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад"  в                          

с. Григорівка відвідує 85 дітей; 

Дебальцівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний 

заклад-дошкільний навчальний заклад"  відвідує 69 дітей; 

Авангардська середня загальноосвітня школа в с. Авангард  відвідує 69 дітей; 

Дошкільний навчальний заклад «Мальва» в сел. Васильківка відвідує 115 

дітей; 

Дошкільний навчальний заклад «Золотий півник» в сел. Васильківка відвідує 

125; 

Дошкільний навчальний заклад « Ромашка» в с. Манвелівка відвідує 30 дітей; 

Дошкільний навчальний заклад «Зернятко» в сел. Васильківка відвідує 98 

дітей громади; 

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» в смт. Письменне відвідує  31 

дитина; 

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» в с. Вербівське відвідує 15 дітей. 

        Також на території Васильківської громади розташована Дитячо-

юнацька спортивна школа (відвідує 337 учнів) та Васильківський 

краєзнавчий музей. 

      Педагогічні колективи шкіл працюватимуть над продовженням розвитку 

са моврядування учнів як засобу демократизації сучасної школи. 

      Педагогічні колективи загальноосвітніх закладів громади разом з учнями 

не стоять осторонь інновацій освіти. Варто відзначити, що протягом останніх 

років у школах триває інтенсивне переосмислення підходів до організації 

процесу навчання, колективи долають стереотипи педагогічного мислення, 

здійснюють глибинні системні перетворення. Педагогічні працівники школи 

експериментують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики. 

Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, метою 

якого є пробудження й підтримання прагнення дітей до пізнання, спонукає 

вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, 

урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми шляхом використання 

інновацій. Проте питання впровадження інноваційних технологій вимагає 



системності та серйозного науково-методичного підходу та відповідного 

фінансування. Тому колективами навчальних закладів постійно 

здійснюються моніторинги щодо грантових вітчизняих та міжнародних 

конкурсів та готуються проектні заявки для участі у міжнародних конкурсах. 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік:  

    Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді, 

що проживають на території  Громади, забезпечення інноваційного розвитку 

освіти.  

 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний 

процес державного стандарту початкової освіти;  

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

- сприяння забезпеченості шкіл селищної ради педагогічними працівниками 

відповідної фахової підготовки;  

- оздоровлення дітей в дитячому дошкільному закладі; 

- передбачити кошти  в бюджеті 2020 року щодо організації харчування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

-  охоплення всіх дітей дошкільного та шкільного віку відповідною 

дошкільною та загальною середньою освітою;  

- зміцнення навчально-матеріальної бази сільських шкіл;  

- підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;  

- створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнів та 

оздоровлення учнів під час літніх канікул;  

- підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників ДНЗ, через 

проходження курсової перепідготовки; 

-  облаштування кабінетів опорного навчального закладу Васильківський 

НВК №1 відповідно вимог STEM –освіти; 

-  створення кабінетів для поглибленого вивчення іноземних мов; 

-  створення новаційних клубів в закладах освіти для розвитку здібностей 

учнів (роботехніка, дрони та ін.);  

-  облаштування сенсорних кімнат розвантаження в дошкільних навчальних 

закладах громади;  

- облаштування інклюзивних кабінетів в закладах освіти для осіб з 

особливими потребами; 

- технічне обслуговування шкільних автобусів; 



- поповнення матеріально-технічної бази освітніх закладів громади; 

- участь у міжнародних та вітчизняних конкурсах загальноосвітніх 

навчальних закладів та виділення необхідного співфінансування з міцевого 

бюджету громади, у разі необхідності, для реалізації запланованих заходів; 

- облаштування загальноосвітніх навчальних закладів пандусами для 

забезпечення доступу осіб з обмеженими можливостями. 

 

3.3.Культура 

        На території Васильківської ОТГ знаходяться: Васильківський та 

Письменський селищний будинок культури, 6 сільських клуби (с. 

Манвелівка, Великоолександрівка, Воскресенівка, Катеринівка, Григорівка, 

Вербівське), 7 бібліотек, 1 Васильківський краєзнавчий музей.  

        В будинку культури та сільських клубах  на території громади наявні 

молоді клубні формування, у яких беруть участь – реалізують свої творчі 

здібності  діти громади. Високої виконавської майстерності досягли вокальні 

колективи «Дивоцвіт», Хор дитячий, «Козачата», «Рушничок», 

інструментальний ансамбль – «Троїсті музики», любительське обєднання 

«Відродження»  в сел. Васильківка, не  відстають від них  нові хореографічні 

колективи « Усмішка» та «Перлина». Також на території громади активну 

участь в культурних заходах приймає вокально – інструментальний ансамбль 

ВІАВО з с. Великоолександрівки, на території вказаного населеного пункту 

також функціонують ансамбль «Вокальний колорит» (дорослий), «Іскра», 

«Горицвіт», «Перлина», вокально-дитячі ансамблі – «Веселка», «Промінчик», 

«Кристал», хореографічний «Рубінові Зорі», «Абвгдейка», «Мрія», «Золота 

рибка». Активно функціонує гурт «Драйв» - барабанщики, доя кого входить 

30 чоловік.  

        На території с. Воскресенівка функціонує вокальний колектив дорослих 

«Чисте джерело», вокальний колектив дитячий «Квітка», хореографічний 

колектив «Водограй». 

         На території с. Богданівка та Катеринівка активно діє любительське 

об′єднання «Вечорниці» та танцювальні гуртки «Капітошка» та 

«Калейдоскоп». 

       Всі учасники колективів беруть активну участь в святкових заходах сіл 

Громади та району. 

      Охорона, збереження і розвиток культури, народної творчості, 

культурного розмаїття, створення належних умов для творчості, естетичного 

виховання молоді, виявлення та підтримка талановитої молоді, забезпечення 

надання доступних культурно-мистецьких послуг та задоволення соціально-

культурних потреб населення, забезпечення проведення державної політики 

щодо забезпечення прав кожного громадянина на свободу віросповідання.  



     На території Громади розташовані наступні пам′ятні знаки та пам′ятки: 

 Меморіал «Побєда» у центральному парку с.Васильківка. 

 Пам’ятник «Воїнам-інтернаціоналістам», вул.Першотравнева, с.Васильківка. 

 Пам’ятний знак «Ліквідаторам Чорнобильської катастрофи», пров.Парковий. 

 Пам’ятник «Воїнам-землякам», с.Манвелівка. 

 Братська могила 30 радянським воїнам, вул.Спортивна,39, с.Васильківка. 

 Пам’ятний знак «Місце розстрілу партизан», с.Васильківка. 

2 могили загиблим воїнам у ВВВ на кладовищі, вул.Першотравнева, 78а,           

с.Васильківка. 

3 могили загиблим воїнам у ВВВ на кладовищі , с.Вовчанське. 

6 могил загиблим воїнам у ВВВ на кладовищі, вул.Будівельників, 58а, 

с.Васильківка. 

Пам’ятник «Воїнам-односельцям», вул.Соборна, с.Васильківка (низ). 

Братська могила 105 радянським воїнам, які загинули в період ВВВ на 

кладовищі, вул.Першотравнева, 78а, с.Васильківка. 

Могила невідомого воїна, який загинув в період ВВВ на кладовищі 

с.Манвелівка. 

Пам’ятний знак «Загиблим воїнам АТО» , с.Манвелівка. 

Пам′ятний знак «Вдячність поколінь» в сел. Васильківка. 

Пам’ятник герою соц. труда Козельській Н.В. на кладовищі, 

с.Великоолександрівка. 

Пам’ятник «Скорбящая мать», с.Великоолександрівка, біля клубу. 

Могила Тимченка І.М., парк с.Великоолександрівка. 

Пам’ятник «Загиблим односельчанам» у парку с.Великоолександрівка. 

Група могил воїнам односельцям с.Воскресенівка. 

Могила комісара Зигало Ф.П. на кладовищі в с.Воскресенівка. 

Бюст В.І.Леніну. 

Братська могила радянським воїнам с.Катеринівка, центр села. 

Братська могила радянським воїнам с.Богданівка, центр села. 

Могила радянського воїна на кладовищі с.Нововасильківка 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: 

-  капітальний ремонт Васильківського селищного будинку культури; 

 - придбання музичних інструментів для закладів культури громади в межах 

бюджетних асигнувань;  

- збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини, 

шляхом проведення модернізації, реконструкції чи капітального ремонту;  

-   організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування 

населення;  

- оновлення фонду бібліотек сучасною літературою та періодичними 

виданнями в межах бюджетних асигнувань;  



- забезпечити проведення державної політики щодо релігії та церкви, 

забезпечити право кожного громадянина на свободу світогляду;  

- проведення поточних  та капітальних ремонтів в селищному будинку 

культури, сільських клубах та бібліотеках Громади; 

- проведення культурно масових заходів;  

- здійснювати допомогу та вирішувати потреби закладів культури за рахунок 

спонсорів та місцевого бюджету; 

- організація екскурсій для обдарованих дітей громади; 

-  проводити виїзні концерти аматорського колективу та окремих виконавців; 

- забезпечити участь народних умільців села, селища у обласних та районних 

виставкових заходах. Забезпечити участь колективів аматорської творчості та 

естетичного виховання у районних конкурсах виконавської майстерності; 

- продовжити поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних особливостей 

сіл громади, запис фольклору на сучасні технічні засоби, поповнити 

фонотеку та відеотеку фольклорних творів та народних традицїй; 

- відновлення системи опалення в сільському клубі с. Катеринівка; 

         На території Громади постійно проводяться різноманітні за формою і 

змістом  тематичні заходи до Дня Соборності України, Міжнародного 

жіночого дня, Дня захисника України, Міжнародного Дня Матері, Дня 

людини похилого віку та ін. 

 

3.4.Фізична культура і спорт 

            В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не 

тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід'ємною 

складовою гармонійного розвитку людини, що є, в свою чергу, запорукою 

майбутнього здоров’я мешканців громади. Одним з напрямків, який впливає 

на стан здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе 

значення для людей молодого віку. Спорт стає каталізатором життєвої 

активності, умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного 

життя.  

      На території Васильківської громади функціонує Дитячо-юнацька 

спортивна школа, яку відвідує більше 300 дітей Громади. Також на території 

наявні наступні об′єкти фізичної культури і спорту: 

- Спортивний комплекс «Олімпієць» в сел. Васильківка; 

- Спортивний стадіон в с. Великоолександрівка; 

- Спортивний стадіон в с. Воскресенівка; 



- Шкільний спортивний майданчик в с. Богданівка; 

- Спортивний майданчик в с. Катеринівка; 

- Футбольне поле в сел. Васильківка (район Черьомушки); 

- Шкільний спортивний майданчик в сел. Васильківка 

(Васильківський НВК №3); 

- Шкільний спортивний майданчик в с. Ульянівка (Ульянівська 

СЗШ); 

- Спортивний стадіон в с. Манвелівка; 

       На території Громади також активно функціонують 

футбольні команди: 

- с. Великоолександівка – команда «Новатор»; 

- с. Манвелівка – команда «Олімп»; 

- с.Григорівка – спортивний майданчик; 

- с.Дебальцеве – спортивний майданчик; 

- смт. Письменне – спортивний майданчик; 

- сел. Васильківка – команди «Фаворит», «Славутич», «Атлант», 

команда з міні футболу ветеранів, команди з міні футболу 

«Динамо», «Імпульс». 

       Активно діє також команда дівчат з жіночого волейболу в                         

сел. Васильківка. 

Основні завдання та заходи на 2020 рік   

- виконання основних завдань реалізації програми розвитку фізичної 

культури та спорту;  

- збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи, в т.ч. дітей і підлітків;  

- зміцнення матеріально-технічної бази галузі в тому числі встановлення 

штучного покриття футбольного поля. 

-   створення додаткових спортивних майданчиків (скейтплощадки, 

роледроми, тенісний корт, баскетбольна площадка) на території Громади. 

-   відкриття нових спортивних секцій; 

-  олаштування дитячих майданчиків на території Громади ; 

- облаштування спортивних стадіонів та площадок сучасним новаційним 

обладнанням для розвитку спорту на території Громади; 

- фінансова підтримка спортивних команд на території Громади; 



- облаштування (капітальний ремонт, реконструкція) будівель комунальної 

власності Громади під спортивні об′єкти для перспективи розвитку спорту на 

території Громади; 

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного 

поля, спортивних залів; 

- формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а 

також забезпечення їм належних умов для підготовки; 

- проведення змагань, комплексних спортивних заходів за програмою 

спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, участь в змаганнях з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді. 

4. Ресурсне забезпечення громади. Малий та середній бізнес. Податково-

бюджетна діяльність 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми у 2020 році: 

- сприяння розвитку підприємництва, підтримці товаровиробників на 

місцевому рівні; 

- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та 

реалізується на території громади; 

- впровадження сучасних технологій обслуговування населення; 

- створення впорядкованого загального ринку за кошти ради Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади та спонсорів для реалізації 

продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення 

ярмарків по забезпеченню жителей громади товарами широкого вжитку; 

- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття, підтримка 

самостійної зайнятості населення; 

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць; 

- працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, 

молоді, особливо випускників навчальних закладів); 

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності; 

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних; 

- забезпечити укладення договору з центром зайнятості на громадські роботи 

та передбачити кошти на реалізацію цього договору; 

- розробка бізнес-плану на відновлення виробництва – «Реконструкція 

колишньої початкової школи в с. Катеринівка під промисловий цех із 

заморозки та сушки овочів та фруктів», створення бренду Васильківки. 

Податково-бюджетна діяльність 



- забезпечити виконання дохідної частини бюджету; 

- цільове, раціональне та економне використання бюджетних коштів; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення 

першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах; 

-забезпечення першочергових розрахунків бюджетної сфери за захищеними 

видатками; 

-посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо 

попередження порушень та вчасного їх усунення. 

5. Розробки та виготовлення схем та проектів 

       На сьогодні радою Васильківської селищної об’єднаної територіальної 

громади виготовлено не всі державні акти на право постійного користування 

земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості 

комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво, 

реконструкції на них об’єктів соціального та культурного призначення. 

Згідно законодавства у разі відсутності даного акту неможливе будівництво 

чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній 

ділянці. Містобудівна документації на територію громади взагалі відсутня. 

       Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми у 2020 році 

-розробка  Схеми просторового планування території Васильківської ОТГ; 

- почати розробку генерального плану сел. Васильківка; 

- проведення інвентаризації земель селищної ради; 

- виготовлення нової нормативно-грошової оцінки земель на території 

Громади 

- виготовлення містобудівної документації; 

- упровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням 

енерго та ресурсозберігаючих технологій; 

- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт « Облаштування 

центрального парку в смт. Васильківка, (місця громадського простору, 

МАФи, елементи благоустрою), Васильківського району Дніпропетровської 

області»; 

- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт «Капітальний 

ремонт селищного будинку культури в сел. Васильківка, вул. Соборна, 250»; 

- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт «Облаштування 

полігону твердих побутових відходів в смт. Васильківка, введення в 

експлуатацію»; 



- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт «Капітальний 

ремонт по утепленню фасадів дошкільного навчального закладу "Золотий 

півник" в сел. Васильківка, Дніпропетровської області»; 

- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт «Капітальний 

ремонт по утепленню фасадів шкільного навчального закладу 

Великоолександрівський НВК в с. Великоолександрівка, Дніпропетровської 

області»; 

- розробка проектно-кошторисної документації на об′єкт «Облаштування 

спортивно-розважальної площадки в смт. Васильківка (площадка 

скейтбордингу, площадка для катання на роликах та самокатах, тенісний 

корт)». 

 

6. Транспорт, зв’язок 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми у 2020 році: 

- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях 

автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян; 

- розширення  транспортної мережі, продовження маршруту автобуса до 

віддалених вулиць сіл; 

- встановлення та належне облаштування автобусних зупинок; 

- рекомендувати встановлення додаткових потужностей мобільним 

операторам для підвищення якості звязку та мобільного интернету на 

території громади; 

- придбання соціального автобусу для перевезень. 

 

7.Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Безпека 

життєдіяльності людини 

     Для підтримання безпеки життєдіяльності мешканців громади в край 

важливим е запровадження комплексу організаційних заходів з метою 

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізації та ліквідація їх 

наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення. Потрібно 

підвищити ефективність реагування на техногенні аварії. 

     Існує тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних 

ситуацій, викликаних природними чинниками. Найбільш небезпечні стали 

надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру (буревії, град, 

паводки), що призвело до руйнування житлових будинків, знищення посівів. 

Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги 

постраждалому населенню та виконання робіт щодо запобігання 



надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (гідротехнічні 

укріплення берегів) необхідне значне фінансове забезпечення. На території 

Громади розташована районна Пожежна частина, яка на даний час 

обслуговує потреби мешканців Громади під час надзвичайних ситуацій. 

- реалізація комплексу невідкладних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх 

наслідків; 

- створення додаткових резервуарів з водою для потреб місцевої пожежної 

охорони; 

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного 

реагування; 

- забезпечити подальший розвиток та удосконалення створеного потенціалу 

засобів індивідуального та колективного захисту населення; 

- організація співпраці з місцевими засобами масової інформації з питань 

попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

- реконструкції та підтримки працездатності стану системи централізованого 

оповіщення населення; 

- поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про 

джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних 

об’єктових навчань, тренувань; 

- підвищення рівня і якості житлово-комунальних послуг, забезпечення 

надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення; 

- переборення критичного рівня зносу основних фондів житлово-

комунального господарства; 

- взаємодія з районною пожежною частиною щодо забезпечення повного 

виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань. 

 

8. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів 

       Створення умов для поліпшення стану довкілля, реалізація заходів для 

покращення та стабілізації екологічного стану в Громаді, зменшення 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення громади. 

Вирішення питання поліпшення якості питної води, впорядкування питань 



поводження з твердими побутовими відходами, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, озеленення сіл громади. 

-продовжити роботу з власниками підприємств, організацій, мешканцями 

будинків по встановленню на прибудинкових територіях, при входах, вздовж 

тротуарів урн для сміття та їх задовільне обслуговування; 

- здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та 

охорони довкілля при здійсненні індивідуального житлового будівництва; 

-озеленення територій господарств, торгівельних закладів, вулиць сіл 

об’єднаної територіальної громади, (висадка дерев, кущів, газонів та 

квітників); 

- здійснення контролю за якістю питної води; 

-зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище 

(ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади) ; 

- висвітлення екологічних проблем та стану їх вирішення у засобах масової 

інформації; 

- облаштування полігону твердих побутових відходів в сел. Васильківка для 

складування та захоронення ТПВ; 

- придбання урн для сміття, для установки їх в центральних частина сіл та 

селища під час проведення масових заходів; 

- придбання переносних біотуалетів для використання під час проведення 

масових заходів на території Громади; 

Реалізація заходів дозволить поліпшити екологічну ситуацію в Громаді. 

 

 

9.Розвиток житлово-комунального господарства 

      Васильківська селищна рада розташована в степовій зоні північно-східної 

частини Дніпропетровської області. Загальна площа території селищної 

ради  становить 71901 га. 

      Основу господарського комплексу виконавчого комітету селищної ради 

складає агропромислове виробництво (зернові та технічні культури, 

рослинництво).  Діє розвинута мережа автомобільних доріг, одна залізнична 

станція.  

         Житловий фонд виконавчого комітету Васильківської селищної ради 

складає 53 багатоквартирних будинки, 947 квартир, 9338 домоволодінь. 

Власники квартир утримують житлові будинки за власні кошти.  

        Послуги з водопостачання та водовідведення на території виконавчого 

комітету селищної ради надає районне комунальне підприємство «Джерело». 



Всього на території виконавчого комітету селищної ради нараховується 

6 артезіанських свердловин (з них 5 працюючих), протяжність  

водопровідних мереж  63,0 км, з них аварійних та ветхих  80%. Протяжність 

каналізаційних мереж  - 6,4 км.  

Через відсутність коштів та необхідних матеріалів, планово-

попереджувальні та ремонтні роботи виконуються на 30 - 40 %. 

Ритуальні послуги не надаються. Предмети ритуального призначення 

реалізується приватними підприємцями. 

На території селищної ради нараховується 58 кладовищ. Всі кладовища 

не відповідають вимогам Інструкції про порядок поховання, утримання 

кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах.  

Протяжність вулично-дорожньої мережі селищної ради 112,95 км., з 

них 42% або 47,5 км. не мають твердого асфальтобетонного покриття. 

Фактично за останні 5 років роботи із ремонту  доріг виконуються на 40-45 % 

від нормативу. 

          Селищною радою на підпорядкованій території постійно здійснюються 

заходи у сфері благоустрою, а також щодо відновлення і модернізації 

зовнішнього освітлення. 

         Послуги з вивозу та видалення твердих побутових відходів  надає 

районне комунальне підприємство «Джерело». 

          Місця видалення твердих побутових відходів на підпорядкованій 

виконавчому комітету території є одним із найбільших забруднювачів 

навколишнього природного середовища.  В зв’язку з відсутністю техніки з 

розрівнювання та втрамбовування сміття, складування сміття проводиться 

без дотримання вимог чинного законодавства. Відсутні  контейнери для 

організації роздільного збирання твердих побутових відходів. Автотранспорт 

для вивозу сміття потребує оновлення, оскільки має високий відсоток зносу.  

 

       Основні заходи щодо реалізації Програми на 2020 рік: 

 

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Першотравнева в смт. 

Васильківка, Дніпропетровської області; 

- Реконструкція бульвару по вул. Спортивна, в сел. Васильківка, 

Дніпропетровської області. Коригування 2; 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Колота від вул. Свято-Вознесенська до 

кінця вулиці в смт. Васильківка, Дніпропетровської області; 

- Капітальний ремонт дороги по пров. Річковий в с. Воскресенівка, 

Васильківського району, Дніпропетровської області; 

- Капітальний ремонт ділянки самопливного  каналізаційного колектору в 

районі пров. Комунального в смт. Васильківка, Дніпропетровської області; 

- Капітальний ремонт даху будівлі сільського будинку культури в                                     

с. Вербівське Васильківського району Дніпропетровської області». 



- Реконструкція частини адміністративної будівлі під молодіжний центр 

дозвілля за адресою: вулиця Соборна, 27 селище Васильківка, 

васильківського району Дніпропетровської області; 

- Будівництво "Центру безпеки" в сел. Великоолександрівка Васильківського 

району Дніпропетровської області 

- Капітальний ремонт (заміна опалення та утеплення ) селищного будинку 

культури в смт. Васильківка; 

- Капітальний ремонт по утепленню фасаду дошкільного навчального 

закладу "Зернятко" в сми. Васильківка, Дніпропетровської області; 

- Капітальний ремонт рл утепленню фасадів дошкільного навчального 

закладу "Золотий півник" в сел. Васильківка, Дніпропетровської області; 

- Капітальний ремонт по утепленню фасадів та ремонту покрівлі 

Великоолександрівського НВК в с. Великоолександрівка; 

- Капітальний ремонт та утеплення  ДЮСШ в сел. Васильківка, 

Дніпропетровської області; 

-Капітальний ремонт дороги по вул. Залізна в смт. Васильківка 

Дніпропетровської області; 

-Капітальний ремонт дороги по вул. Колота від вул. святовознесенська до 

кінця вулиці в смт. Васильківка Коригування; 

-Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна с. Григорівка Васильківського 

району Дніпропетровської області; 

-Капітальний ремонт дороги  по вул. Миру с. Григорівка Васильківського 

району Дніпропетровської області; 

-Капітальний ремонт дороги по вул. Степова с. Дебальцево Васильківського 

району Дніпропетровської області; 

-Капітальний ремонт дороги по вул. Красна в с. Дебальцево Васильківського 

району Дніпропетровської області. 

 

10. Благоустрій території 

         Об'єкти благоустрою на території Громади використовуються 

відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального 

використання та охорони з урахуванням вимог Правил 

благоустрою території населених пунктів Васильківської селищної ради та 

інших вимог. 



         Велику увага приділяється роботам з вирубки чагарників та спилювання 

дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам, 

прибирання стихійних звалищ, благоустрій кладовищ. 

  До основних заходів Громади на 2020 рік можна віднести: 

- Видалення аварійних та сухостійних дерев на території населених 

пунктів громади; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів  доріг, вулично-дорожньої 

мереж, тротуарів, під»їзних шляхів для забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

 - приведення до належного стану території цвинтарів, облаштування 

огорож. 

  - облаштування клумб і висадження зелених насаджень. 

  - організація весняних та осінніх толок по благоустрою території 

Громади; 

  -  проведення реконструкція вуличного освітлення на території Громади; 

       -  облаштування зон відпочинку (пляжі)  в сел. Васильківка; 

       -  постійна ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території 

Громади; 

       - придбання спеціалізованої техніки для забезпечення потреб населення 

Громади: 

           - сміттєвоз ГАЗ – 3309 ФУА -2, 

           -трактор МТЗ – 82.1,  

           - грейдер ДЗ -143-1,  

           - автовишка ГАЗ -3309 АП 18-09, 

           - навісний дерево-подрібнювач ДР – 660, 

           - причеп ПТС. 

 

11.Інноваційна, міжнародна та інвестиційна політика 

   Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через 

створення сприятливих умов для залучення ефективних інвестицій в 

економіку Громади, як бази для сталого економічного зростання та 

підвищення якості життя населення є основною метою розвитку Громади. 

          Наша територіальна громада виходить на автономну, а не 

опосередковану, траєкторію стосунків з казначейськими структурами в 

районі. Проблематика пошуку джерел фінансового забезпечення поточного 



функціонування та перспективного розвитку інфраструктури громади стає 

першочерговим функціональним обов'язком її очільника і депутатського 

корпусу. 

 

      Внутрішніх надходжень у вигляді податків і зборів недостатньо. Власні 

інвестори вкладати свої кошти в проекти громади явно не поспішають з 

меркантильних міркувань. Залишається торувати один шлях – залучати 

зовнішні (міжнародні) інвестиції. Тут і досі простір відкритий та широкий. 

 

Необхідність залучення іноземних інвестицій виникла в зв′язку з: 

- обмеженістю внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

- низької інвестиційної активності власних інвесторів; 

- необхідності забезпечення разом з інвестиціями новітньої техніки та 

технології; 

- бажання створити конкурентоспроможну економіку та освоїти світові 

ринки; 

- потреби в модернізації соціальної інфраструктури. 

 

       Та за період створення громади  було підготовлено наступні проектні 

заявки для участі у  грантових вітчизняних тв міжнародних конкурсах, а 

саме: 

 
Посольство Німеччини 

Посольство Японії Програма Кусаноне 2 рази 

Фонд «Регіональний центр агенція «Альтернатива», в рамках проекту «Всеукраїнський 

інвестиційний портфоліо».(ЕСКО механізм) 

Участь у проекті «Повноваження і послуги соціального захисту в ОТГ» 

Конкурс в рамках Програми добре щодо розробки Схеми планування території Громади 

Надання переліку пропозицій мікропроектів, які пропонується реалізувати за рахунок 

грантових коштів німецького банку розвитку KFW по Васильківській ОТГ. 

Участь в проекті «Голос громади в місцевому самоврядуванні» в рамках Програми 

ДОБРЕ. 

Участь у конкурсі в рамках Програми ДОБРЕ щодо посилення спроможності існуючих 

або започаткування нових ЗМІ. 

 Конкурсний відбір партнерських об′єднаних територіальних громад Програми місцевого 

системного розвитку, що виконується в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку». 

 Програма «U-LEAD з Європою» запрошує об’єднані територіальні громади (ОТГ) 

до участі у проекті «ГРОМАДА ДЛЯ ЛЮДИНИ: підвищення компетентності громад для 

розвитку соціальних послуг». 



Ініціатива U-lead «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на 

муніципальному рівні в ОТГ» . 

Представництво МОМ в Україні у рамках проекту Протидія торгівлі людьми в Україні 

(CTIP) за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) оголошує 

конкурс для об'єднаних територіальних громад (ОТГ), зацікавлених в участі у проекті. 

       Однією з важливих складових залучення інвестицій є створення 

інвестиційних продуктів (презентації, каталоги інвестиційних пропозицій, 

об'єктів інвестування, проведення інвестиційних форумів тощо). При цьому 

головну роль у формуванні іміджу відкритої області відіграє інформація про 

інвестиційну привабливість регіону, інвестиційні пропозиції наших 

підприємств та організацій у мережі Інтернет. 

 

         Із залученням зовнішніх інвестицій поступово досягатиметься 

підвищення стандартів життя населення та рівня зайнятості в сільській 

місцевості. 

 

        До основних заходів Громади на 2020 рік належить: 

- визначення пріоритетних напрямів залучення іноземних інвестицій 

шляхом проведення всебічного аналізу соціально-економічного стану та 

інвестиційного потенціалу Васильківської громади; 

- участь у розробці та сприяння реалізації інвестиційних проектів, які 

мають пріоритетне значення для економіки Громади; 

-  надання допомоги суб'єктам підприємницької діяльності у розробці 

інвестиційних проектів та пошуку інвесторів для їх реалізації; 

         - розповсюдження інформації про Васильківську ОТГ як привабливий 

регіон для інвестування.  Підготовка та видання «візитних карток» Громади; 

        - формування та забезпечення періодичного оновлення баз даних 

інвестиційних та інноваційних проектів, ресурсів, нерухомості, земельних 

ділянок, об’єктів незавершеного будівництва, які можуть бути задіяні при 

реалізації інвестиційних проектів;  

        - налагодження та підтримка відносин з посольствами, торговими 

представництвами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, ЗМІ. 

       - налагодження та підтримка партнерства з іншими Громадами розвиток 

міжмуніципального співробітництва. 

       - налагодження зв’язків, розвиток партнерства, досягнення 

домовленостей щодо участі підприємств Громади в ярмарках, виставках, 

презентаціях. 



       - забезпечення участі Громади у реалізації цільових державних 

регіональних  програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових 

угод, лобіювання інтересів Громади при формуванні таких програм та угод. 

      -   інформування потенційних інвесторів щодо можливості залучення 

коштів з метою вирішення соціальних та економічних питань Громади, 

збереження існуючої інфраструктури, розміщення нових виробництв та 

створення нових робочих місць. 

       - забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевих органів 

влади у сфері впровадження інвестиційно-іноваційної діяльності. 

      - створення системи пошуку інвесторів під пріоритетні інвестиційні 

проекти Громади; 

      - забезпечення орієнтації місцевих бюджетів Громади на стимулювання 

інвестиційної діяльності на підпорядкованій території; 

      - підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної 

діяльності, шляхом постійного підвищення кваліфікації відповідних 

спеціалістів; 

     - впровадження сучасних форм партнерства влади, комерційних та 

некомерційних інституцій, місією яких є комплексне задоволення потреб 

інвесторів. 

- участь у міжнародних виставках, економічних та інвестиційних 

форумах із залученням суб'єктів господарювання всіх форм власності; 

- забезпечення наявності інформації про Громади та інвестиційні 

проекти (пропозиції) у мережі Інтернет; 

- використання міжрегіональних міжнародних зв'язків Громади; 

- проведення аналізу нормативно-правових актів з питань інвестиційної 

діяльності з метою подання пропозицій щодо їх удосконалення; 

         - подання пропозицій щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств, удосконалення умов оподаткування, що стимулюють 

поновлення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу; 

         - запровадження механізмів регулювання інвестиційної діяльності, які 

максимально спрощують проходження дозвільно-погоджувальних процедур; 

- проведення підготовки та перепідготовки спеціалістів місцевих органів 

виконавчої влади щодо організації роботи із залучення інвестицій; 



     -систематичне проведення семінарів, круглих столів із залученням 

провідних фахівців, розвитку ринкових відносин, інвестиційного 

менеджменту; 

     -запровадження нових інформаційних технологій; 

     -забезпечення підбору кадрів для роботи з інвесторами за технічними та 

адміністративними характеристиками, вмінням будувати ділові відносини; 

     - співробітництво між виконавчим комітетом Васильківської селищної 

ради та Глобал Комьюнітіз, виконавчцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) на території 

Громади; 

     - співробітництво між виконавчим комітетом Васильківської селищної 

ради та «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Єропейським 

Союзом, в рамках проекту «Реформа в сфері енергоефективності в Україні» 

що виконується GIZ. 

12. Дотримання законності та правопорядку 

         На території Васильківської ОТГ сформована громадська організація 

«Васильківська дружина», яка займається   підвищенням ефективності 

охорони громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, зміцнення 

правопорядку на території Громади. 

    В рамках регіональних програм профілактики злочинності, підвищення 

безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії 

криміногенних факторів в об’єднаній територіальній громаді, зокрема в 

період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу 

заходів щодо: 

- запобігання поширенню пияцтву та  наркоманії;  

- усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у 

протиправну діяльність; підвищення ефективність профілактичної роботи, 

забезпечення належного правопорядоку та громадську безпеку, підвищення 

правової культури населення, захист прав та свобод громадян; 

- удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, 

спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами; 

- проведення профілактичних відпрацювань місць відпочинку і оздоровлення 

дітей з метою забезпечення громадського порядку; 

- посилення контролю за дотриманням законодавства щодо заборони 

продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років; 

- встановлення відеоспостереження на обєктах комунальної власності та в 

місцях масового скупчення людей; 



- спрямування зусилль на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів 

неповнолітніми та відносно них, підняття на якісно новий рівень 

профілактичної роботи; 

- підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і 

правопорушення та їх виявлення - підвищити ефективність координації 

зусиль і обміну інформацією між правоохоронними органами та радою в 

питаннях протидії і профілактики злочинності, забезпеченні громадського 

порядку; 

- залучення до виконання програми, зокрема і громадських помічників 

дільничного інспектора поліції. 

13. Розвиток інформаційного простору 

     До складу Громади входить 41 населений пункт, більшість з яких мають 

доступ до інтернет ресурсу. На території сел. Васильківка діє комунальний 

заклад місцева редакція газети «Васильківський вісник» також створена 

особистий веб –сайт «Васильківськаселища об′єднана територіальна 

громада» та особиста сторінка в соціальній мережі Facebook, які постійно 

висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування. 

     До основного плану заходів Громади на 2020 рік можна віднести: 

- забезпечення прозорості і публічності діяльності органів місцевого 

самоврядування під час прийняття управлінських рішень, зокрема шляхом 

впровадження демократичних принципів їх взаємовідносин із ЗМІ; 

– оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади; 

– активне залучення ЗМІ та мешканців громади, шляхом інформування 

в інтернет ресурсі,( отримання коментарів, пропозицій) до обговорення 

соціально значущих проблем, ідей та проектів з метою підготовки 

громадськості до сприйняття нових явищ суспільного життя; 

          -прискорення розбудови регіональних інформаційних систем, мереж та 

електронних ресурсів, електронних інформаційно-аналітичних систем органів 

місцевого самоврядування; 

         - впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних та 

«хмарних» технології, інтегрованих систем баз даних та знань; 

- створення та впровадження системи електронного документообігу. 

 

 

 

 

 Секретар ради                                                      Т.О. Агаркова  


