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Програма соціально-економічного розвитку села на 2018 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до
вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.
Основними принципами, на яких базується розроблення програми економічного і соціального розвитку, є:
- принцип цілісності, який забезпечується розробленням взаємоузгоджених прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку території на коротко- та середньостроковий
періоди і на більш тривалий період;
- принцип об'єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні документи економічного і
соціального розвитку розробляються на основі даних органів державної статистики, центральних
органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері
економічного і соціального розвитку, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування;
- принцип науковості, який забезпечується розробленням прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку на науковій основі, постійним удосконаленням методології та
використанням світового досвіду в галузі прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку;
- принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні документи економічного і
соціального розвитку є доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та показники
цих документів забезпечує суб'єктів підприємницької діяльності необхідними орієнтирами для
планування власної виробничої діяльності;
- принцип самостійності, який полягає в тому, що місцевий орган виконавчої влади та орган місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. Прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку, забезпечує координацію діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
- принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів
самоврядування та суб'єктів господарювання всіх форм власності;

місцевого

- принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що орган виконавчої влади та
орган місцевого самоврядування здійснює розроблення
прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку виходячи з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної

соціально-економічної політики та економічної безпеки держави.
У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності селищної ради на
2019 р., спрямовані на розвиток населенних пунктів: роботи з благоустрою, виконання ремонтних робіт на
дорогах, на поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища
життєдіяльності населення.
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Введенської селищної ради, субвенцій з
державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією
Введенської селищної ради за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій.
Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.
1.1. Загальний опис соціально-економічної ситуації станом на 2019 р. Статистичні дані.
Демографічна ситуація, що склалась в громаді, характеризується позитивно. Незважаючи, на кількість
померлих, що перевищує народженість, населення зростає через міграцію з інших населенних пунктів.
Cтаном на грудень 2018 року померло 118 особа (в порівнянні грудень 2017 року — померлих 121 осіб),
народилось 36 дітей (в порівнянні грудень 2016 року народилось 35 дітей), зареєстрували шлюб 20 пар.
Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію, формуються на загальнодержавному рівні і
залежать від геополітичної, політичної та економічної ситуації в країні. Покращення добробуту населення,
через стабилізацію політичної та економічної ситуації, призведе до демографічного росту.
1.2. Географічна та популяційна характеристика.
Введенська селищна рада розташована в 20 км від Харкова (обласного центра) та 15 км від Чугуїва
(районного центра). П'ять населених пунктів, які входять в склад селищної ради досить різноманітні за
соціальною та інфраструктурною складовою.
Найкрупніші — це с.Тернова, населення 2842 особи (2018 рік 3284 особи, в порівнянні 2017 рік 3093 осіб)
(1246 дворів), які зайняті переважно вирощуванням овочів на власних присадибних ділянках, з подальшим
продажем продукції на оптових ринках (переважно на території Росії до 2014 року). Популяція досить
одноманітна. Складається переважно з корінного населення (історія поселення московських військових
сотен за часів Єкатерини 2). Але із часом все більший вплив мають мешканці м. Харкова, люди віком від 35 і
вище, які переїхали жити до села через бажання жити в більш доброзичливому екологічному середовищі. В
селі працює ФАП, школа 1-3 ступенів із дитячим садочком, церква Московського патріархату, магазини.
Сполучення: автобуси 602, 626 (Тернова — Харків), маршрут Тернова — Чугуїв, електричка. Поруч із
с.Тернова розташований сосновий бір, але через надзвичайне забрудення бору відходами тепличного
виробництва — екологічна ситуація є вкрай несприятливою для розвитку туризму, привабливості населеного
пункту для відпочиваючих.
Смт. Введенка — з населенням 2481 осіб (в порівнянні кінець 2017 року 2368 осіб) (1025 дворів), досить
різноманітно за національною, релігійною та економічно-соціальними характеристиками. В Введенці
мешкає досить велика група вірмен, які оселились тут з 1990 років (під час конфлікту в Нагорному
Карабаху). Група живе досить уособлено, займається приватним підприємством (вирощування квітів та
інше). В селі існує баптистська церква, є церква Свідків Ієгови. Але основну релігійну групу складають
прибічники Московської православної церкви. В Введенці існує пам'ятка архітектури 18 сторіччя — церква
Введення до храму Пресвятої Богородиці Московського патріархату. Працює ФАП, школа 1-3 ступенів із
дитячим садочком, є магазини. Переважна частина мешканців заробляє на життя роботою, яку вони
знаходять в м. Харків. Сполучення із Харковом та Чугуєвом — автобус, електричка. Мешканці відзначають
незадовільний стан розвитку громадського транспорту: скрутний, незручний та нестабильний доступ до
Харкова.
Маленьке село Зауддя в якому живе 83 особи (2018 - 74 особи, 2017 рік 143 особи) (102 двора) мешканців
опинилось в досить ізольованому становищі. Через найбільшу віддаленість від населених пунктів та
відсутність сполучення із дорогами регіонального значення, доступність до цього населеного пункту

обмежена. Мешкають в селі переважно літні люди, влітку там проживають мешканці з міста (дачники). В
селі немає школи, ФАПу, магазинів. Сполучення виключно пішохідне — до найближчої автобусної зупинки
— майже 3 км. Дубовий ліс розташований навколо цього маленького села є джерелом доходу для
підприємців, які постачають тверде паливо. А також привабливим місцем для велосипедистів, які
приїзджають з міста. Велосипедний маршрут Харків - Зауддя стає дедалі популярнішим.
В такому ж уособленому оточенні опинились мешканці с. Світанок. Розташовані осторонь регіонального
сполучення мешканці 119 осіб (в 2017 році було 113 осіб (61 двір)) почувають себе так само осторонь
процесів, які повільно, але відбуваються на території іншіх пунктів Введенської ради. Відсутність ігрових
майданчиків, організації культурно-масових заходів, майданчиків для спілкування — це те, що наразіі
характеризує стан розвитку цього маленького села. Так само, як і село Зауддя — с.Світанок має великий
потенціал для розвитку туризму. Адже саме поблизу цього села розташований унікальний заповідний
комплекс «Ковилова степ».
Село Зелений Колодязь має дорогу регіонального значення по вул. Харківська, через що мешканці не
відчувають себе в повній ізоляції (як мешканці с. Світанок або Зауддя). Але незадовільний стан дороги,
відсутність культурних та освітянських об'єктів, невеличка кількість мешканців (порівняно із с.Тернова та
Введенка) — 472 особи (в порівнянні 2017 рік 523 осіб) (222 двора), викликають відчуття соціальної ізоляції
та відсутньості прямого контакту із органами місцевого самоврядування. Поруч із с.Зелений Колодязь
розташований заповідник «Ковиловий степ», село є досить привабливим для розвитку зеленого туризму.
Всього в населених пунктах — 2565 дворів, 71 вулиця, 22 провулків.
II. Соціально — економічна характеристика населених пунктів Введенської селищної ради
2.1.1. Земельний ресурс.
2.1.2. Сільське господарство та співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних
ділянок.
2.2. Охорона здоров'я.
2.3. Освіта.
2.4. Культурні та релігійні заклади та установи.
2.5. Спорт.
2.6. Інфраструктура та розвиток туризму.
2.7. Головні проблеми населених пунктів.
2.1.1. Земельний ресурс
Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними. Основою економики п'яти селищ є
сільске господарство. Переважна частина мешканців с.Тернова вирощує овочі в теплицях та продає їх на
оптових ринках. Населення смт.Введенка, Зауддя, Зелений Колодязь займається присадибним господарством,
вирощуванням худоби.
Всього земель по селищній раді – 5816,3236 га, згідно фактичної інвентарізації земель:
 Площа населених пунктів – 967,2853 га,
 Розпайовані землі – 2092, 7220 га,
 пасовищ – 313,6 га,
 сіножаті – 672,40 га,

 землі запасу – 404,51, наразі вільних земель запасу немає;
 землі резерву – 299,6064 га,
 садоводи - 356,66 га,
 землі лісового фонду – 657,3199 га,
 інші землі – 397,37 га,
Площа населених пунктів - 967,2853 га, з них:
- Загальна площа земель села Тернова – 484,5340 га (за даними висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 06.12.2012 року № 0802);
- Загальна площа земель селища Введенка – 265,9891 га (за даними висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 30.12.2010 року № 0467);
- Загальна площа земель села Світанок – 35,6417 га (за даними висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 21.12.2011 року № 0423);
- Загальна площа земель села Зауддя – 81,5975 га (за даними висновку державної експертизи землевпорядної
документації від 30.10.2012 року № 0603);
- Загальна площа земель села Зелений Колодязь – 99,5230 га (за даними висновку державної експертизи
землевпорядної документації від 21.12.2011 року № 0422).
Земель запасу було 404,51, всі роздані під ОСГ.
Вільних земель запасу немає.
Земель резерву було – 299,6064 га, з них:
- землі для ведення особистого селянського осподарства, відповідно до розпорядження ЧРДА № 1049 від
7.12.10 р.
- землі для ведення фермерського господарства, відповідно до розпорядження ЧРДА № 868 від 01.10.2012 р.
- перебуває у власності на праві оренди у СТОВ «Колос 2000».
Садові товариства - 356,66 га (21 садових товаривства)
Землі лісового фонду, всього - 657,31 га,
2.1.2. Сільське господарство та співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних
ділянок.
Розпайовані землі – 2092,722 га розпорядження ЧРДА № 279 від 24.06.03 р. Відповідно до Розпорядження
ЧРДА № 279 від 24.06.03 р. «Про затвердження проекту організації території земельних часток (паїв),
виділених із земель колективної власності ВСАТ «Тернівське» та про складання державних актів на право
приватної власності на землю» затверджено проект організації території земельних часток (паїв) переданих
громадянам, виділених із земель колективної власності ВСАТ «Тернівське» загальною площею – 2092,7220
га та прийнято рішення про передачу у приватну власність земельні ділянки громадянам з видачею
державних актів на право приватної власності на землю з визначенням цільового призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва 1790, 38 га.
СТОВ „Колос-2000” загальна площа земельної ділянки для ведення товарного с/г виробництва, що
перебуває у користуванні на праві оренди – 2062,0 га???, зареєстровано на даний час договорів оренди

загальною площею — 1951,9417 га.
СТОВ «Колос 2000» укладено договір оренди землі сільськогосподарського призначення (господарчі двори)
загальною площею 1,3857 га, в т.ч. 1,3857 га – для обслуговування комплексу будівель та споруд
центрального току, яка знаходиться с. Тернова, пров. Зелений 7. Кадастровий номер земельної ділянки
6325455304:00:001:0772.
На території Введенської селищної ради працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні
заклади:
дві загальноосвітні школи із дошкільними групами;
дві медичні амбулаторії;
дві бібліотеки (розташовані в будівлі Введенської селищної ради).
Торгівельні заклади - продуктові магазини, господарські та спеціалізовані магазини, автозаправна станція,
перукарня, аптеки, є поштові відділення зв'язку (в с.Тернова та смт.Введенка)
Магазинів — 15, торгівельних павільйонів — 9, кіосків — 1.
2.2. Охорона здоров'я
У селах функціонують 2 медичні установи та 1 філіал.
1. Комунальний заклад «Тернівська медична амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги».
Працює 11 медпрацівників, 5 технічних працівників.
2. Комунальний заклад «Введенська сільська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги»,
амбулаторія загальної практики – сімейної медицини. Працює 6 (було 5 медпрацівників), технічних
робітників — 1 (було 3).
Філіалом цього комунального закладу є медична амбулаторія в Зеленому Колодязі.
Лікарні знаходяться на утриманні районного та обласного бюджетів.
Обслуговуються мешканці сіл Тернова, Введенка, Зауддя, Зелений Колодязь, Світанок.
Найбільш поширені захворювання серцево-судинної, дихальної системи та різноманітні травми.
2.3. Освіта
На території Введенської селищної ради функціонують дві загальноосвітні школи, в яких станом на
01 грудня 2018 року навчається 473 учня (в 2017 року було 465 учнів, в порівнянні із 2015 року
навчалось 467 дітей). В школах працюють дошкільні заклади в яких загалом навчається 60 дітей.
Введенській навчально-виховний заклад – навчається 328 учнів (в 2017 було 309 учнів, в порівнянні із
2016 роком навчалось 323 учня)
В дошкольному закладі — 40 дітей (так само, як в минулому та позаминулому році)
Найбільшою проблемою Введенського НВК 2016 року був дах, які протікав. Наразі, завдяки сприянню
ХОДА та Харківської обласної ради дах капітально відремонтований. Залишається проблемою старі вікна в
багатьох класах та коридорах школи, які не відповідають вимогам енергозберігаючої політики та відсутність
сучасного спортивного майданчику та футбольного поля для дітей. Наразі за спонсорські кошти встановлені
вікна в класи.. Але заміни ще потребують щонайменш половина вікон.

Тернівська загальноосвітня школа I-III ступенів – навчається 145 учнів (в 2017 було 156 учня, в 2016
році було 144 учня)
Дошкільний заклад, розміщений на базі Тернівської школи налічує — 20 (в 2017 було 22 дитини, 2016
було 19 дітей)
Найбільшою проблемою школи залишається відсутність спортивного залу.
Проблемою є недостатня кількість місць в дошкільних закладах, для розміщення достатньої кількості дітей
дошкільного віку.
Відсутність центру для денного перебування та бази для навчання дітей з особливими потребами, які є на
території нашої ради.
Школи та дошкільні заклади знаходяться на утриманні відділу освіти Чугуївської РДА.
2.4. Культурні та релігійні заклади.
На території населених пунктів розміщені наступні релігійні заклади:
Церква Введеня до храму пресвятої Богородиці Московського патріархату в с.Введенка (історичний
пам'ятник дерев'яного зодчества)
Церква Іоана Богослова Московського патріархату в с.Тернова.
Існують релігійні організації: баптісти, свідки ієгови, інші.
Серед культурних закладів існують дві бібліотеки (розташовані в будівлі Введенської селищної ради), та
сільский клуб. Приміщення сільского клубу знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту.
Наразі в приміщенні Введенської селищної ради на постійній основі, безкоштовно, працює танцевальний
гурток для дітей та молоді, під керівництвом директора СБК.
Працюють дитячий центр дозвілля та розвитку для дітей молодшого дошкільного віку та їх батьків, під
керівництвом професійного психолога та соціального робітника.
Працює гурток з робототехніки для учнів 1-11 класів, керує вчитель з інформатики Тернівського НВК на
волонтерських засадах.
2.5. Спорт.
На території селищної ради розташовано три відкритих футбольних поля (с.Зелений Колодязь, с.Тернова).
На території Введенського НВК працюють секції з теквондо та футбольна команда.
В Введенській селищній раді працює сільский клуб для молоді та юнаків з боксу, заняття веде тренер
ДЮСШ Чугуївського району.
Два спортивних майданчика розташовані на території шкіл. Наразі їх технічний стан та розташування на
шкільній території не в повній мірі задовольняють потреби підлітків, молоді та людей інших вікових
категорій в фізично-спортивному розвитку.
2.6. Інфраструктура та розвиток туризму.
Незадовільний стан доріг регіонального та комунального значення обумовлює збільшення тривалості
маршруту для приватного та громадського транспорту від населених пунктів Введенської селищної ради до
м.Харкова та м.Чугуїва. Це призводить до того, що розташовані на відстані 20 км від Харкова та 15 км від
Чугуїва, села, через низьку якість доріг, мають обмежені можливості для розвитку.

Наразі працює комунальне підприємстве “Господар”, яке вивозить тверді побутові, створює ситуацію,
чистить узбіччя доріг та чисельні сміттєзвалища утворені вздовж лісосмуги, річок, на узбіччі доріг. Вони не
тільки псують краєвиди, але й призводять до значного погіршення якості життя мешканців населених
пунктів. В 2018 році за кошти, виділені обласною радою, був придбаний та переданий на баланс Введенської
селищної ради сміттєвоз. Це значно покращить матеріально-технічну базу та підвищить якість
обслуговування населення з послуги вивезення ТПВ.
Наразі частково вирішена проблема відсутності покажчиків населених пунктів, встановлені вуличні
вказівникі більшості вулиць населених пунктів с.Тернова та смт.Введенка, але робота продовжується:
необхідно встановити додатково 42 вказівника в смт.Введенка, які значно покращать логістику населеного
пункту, адже маленькі вулиці та провулки дуже важко знайти.
Протягом 2017 року встановлені інформаційно-історичні довідки про історію сел Завуддя, Тернова,
Введенка, Зеленого Колодязя та один стенд з туристичними об'єктами та природними заказниками
Чугуївського району.
Але все ще існує проблема відсутности привабливих для туристів, об'єктів; наявність великої кількості
сміттєзвалищ; відсутність громадських просторів для культурного дозвілля, відпочинку та занять спорту, що
обумовлює низьку туристичну привабливість населених пунктів, відтік молоді з села.
В селах немає об'єктів громадського харчування, кав'ярень, кафе.
Існують лише невеличкі продовольчі магазини, які не задовольняють потреби населення в непродовольчих
та продовольчих товарах в повній мірі.
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – покращення рівня благоустрою та стану доріг;
сталий розвиток КП «ГОСПОДАР» та пов'язане із цим, покращення екологічної та соціальної ситуації;
створення передумов для покращення привабливості населених пунктів для туристів та тих, хто бажає
відпочити від мегаполісу, що розташований в 20 км від населених пунктів Введенської селищної ради, а
таким чином, сприяти в покращенні добробуту місцевих мешканців.
2.7. Головні проблеми п'яти населених пунктів:
1.

Незадовільний стан доріг загального користування та комунальних доріг.

2.

Незадовільний стан освітлення вулиць смт.Введенка, с.Завуддя, с.Світанок (наразі, ситуація суттєво
покращилась в с.Тернова та с.Зелений Колодязь.)

Майже повністю освітлена по с.Тернова вул.Центральна, вул.Чугуївська, вул.та пров.Клубний,
пров.Річний, частково вул.Річна та Короленко, частково вул.Світла, вул.Зелена, вул.Миру, вул.Залізнична
пров.Залізничний, вул.2-га Лісна, вул.Лісна, вул.Лермонтова, вул.Лугова; потребують освітлення
вул.Польова, вул.Івана-Франка, вул.Миру (частково) вул.Фестивальна, вул.Світла, вул.Суворова,
вул.Мічуріна, вул.Свободи, пров.Спортивний, вул.Чехова.
По с.Зелений Колодязь освітлена вул.Харківська та решта вулиць.
Проведено вуличне освітлення в смт.Введенка (вул.О.Горбачова, частково вул.Польова, вул.Квіткова),
с.Зауддя (встановлений 1 ліхтар), с.Світанок (встановлений 1 ліхтар). Решта вулиць потребують
освітлення.
III. Цілі та стратегія розвитку Введенської селищної ради.
3.1. Заходи та завдання.
3.2.Очікувані результати.
3.3. Стратегічна мета соціально-економічного розвитку Введенської селищної ради на 2019 рік.

Цілями діяльності селищної ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення
стабільного функціонування бюджетної системи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини
бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.
Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і
соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств,
установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.
В останній рік селищний бюджет стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину.
Основними по наповненню селищного бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок,
орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо), рентна плата з корисних
копалень.
Однією з головних подій для ради в останні роки стала реформа децентралізації у бюджетній сфері. Це
позитивно вплине на розвиток села та збільшення доходної частини бюджету.
3.1. Заходи та завдання.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
●Забезпечити виконання доходної частини бюджету.
●Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів
та обов'язкових платежів до сільського бюджету.
●Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині
орендної ставки та суми оплати.
●Пошук інвесторів та стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.
3.2.Очікувані результати:
●Стабільне функціонування бюджетної системи.
●Збільшення дохідної частини селищного бюджету.
●Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у
житлово-комунальній та соціальній сферах.
У 2019 році необхідно продовжувати ремонт комунальних доріг та доріг загального використання та
проводити вуличне освітлення на решті вулиць (смт.Введенка, с.Завуддя, с.Світанок).
3.3. Стратегічна мета соціально-економічного розвитку Введенської селищної ради на 2019 рік:
- утримання та поточний ремонт доріг комунальної власності та поточний та капітальний ремонт доріг
загального використання;
- освітлення вулиць енергозберігаючими ліхтарями;
- благоустрій населених пунктів, шляхом проведення ремонтних робіт з реставрації пам'ятників та колодязів;
зрізання аварійних дерев, знищення бур'янів, прибирання вулиць та зупинок; облаштування дитячих та
спортивних майданчиків; встановлення інформаційних покажчиків населених пунктів, вулиць та об'єктів
відпочинку, історичних пам'яток, та туристично-привабливих місць.
- допомога закладам освіти та медицини шляхом надання субвенцій та підтримці в створенні грантових
проектів для покращення матеріально-технічної бази цих закладів.

- покращення якості життя мешканців населених пунктів шляхом створення та впровадження культурноосвітніх програм, просвітницьких заходів в рамках створеного Ресурсного центру розвитку громади
Введенської селищної ради.
- розвиток спорту; спортивних секцій.
- проведення культурних, просвітницьких та благодійних акцій.
- створення громадських зон відпочинку та дозвілля.
IV. Бюджетні програми
4.1. Програма соціального захисту населення у Введенській селищній раді на 2019 рік.
Матеріальна допомога пільговим категоріям населення на 2019 рік.
Програма спрямована на фінансову підтримку мешканців, що потребують лікування хронічних та (або)
важких захворювань (зокрема: онкозахворювань, аутоімунних системних захворювань, генетичних хвороб та
вроджених вад, а також інших хвороб, лікування яких призводить до суттєвого погіршення матеріального
стану родини. Наданню матеріальної допомоги учасникам бойових дій та ветеранам, воїнам-афганцям.
Самотнім людям похилого віку. Іншим пільговим категоріям населення, які потребують підтримки.
Порядок надання матеріальної допомоги визначається Положенням про надання матеріальної допомоги.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.
Види адресної допомоги

Максимальний розмір допомоги

Одноразова матеріальна допомога на лікування онкохворого
Одноразова матеріальна допомога на лікування по життєвоважливим показникам тяжко хворим малозабезпеченим
громадянам та інвалідам, які потребують лікування
Одноразова матеріальна допомога погорільцям

5 000,0 грн
3 000,0 грн

Одноразова матеріальна допомога учасникам АТО

1 000,0 грн

Оплата ритуальних послуг на поховання малозабезпечених
громадян та родинам загиблих в АТО

2 000,0 грн

Одноразова матеріальна допомога воЇнам-інтернаціоналістам,
чорнобильцям

500,0 грн

2 000,0 грн

На програму соціального захисту населення у Введенській селищній раді на 2019 рік передбачено
30 000,00 грн.
4.2. Програма проведення громадських роботіт на території Введенської селищної ради на 2019 рік.
На території ради розташовані підприємства, установи та організації, в яких працюють мешканці наших
населенних пунктів.
Основні цілі програми.
- Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття.
- Сприяння розвитку підприємництва.
- Благоустрій населених пунктів (адже, переважно мешканці працюють на громадських роботах, пов!язаних
із благоустроєм: це прибирання сміття та гілок, покос трави, боротьба із чагарниками, наведення порядку на
вулицях населених пунктах.

На підтримку програми (а саме здійснення заходів, які спрямовани на працевлаштування місцевих
мешканців для здійснення ними діяльності, яка стосується переважно виконанню робіт пов'язаних із
благоустроєм сел) планується витратити 109800 грн.
4.3. Програма підтримки і розвитку фізичної культури та спорту на території Введенської селищної
ради на 2019 рік.
4.3.1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту.
Фізична культура — складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою
гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і
трудової активності людей, задоволення її моральних, естетичних та творчих запитів. Життєво важливиої
потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх состунків. Спорт є органічною частиною фізичної
культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у песних видах
фізичних прав, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності. Соціальна
цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед
різних верств населення. Програма підтримки футболу розроблена відповідно до Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від
23.03.2000 р.№1602 -111, законів України «Про фізичну культуру і спорт» за № 38-08 від 24.12.1993 р.
На території селищної ради облаштовано три відкритих футбольних поля (с.Зелений Колодязь, с.Тернова), де
доросла та дитяча футбольні команди тренуються та покращують власні спортивні навички.
У дитячій футбольній команді займається більше 30 дітей (хлопці віком від 10 років). Дитяча команда беруть
участь в різноманітних змаганнях районного та місцевого рівня.
Футбольна команда дорослих складається з місцевих мешканців (чоловіків), які тренуються та грають в
теплий період року, переважно на вихідні та святкові дні.
Основні проблемні питання:
- недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;
- відсутність спортивних споруд, які б відповідали стандартам;
- недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами мешканців ради.
Пріорітетні завдання та заходи по їх виконанню:
- підтримка організаційних заходів по проведенню культурно-масової роботи;
- залучення до участі в загальноміських заходах фізичної культури та спорту громадськості та колективів;
- передбачити в місцевому бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг на виконання повноважень органу
місцевого самоврядування у сфері фізичної культури та спорту;
- підпримувати масові спортивні заходи, передбачені планами районних спортивних організацій, які
проводитимуться в районі та місцевих спортсменів на виїзді;
- проводити агітаційно-просвітницьку роботу серед громадськості по підтримці розвитку фізичної культури
та спорту в населених пунктах громади, сприянню проведення заходів;
- впровадити місцеві нагороди кращим спортсменам, тренерам та особам, які сприяють розвитку масової
фізичної культури та спорту.
Спортивні змагання приурочуються різноманітним святам, як, наприклад, День захисту дітей, День молоді,
День Незалежності України, День села, а також проводяться згідно плану роботи.

Проведення спортивних заходів та їх фінансову підтримку проводити відповідно планів роботи в новому
навчальному році.
Програма підтримки фізичної культури і спорту на території Введенської селищної ради передбачає
фінансування в обсязі 8000, 0 грн.
4.4. Програма організації суспільно корисних організації суспільно корисних робіт для пору шників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у
Введенській селищній раді на 2018-2020 роки.
На Програму організації суспільно корисних організації суспільно корисних робіт для пору шників, на
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у
Введенській селищній раді на 2018-2020 роки передбачено 12200,0 грн
4.5. Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та працівників Введенської селищної ради на 2019 рік.
Метою програми є створення ефективної системи організації навчання підготовки та перепідготовки осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
Формування системи правової освіти населення району, максимальне залучення інноваційних управлінських
технологій у практику діяльності органів місцевого самоврядування, застосування сучасних технологій
реалізації змісту навчання на основі його диференціації та індивідуалізації.
На програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та працівників Введенської селищної ради на 2019 рік передбачено 5,0 тис.грн.
V. Благоустрій та розвиток інфраструктури.
5.1. Утримання та розвиток транспортної інфраструктури.
На території Введенської селищної ради знаходяться дороги загального користування, та дороги
комунального значення.
Дороги загального користування — це дороги автомобільної дороги загального користування Кам'яна
Яруга - Введенка - Тернова, яка суміщається з вулицею Центральна с. Тернова та автомобільної
дороги загального користування під'їзд до села Зелений Колодязь км 0+000-6+100, яка суміщається з
вулицею Харківська в с. Зелений Колодязь
Решта доріг — це дороги комунального значення.
У 2018 році ремонтні роботи доріг необхідно продовжувати.
Основні заходи щодо забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури:
Поточний ремонт дороги по вул. Олега Горбачова (Введенка)
Поточний ремонт дороги по вул. Залізнична (Тернова)
Поточний ремонт дороги по вул. Короленко
Поточний ремонт дороги по вул. Миру (Тернова)
Поточний ремонт дороги по вул. Лугова (Введенка)
Поточний ремонт дороги в с.Завуддя
Поточний ремонт дороги по пров.Чехова (Тернова)

Поточний ремонт дороги по вул.Мохначанська (смт.Введенка)
Поточний ремонт дороги по вул.Озерна смт.Введенка
Поточний ремонт дороги по вул. Ломоносова (с.Зелений Колодязь)
Також необхідно здійснити ремонт доріг загального користування в рамках програми співфінансування, а
саме:
Ремонт доріг загального користування:
- по вул.Центральна — ремонт автомобільної дороги загального користування Кам'яна Яруга Введенка — Тернова, яка суміщається з вул.Центральна с.Тернова
- по вул.Харківська — ремонт автомобільної дороги загального користування під'їзд до села Зелений
Колодязь км 0+000-6+100, яка суміщається з вулицею Харківська в с. Зелений Колодязь
Очікувані результати:
- збереження покриття вулично-шляхової мережі міста після проведеного ремонту або реконструкції.
- покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності, поліпшення
екологічного стану у селах;
- підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту, забезпечення доступу до селищ, сприяння
пасажирським перевезенням;
Об’єкти та вартість виконання поточного ремонту вулиць, доріг, тротуарів, мостів та інших територій
Введенської селищної ради, визначається згідно дефектних актів та кошторисних розрахунків, оформлених
перед початком проведення робіт, рішенням Введенської селищної ради.
На утримання та розвиток транспортної інфраструктури для поточного ремонту доргі та утримання
доріг в зимовий період (очистка від снігу) передбачено 500 тис.грн.
5.2. Організація благоустрою населених пунктів
- ремонт пам'ятників
- благоустрій та прибирання кладовищ
- прибирання стихійних звалищ
- утримання зупинок
- встановлення сміттєвих баків
- видалення дерев
На предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 40243,0 грн, для поточного ремонту та утримання
памʼятників і автобусних зупинок, придбання огорож
на оплату послуг (окрім комунальних) — 60000,0 грн, для ліквідації стиійних звалищ, покосу трави та
послуг по утриманню території громасдкьих місць, ліквідація аварійних дерев, відлов безпритуальних
тварин.
Оплата електроенергії вуличного освітлення - 100 тис.грн
Видатки передбачені на Благоустрій міст, сіл, селищ у сумі 200243, 00 грн
VI. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій:

6.1. Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Введенської селищної ради
на 2017- 2019 роки.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні,
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного
пункту.
На сьогоднішній день генеральний план населених пунктів розроблений у 1960-70 роках минулого століття,
вичерпав свій розрахунковий ресурс, втратив актуальність, не має практичної цінності і не придатний для
подальшого застосування. Будівництво ведеться вибірково, без врахування загальної стратегії розвитку
населеного пункту, що створює певні труднощі у забезпеченні інженерно-транспортної інфраструктури
об’єктів будівництва.
Відповідно до вимог чинного законодавства у разі відсутності містобудівної документації передача
(надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, або зміна цільового
призначення земельних ділянок для містобудівних потреб забороняється.
Таким чином відсутність містобудівної документації призупиняє будь-яку інвестиційну діяльність на
території населеного пункту, тому розроблення програми забезпечення населених пунктів сільської ради
генеральними планами є необхідним.
На території Введенської селищної ради розташовані село Тернова, село Зелений Колодязь, село
Завуддя, село Світанок, смт Введенка, з них: станом на 01 січня 2016 року на село Тернова, село
Зелений Колодязь та смт Введенка розроблені генеральні плани, але вони потребують оновлення; на
село Завуддя та село Світанок генеральних планів немає. На ці села містобудівна документація
потребує розроблення
3. Мета програми
Метою програми є відповідно до схеми планування території України та схеми планування
території району, послідовне розроблення і коригування містобудівної документації населених пунктів
селищної ради протягом 2017-2019 років для забезпечення їх сталого розвитку, раціонального
використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування
державних, суспільних і приватних інтересів на кожній території.
4. Завдання Програми та її першочергові заходи:
актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій
масштабу 1:2000) — виконано в повному обсязі в 2018 році.

визначення та встановлення меж населених пунктів — планується протягом 2019 року

розроблення та коригування містобудівної документації населених пунктів селищної ради
(генплани, концепції розвитку, правила забудови) — заплановано протягом 2019 року

врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та
іншого використання територій;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для
містобудівних потреб;

забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови,
промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та
об’єктів;

обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови
територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на
основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

регулювання забудови населених пунктів.



5. Механізм реалізації програми
У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується безпосередньо органом місцевого
самоврядування (сільською, селищною та міською радами), у межах компетенції, структурними
підрозділами районної державної адміністрації, фізичними або юридичними особами, які, відповідно до
законодавства, є розробником відповідної документації.

Фінансування, передбачених Програмою заходів, здійснюється за кошти місцевого та державного
бюджетів, потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування програми може
здійснюватись, також, за рахунок коштів пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
На реалізацію програми передбачено 200 тис.грн
6.2. Програма впровадження вуличного освітлення на території населених пунктів Введенської
селищної ради на 2018 - 2019 роки
- створення електромережі зовнішнього освітлення
- поступове забезпечення освітлення території населених пунктів Введенської селищної ради з
застосуванням енергозберігаючих світильників.
На виконання робіт по затвердженню технічних умов, проектів освітлення, монтажу обладнання та
ліхтарів для вуличного освітлення, а також для оплати матеріалів та послуг по встановленню,
ремонту та експлуатації електромережі передбачено 200 тис.грн на 2019 рік
Очікуваний результат:
- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;
- підвищення рівня безпеки на вулицях населених пунктів селищної ради,
VII. Субвенції районному бюджету на виконання спільних повноважень в сумі 97 132,0 грн
Передбачається виділення субвенції районному бюджету на харчування дітей пільгової категорії
Введенського та Тернівського НВК в сумі 290 525,0 грн
Субвенція районному бюджету на утримання фахівця із соціальної роботи для надання соціальних
послуг дітям із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, та дітям,
позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, вимушеним переселенцям, учасникам АТО в
сумі 120 000,0 грн на 2018 рік.
VIII. Резервний фонд складає 10000,0 грн.

