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про схвалення проскту Програми соцiально-економiчного та культурного
poru"rny ВiльногiрськоI MicbKoT територiальноI громади !,нiпропетровськоТ
областi на 2023 piK

заслухавши iнформачiю нач€Lльника вiддiлу соцiально-економiчного

розвиткУ та iнвестицiй виконавчого KoMiTeTY ВiльногiрськоТ MicbKoT Ради

ЩнiпропетровськоТ областi про схв€UIення проекту Програми соцiально-

економiчного та культурного розвитку Вiльногiрськоi мiськоI територiальноТ

громадИ ЩнiпропетровськОi областi на 202З piK, керУючись ст.28,52 Закону

УкраТни uПро мiсцеве самовряДування в YKpaTHi>>, виконавчий KoMiTeT MicbKoT

ради

ВИРIШИВ:

1. Схвалити проект Програми соцiально-економiчного та культурного

розвитку ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩнiпропетровськоТ
областi на2O2З piK (додасться)

2. Начальнику вiддiлу соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

викоЁавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi

направити, в установленому порядку, матерiали проскту Програми соцi€Lпьно-

економiчного та кульТурного розвиткУ ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ

громади ЩнiпропетровськоТ областi на 2023 piK на розгляд ceciT ВiльногiрськоТ

MicbKoi ради .ЩнiпропетровськоТ областi.
3. Коорлинацiю робiт по виконанню даного рiшення покласти на

наччLльника вiддiлу соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ мiськоi ради ЩнiпропетровськоТ областi,

контроль - на мiського голову.

мiський голова ВОЛОДИМИР ВАСИЛЕНКО
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1. Загальнi положення

Програма економiчного i соцiального розвитку Вiльногiрськоi MicbKoT територiальноТ

громади на 2О23 PiK (далi - Програма) 
'розроблена 

вiддiлом соцiально-екOномiчного

ръrurrпу та iнвесiицiй виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi рали за участю

виконавчИх органiВ MicbKoT ради за вiдповiдними напрямами дiяльностi,

Законодавчою основою розроблення Програми с Закони УкраТни

кпро державне npoanoayuunn" та розроблеrtня програм економiчного

i соцiального розвитку УкраТни>, кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>), постанова

кабiнету MiHicTpiB v*puT"" ui} 26'.04.2о0з, T:9]l uпро розроблення прогнозних i

програмних документiв економiчного i соцiа-пьного розвитку та складання проекту

лЬр*u"по.о бюджеrу> (в релакuiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УКРаiНИ ВiД 17,04,2019

Nч335).
Програму розроблено з урахуванням завдань l поJIожень:

. Державноi стратегii регiона.гlьного розвитку на 2021_2027 роки, затвердженоi

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05.08. 2020 Jф695;

о Державноi програми стимулювання економiки для подолання негативних

наслiдкiв, спричинених обмежувальними заходами щодо запобiгання виникненню i

поширенню гострот респiраторнот хвороби

COVID-I9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2, на 2О20-2022 роки, затвердженоТ

постановою кабiнету MiHicTpiB укратни вiд 27 .05.2020 Jф534;

о Стратегii регiонального розвитку Щнiпропетровськот областi на перiол

до 2027 року, затвердженоi рiшенням обласноТ рали вiд 07.08.2020 N9624-24lYlI:

о Стратегii розвитку Вiльногiрськот MicbKoT територiальноТ громади

щнiпропетровськот областl nu п.рiод до 2025 року та Плану реалiзаuiт Стратегiт розвитку

Ыin""o.ip.iKoi мiськоi територiальнот громали !нiпропетровськоi областi на перiол до 2025

рокУ "u 202]t-2о25 роки' затверджених рiшенням ВiльногiрськоТ MicbKoT Ради

Д"ir,ропеrровськоi областi вiд 28.04.202l Ns 228-09/VIII,

у перiол военного стану, введеного Указом ПрезиденТа УкраiнИ

вiд 24.02,20i2 N964 кПро введення воснного стану в YKpaTHi>, розроблення

та затвердження програм економiчного i соцiшIьного розвитку областей, районiв, MicT на

наступний pik здiйснювалося вiдповiдно до положень чинного законодавства, зокрема

.uno"iu Украiни кпро державне прогнозування та розроблення програм економiчного i

соцiального po.urrny Украiни> вiд 23.03.2000 N9l602-III (зi змiнами), uПро засади державноi

регiональноI'полiтики> 1Ъi змiнами, внесеними згiдно iз Законом N92з89-IХ ь\л09,07.2022),

i,Про правовий режим во€нного стану) вiд 12.05,20l5 N9389-VIII (зi змiнами), <Про внесення

.*in до розлiлу VI <Прикiнцевi та перехiлнi положення> Бюджетного кодексу УкраТни та

iнших законодав"r* u*iiu Украiни> вiд 15.03.2022 N92134-IX, вiдповiдно постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд ll,оз.2о22 N9252 <[еякi питання формування та виконання мiсцевих

бюджеiiв у пърiол военного стану) (щодо особливостей формування та виконання мiсцевих

бюджетiв, затвердження/внесення змiн до мiсцевих (шiльових) програм).
Врахову-"" yrou" воснного стану в YKpaTHi, Програма базусться на аналiзi основних

показникiв i тенденцiй соцiально-економiчноiо розвитку громади у 2022_р9цi та визнача€

мету. завдання та заходи економlчного та соцiа-пьного розвитку громади на2O2З piК. 
_ _ ..

@BoюaгpеciеюpoсiiПpoTиУкpaiни,вiдпoвiднoдoЗaкoнyУкpaiни.'Про захист iHTepeciB суб'сктi, подu"п" звiтноЪтi та iнших документiв у перiод дiТ военного

.ruъу або стану вiйни",-у перiол дii воснного стану або стану вiйни, а також протягом трьох

мiсяцiв пiсля його завершення, органи лержавнот статистики призупинили оприлюднення

бiльшостi статистичноТ iнформаuii, тому а"Ьiз соцiально-економiчного становища здiйснено

на ocHoBi оперативних даних.
метою Програми с вiдновлення економiки, соцiальноi та гуманiтарнот сфер у

повоснних умовах, ускладнень логiстичних зв'язкiв, зовнiшньот мiграцiт значнот частини

населення.



.Щосягнення цiеТ мети передбачае у тому u".]j реалiзачiю прiоритетнi}.-::lYY:",

соцiа;lьно-економiчного та культурного' розвитку ВiльногiрськоТ MicbKoT територlаJIьноl

громади д"iпроп.rр"".*"т 
'oonb.ri у 

'202З pot,.""'j1]_'::1,,j'|u"'''o РОЗВИТКУ

вiльногiрськот MicbKoT територiалопоi громади щнiпропетровськоi обп.lт1 _li_,::Tj
до 2025 року та ппuпоN{ реалiзачiТ. СтратегiТ ро,:1]ту Вiльногiрськоi MicbKoT територlа"Iьноl

iо"uо" Д*iпроп.rровськоi областi на перiод до 2025 року,

Основним завданням Програми 
'с забезпечення'збережсн:,, ч,_1* 

i якостi життя

населення на о.*J aruбiлiзацii'економiчного стану в.rромалi, створення умов для

збереженн" i.rуочii,.йй;Й Эi.rЁ.у".;i;;;;" iнвеЬтицiй для створення нових робочих

мiсць, пiдвищенн"ЪоЪТi"",iбсri еп.рiо.пой",uпня, збереження iнфраструктури, житлово_

комунальн"." .;;;;й;;uu, 
-oO;.*riB 

культури i спорту, забезпечення необхiдного рlвня

соцiальних, медичних та ocBlTнlx послуг,

прогнознi розрахунки i заходи Програми розробленi на ocHoBi аналiзу соцiально-

економiчНоТ ситуачii за поточнИй перiоЛЪ урu*уuuпням актуальних проблем розвитку нашоТ

громади, з метою визначенн" прiор",етних налрямiв розвитку та. шляхiв досягнення

динамiчного, збалансованого .*опо"i"пого i соцiального'розвитку Вiльногiрськоi MicbKoi

територiальноi громали у 202З рочi,
Фiнансування передбачених Програмою заходiв буле злiйснюватися за рахунок

коштiВ державноГо, обласнОго бюджетi" .1u ооо*ету Вiльноiiрськоi MicbKoT територiальноI

громади, власних коштiв пiдприемсru ,u iHBecTopiB, кредитних pecypciB, грантiв та iнших

дrпaрел, не заборонених чинним законодавством,

2. Головнi прiоритети економiчного i соцiального розвитку громади

враховую""'"r^Ёуri," зо22 року, а також результати *-]1ул:lоблем, що стримують

розвиток, можливих шляхiв Тх вирiшення головними прiоритетами соцiально-економlчного l

культурно.о ро."rrку ВiльногiрЪькоТ MicbKoi ,.р"rфi-ьноТ громади Щнiпропетровськоi

областi у 2023 poui с:

- полiпшення рiвня таякостi життя населення, зростання заробiтноi плати;

.надiйнефУнкuiонУВаннясисТеМжиттезабеЗпеЧеннянаселеНня;

.реформУВанняжитЛоВо-коМУналЬноГоГосПоДарстВа'"i::l::''осНоВнихфонлiв,
впровадження заходiв Iцодо eKoHoMii паливно-енерIетичних pecypclB, 

.о,*rлт впасно(
- ефективне використання земельних pecypciB та об'сктiв комунальнот власностl

територiальноi громади ;

- йiп",u.пня обсягу та пiдвищення якостi соцiальних посjIуг;

- забезпеЧення функчiонування соцiальноТ та гуманiтарноТ сфери на piBHi ,Щержавних

соцiальних стандартiв ;

-зросТанн,лУ*о"по-iнтелектУа.гlЬноГопотенчiа.гlУМешканцlВГроМаДи.
3. Iнструменти виконання Програми на 2023 piK

lнструментами виконанням Програми с MicbKi чiльовi_пр-о-:|:lт, якi затверджуються

мiською радою' заходи яких е основними напрямками дiяльностi MicbkoT ради та if

виконавчих органiв на 202З piK,

перелiк мiських цiльових програм спрямованих на соцiально-економlчнии та

культурний розвиток вiльногiрс"*оi, Йi.опот територiальноi громади [нiпропетровськот

областi, якi булуть дiяти у 2023 рочi наведений у лолатк} N9 2.до Програми,

Фiнансування передбачених Програмоюзахолiв oy:te з.дiйснюватися за рахунок коштiв

державного, оопu.по.d dюджеriв *ъоо*.rу Вiльногiрьькот мiськоi територiа-ltьноi громади,

власних *or'u'iioip;;;;;;riHBecTopiB, *р.л"rr"х pecypciB, грантiв та iнших джерел, не

заборонених чинним законодавством, враховуючи виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB

ййй ;io oq.ii6-.ior'r Ns 590 "hрЪ заruерлже""] _T:PT1l.j_1:onunn" 
ПОВНОВаЖеНЬ

Щержавною **пuч.ЪЙ*оо .пу*бою в особлиЪому режимi в умовах воснного стану" (iз

змiнами).
4. Соцiальна сфера

4.1 [емографiчна ситуаuiя

На почато к 2022 року у громадi nupu*ouyu-o., 2з,87 тис, громадян, З 28 лютого

2022 року,у зв'язку з оголошенням воснного стану в YKpaTHi, було призупинено ресстрачiю



мiсця проживання громадян в YKpaTHi, та закритий доступ до ресстру Територiальних

громад, тому покiч}ник факту на останню лату звiтностi зменшився. В 2023 poui очiкусться

прирiст мiграuii населення в Вiльногiрську Micbky територiа-гrьну громаду в середньому на

100-120 чоловiк, що становитиме -24,00 тис. населення,
4.2 Зайнятiсть населення та ринок праui,

в рамках Програми зайнятостi населення Вiльногiрськот Micbkoi територiальноi

громадИ на 201 в - zozZ роки У 2023 poui перелбачаеться здiйснення комплексу заходiв,

спрямованих на активiзiцiю економiчноТ дiяльностi населення, розширення сфери

застосування працi, зменшення диспропорчiт мiж попитом та пропозицiею робочот сили,

створення умов самостiйноi зайнятостi та соцiальноi пiдтримки незайнятих, заресстрованих у

державнiй службi зайнятостi Сприяти працевлаштуванню осiб, в тому числi внутрiшньо

перемiщених осiб та учасникiв АТо, якi звернулись до служби зайнятостi, на вiльнi та

поъо.r"оренi робочi мiсця шляхом надання одноразовот виплати допомоги по безробiттю для

органiзаuiТ пiдприсмницькоТ дiяльностi за рахунок кошr:iв Фонлу загальнообов'язкового

дЬр*uuпоrо .оцi-u"о.о страхування УкраТни на випадок безробiття. Проводити

iнформачiйно -роз'яснюваJIьну роботу серед населення та роботолавцiв з метою формування

u фйiпо.rвi соцiально-вiдповiдального бiзнесу, позитивного iмiлжу робiтничих професiй та

пiЙищення соцiа-пьного статусу робiтника, формування активноТ життсвоТ позицiТ у молодi,

безпосередньо при вiдвiлуваннi пiдприемств проводити роз'яснювальну роботу з

роботодавчямИ щодО важливосТi збереження ква,riфiкованих кадрiв, необхiдностi

професiйного перенавчання та розширення професiйнот компетенцii праuiвникiв в умовах
u"rу1цaпоi модернiзацii пiдприсмств, спрямоване на посилення мотивацii до працi та

свiдоме обрання робiтничих професiй, що корист},ються попитом на ринку праui. Проводити

роз'яснювальну роботу серед роботодавцiв вiдносно використання праui iноземних громадян

згiдно з вимогами чинного законодавства Украiни, Iнtрормувати через засоби масовоi

iнформаuiт населення громади про небезпеку неврегульованот зовнiшньот мiграшiт, сприяти

протилii торгiвлi людьми. Сприяти працевлаштуванню не:зайнятих громадян, першочергово

оiiб, якi потребують соцiального захисту, на вiльнi та HoBocTBopeHi робочi мiсця шляхом

надання доiuцiИ роботодавuям з коштiв Фонду загальнообов'язкового соцiального

страхуванн" 
"u 

u"пuдок безробiття. Забезпечити надання необхiдних профорiснтацiйних

послуг соцiально незахищеним категорiям населення, в тому числi внутрiшньо перемiщеним

особам, учасникам дТо з метою пiдвищення iх конкурентOспроможностi на ринку прашi,

а саме:
- надавати iндивiдуальнi та груповi профорiснтацiйнi посл),ги;

- проводити роботу з надання психологiчноТ пiдтримки;
- для цiльових груп населення проводити семiнари, спрямованi на пiДВИЩеННЯ

конкурентоспроможностi на ринку прачi через пiдвищення самооцiнки, впевненостi в свотх

силах тощо;
- проводити iншi тематичнi семiнари з метою пiдвищення мотивацiI ло прашi соцiально

незахищених категорiй громалян, в тому числi iз залученням зацiкавлених органiзаuiй.

4.3 Доходи населення та заробiтна плата.
Головним завданням в рамках цiсТ програми с недопущення Зниження ДОХОДiВ

населення вiд трудовот дiяльностi, пiдвищення соцiальнот вiдповiдальностi роботодавцiв.
Протягом 2023 року передбачасться здiйснити такий комплекс захоДiв:

- упровадження постiйного контролю за piBHeM оплати праui на пiдприсмствах комунальноТ

сфери з метою недопущення виплати заробiтноi плати в розмiрах, нижчих вiл затверлженого

законодавСтвом мiнiмаJIьного рiвня, а також виключення фактiв мiнiмiзацiТ офiuiйного

заробiтку працiвникiв ;

- органiзачiя роботи засiдань виконавчого koMiTeTy mticbkoT ради, щодо забезпечення

податкових та iнших надходжень до бюджету i погашення заборгованостi iз заробiтноТ

плати, пенсiЙ та iнших соцiальних виплат, де заслуховуI]атимуться керiвники пiдпри€мств

комунаJIьноi сфери, якi не забезпечили свосчасну виплату заробiтнот плати.



збiльшення фонду оплати прачi очiкусться за рахунок пiдвищення мiнiмальнот

заробiтноТ плати у вiдповiлностi до чинного законодавства УкраТни,

збiльшення середньомiсячноi заробiтнот плати штатних праuiвникiв очiкусться за

рахунок пiдприемств MicTa: Фiлii квiльногiрський гiрничо-металургйний комбiнат> Ат
iо6'uд"u"u .iр"r"о-хiмiчна компанiя>; по ТОВ кСкляний Дльянс>; ТоВ кВiльногiрське

скло)
Заборгованiсть iз виплати заробiтноТ плати, включаючи державн1, KOMYHaJ,IЬH1 та

приватнi пi!приемства, вiдсутня. Проблем iз виплатою заробiтноТ плати не очiкусться,

масового вивiльнення працiвникiв не планусться. На 202з pik прогнозусться

збiльшення працевлаштованих осiб, за,тучення громадян до активних заходiв сприяння

працевлаштуванню: навчання, участь у громадських та iнших роботах тимчасового

характеру.
У зв'язку з припиненням Фондом загальнообов'язкового державного соцlаJIьного

страхуванн" nu urпЙк безробiття (лалi - Фонд) фiнансування гроМаДСЬКИХ РОбiТ РiШеННЯМ

ВЙ"нЪгiрськоТ MicbKoi рали Кам'янського району .ЦнiпропетровськоТ областi N9354-12/VIII

ьiд24.О6,202l р. було затверджено фiнансування громадських робiт l00% за рахунок коштiв

мiського бюджетУ (до цього часу переДбачалась участЬ ФондУ у фiнансуваннi - 200lо, кошти

мiського бюджету - 80%).
у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiй громалi Щнiпропетровськот областi створена

та дiс робоча група з питань легалiзацii виплати заробiтнот плати та зайнятостi населення.

наразi, дп" au*"aTy прав громадян, пов'язаних з легалiзацiсю трулових вiдносин мiж

роботодавцями та найманими працiвниками, у громалi проводиться iндивiдуальна робота з

ьуб'ектами господарювання - роботодавцями та найманими працiвниками з питань

дотримання вимог законодавства про працю в частинi оформлення трудових вiдносин з

напiапим" працiвниками та u.ruпоuп.пня Тм гарантiй в оплатi працi, недопустимостi

допуску до роъоr' прачiвникiв без оформлення трудових lзiдносин, розмiщуються тематичнi

,атЬрiали на офiчiйному веб-сайтi {СГП, виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoT рали

Щнiпропетровськоi областi.
4.4 Соцiальний захист населення.

у сферi соцiа-пьного захисту передбачасться спiвпраця мiж виконавчими органами

ради, управлiнням соцiального захисту, трудоВими колектI{вами, неурядовими громадськими

ьр.а"ъачiями, релiгiйними громадами, з метою надання соцiальнот пiдтримки жителям

.роruдr, якi ii потребують. 3 цiсю метою перелбачасться забезпечити виконання MicbkoT

цiльовоi Програми "З думкою про люлей" на2020 _2024 роки, а саме:

вдосконалення та посилення рiвня соцiального захисту населеннЯ громади,

сприяння пiдвищенню рiвня життя вразливих та соцiально незахищених верств населення

1цn"*o1.,a iх соцiа;rьнот пiдтримки, вирiшення питань соцiально-побутового обслуговування

громадян, якi перебуваюri у склалних життевих обставинах, пiдвищення матерiально-

пЪбуrоuоrо рiвня-осб похилого BiKy, осiб з iнвагliднiстю, BeTepaHiB вiйни та працi, дiтей

вiйни, уlасникiв лiквiдацiТ aBapiT на Чорнобильськiй АЕс, постраждалих внаслiдок

ЧорнобильськоТ катастроф", 
"n.niu 

сiмей учасникiв антитерористичноi операuii7операuiI

об'еднаних сил, членiв сiмей осiб, загиблих безпосередньо в зонi проведення

антитерористичнот операчii7операrrii Об'сднаних сил, громадян, якi виявили бажання

проходити вiйськову службу за контрактом, реабiлiтованих осiб, визначених у cTaTTi f
закону Укратни <про реабiлiтаuiю жертв репресiй комl,нiстичного тоталiтарного режиму
1917-i99l poKiB>,, .rn.ni" сiмей прачiвникiв органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час

виконання Ълужбових обов'язкiв з охорони громадського порядку i боротьби зi злочиннiстю;

взаемодiя з органами виконавчоI влади, громадськими органiзацiями, дiяльнiстЬ

яких мас соцiальну спрямованiсть;
полiпшення ефективностi взасмодiI органiв мiсцевого самоврядУваннЯ та органlВ

державноi влади з регiональними громадськими органiзацiями та iншими юридичними

особами у сферi соцiального захисту та охорони прачi на,гериторii громали;



-реалiзацiя заходiв щодо створення належних, безпечних i зДоровиХ УМОВ ПРаui На

пiдприемствах, в установах та органiзаuiях ycix фор, власностi шляхом виконання

конкретних завдань з органiзацiйного, матерiа-пьно-технiчного, наукового та нормативно_

правового забезпечення iх дiяльностi у сферi охорони прачi, подаJIьшого вдосконfu,Iення

системи управлiння та нагляду за охороною прачi, подаJIьшого вдосконалення системи

управлiння та нагляду за охороною працi;
- створення умов для надання якiсних соцiальних послуг

4.5 Капiтальне будiВництвО, житлово-комунальне господарство.
з метою реалiзачiт програми на 2о23 pik в частинi капiтаltьного булiвництва,

житлово-комунirльного господарства та iнвестицiйних просктiв розроблено та

передбачаеться здiйснити заходи по наступним Програмам :

кУтримання благоустрою та житлово - комунального господарства ВiльногiрськоТ

MicbKoi територiальноI громади [нiпропетровськоТ областi g,а2022-2026 роки>
- забезпечення утримання в належному cTaHi територiт громади (в тому числi

проiжджоi частини, TpoTyapiB, маJIих архiтектурних форм),
- очищення та озеленення територiй, caHiTapнa очистка,
- створення естетично привабливого вигляду населених пунктlв

- покращення умов проживання мешканцiв громади,
- покращення екологiчного стану та забезпечення безпеки життедlяльностl

населення.
- Роботи з ремонту та утримання об'ектiв благоусl,рою спрямованi на забезпечення

та збереження Тх технiчного та естетичного стану, пiдвищення експлуатацiйних якостей та

продовження iх cTpoKiB служби.

,що об'сктiв благоустрою населених пунктiв ншtежать:

- парки, сквери та майданчики;
- пам'ятники культурноТ та iсторичноТ спадщини;
майдани, площi, бульвари, а-гlеI;

- вуличi' дороги, провулки,ПроТзли,пiШохiднi лорiжки;
- мiсця поховань;
- iншi територiТ загального користування.

,Що елементiв благоустрою наJIежать :

- Покриття площ, вулиць, дорiг, проТздiв, алей, бульварiв, TpoTyapiB, пiшохiдних

зон i дорiжок вiдповiдно до дiючих норм i стандартiв;
- зеленi насадження уздовж вулиць i дорiг, в парках,скверах, на аJIеях, бульварах

та iнших об'сктах загального користування, санiтарно-захисних зонах, на прибудинкових

територiях;
засоби обладнання зовнiшнього освiтлення та зовнiшньОi реклами;

- технiчнi засоби регулювання дорожнього руху;
- малi apxiTekTypHi форми (павiльйони i навiси на зупинках громадського

транспорту, фонтани,аJIьтанки, декоративнi скульптури, пам'ятники, бювети, лави, урни,

паркани, огорожi, контейнери для KBiTiB )
- побутове та комунальне обладнання територiТ житловоi забулови(майданчики

для сушiння бiлизни, вiдпочинку населення).
реалiзацiя Програми буле здiйснюватись шляхом виконання

мiстобулiвних, органiзацйнйх, iнженерно-технiчних, екологiчних та економiчно-

обгрунтованих, першочергових заходiв, що дадуть змогу забезпечити комплексний

благоустрiй територiТ, а саме щодо:
- покращення зовнiшнього виглялу та санiтарного стану населених пунктlв

- збирання та прибирання вуличного змету, прибирання узбiч дорiг, вивiз смiття з

громадських мiсць;
- запобiгання виникнення та лiквiдацiя стихiйних смiтгезва:tищ;

- покращення санiтарно-естетичного стану населених пунктiв, гуманне поводження з

громади,



безпритульними тваринами ;

зовнiшнього освiтлення :

_ належне утримання, поточний ремонт, лiквiдацiя аварiйно-небезпечних ДiлЯНОК

(ситуачiй) об'ектiв зовнiшнього освiтлення населених пунктiв;
- автоматизацiя управлiння зовнiшнiм освiтленням;
- переоснащення, встановлеНня зовнiшнього освiтлення iз запровадженням сучасних

енергозберiгаючих технологiй.
Утримання зелених насаджень :

- обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями
- облаштування та вiдновлення клумб, газонiв, систематичний догляд за ними,

трави;
- забезпечення надiйностi функцiонування водопровiдно-каналiзацiйних Мереж;
_ полiпшення технiчного стану лiфтового господарства м. Вiльногiрська;
- змiцнення матерiально-технiчноТ бази комунальних пiдприсмств

MicbKoT цiльовоi Програми <Будiвништво (рексlнструкчiя, капiтальний ремонт)
об'ектiв комунальноi власностi та житлово - комунального господарства ВiльногiрськоТ

мiськоi територiа.гlьноi громади на2022 - 2026 роки)
Реалiзацiя Програми вiдбуватиметься шляхом мiстобудiвних, органiзаuiйних,

iнженерно - технiчних, екологiчних та економiчних заходiв, та забезпечать комплексний
благоустрiй територiт Громали та сприятливе для жит,гедiяльностi людини середовище,

покращить стан iнженерних мереж.
Шляхи реа.гriзачiТ Програми :

- булiвниuтво об'сктiв водопостачання в сiльськiй мiсцевостi;
-покращення загttльного стану об'сктiв водопровiдно каналiзацiйного господарства

шляхом проведення вiдновлення, капiтального ремонту та peкoнcTpyKuiТ мереж;

- будiвництво, капiтальний ремонт, реконструкчiя зовнiшнього освiтлення Громали з

використанням сучасних енергозберiгаючих технологiй;
_ створення умов для безперешкодного доступу ма-гlомобiльних груп населеНня ДО Об'СКТiВ

iнженерно - транспортноТ iнфраструктури;
- проведення капiтального ремонту, реконструкuii TpoTyapiB;

- капiта.гtьний ремонт, реконструкчiя центральних дорiг;
- капiтальний ремонт та реконструкцiя внутрiшньоквартальних об'ектiв благоустрою;

- сприяння проведення капiта:lьних peMoHTiB житлових булинкiв на умовах
спiвфiнансу"urrп", вiд розробки проектно - кошторисноi документацiт до здачi робiт <пiд

ключ)).
- Реа-гliзацiя проектiв з будiвництва, peKoHcTpyKuii водоровiдно-каналiзацiйного
господарства
- Булiвничтво, реконструкuiя, капiтальний
житлово - комунального господарства.

ремонт об'сктiв комунальноТ власностi та

- Виконання робiт з капiтального ремонту житлових
спiвфiнанСуваннЯ з спiввласНикамИ багатоквартирних булинкiв,

4.б Охорона llавколишнього середовищ
головною метою проведення заходiв в цьому напрямку € покращення екологlчного

стану територiальноi громади шляхом реалiзацiт комплексу заходiв щодо мiнiмiзацiт та

запобiгання викидам i скидам забрулнюючих речовин у I{авколишнс природне середовище,

утворення вiдходiв, належного утримання зелених Ilасадх(ень, а також полiпшення

санiтарного стану MicTa Вiльногiрська (омолодження, caHiTapHa обрiзка дерев та видалення

аварiйних лерев). Поводження з вiдходами та охорона i раuiональне використання земель. З

цiею метою передбачасться виконання MicbKoi цiльовоТ Програми охорони навколишнього

природного середовища Вiльногiрськот MicbKoT територiальноi громади на 202|-2025 роки.

булинкiв на чмовах



5. Гуманiтарна сфера
5.1. Медицина

Головним напрямком дiяльностi у сферi медичног(l обслуговування на 202З piK е

органiзачiя надання первинноi медико-санiтарноТ допомоги та вторинноi (спечiалiзованоi)
медичноТ допомоги на засадах соцiа-пьного замовлення.

Основними заходЕlI\,Iи поставленоТ мети зазначених у мiськiй цiльовiй Програмi
<Здоров'я населення Вiльногiрськоi MicbKoT територiа;IьноТ громади на 2020-2024 роки) с:

- забезпечення високоякiсноi i доступноi медичнот догtомоги, запобiгання захворюваньо

формування мотивацiТ до злорового способу життя населення та покращення демографiчноТ
ситуашiТ, а саме:

о забезпеченrш надаш{я медичноi допомоги сiмейними лiкарями, акушер-
гiнекологами та iншими фаховими спецiалiстами згiдно iз затвердженими
клiнiчними протоколами;

о свосчаснiсть виявлення захворювань, зниження рiвня захворюваностi,
iнвалiдностi та cмepTнocTi населення шляхом формування та налагодження

функцiонування системи вторинноТ (спеuiа-lliзованоТ) медичноi допомоги;
о придбаrпrя нового та пото.*tий ремонт, обс.lтуговрання наrIвного мед.tчного

обладrаrrня;
о забезпечен}ш Me.ryIKaI,IeHTiB та засобiв мед{чного призначення цlя пЬговоТ категорii

населенrш;
о забезпеченtш сл)хопротезранFuI та зубопротезування лlя пьговоi категорii населен}ш;

. придбанrш мед4каментiв, вLrгратних матерiалliв, деззасобiв дrш надаш{я первилтноi та

невiлtладlоТ меда.шоi допомоги населенrul;
о Виявлення, дiагностика, лiкування та профiлактLIка туберкульозу та ВIЛ/СНI!у
о Забезпечення необхiдним лiкуванням хворих на соцiатlьно небезпечнi хвороби
. Запобiгання виникненню, поширенню, локалiзацiТ та лiквiдацiТ KopoHaBipycHoT

хвороби COVID-19
о Удосконалення профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання

поширенню iнфекцiйних хвороб
. Забезпечення хворих лiкарськими препаратами та виробами медичного

призначення
. Розвиток та пiдтримка комунальних пiлприемстI} охорони здоров'я

5.2 OcBiTa
Основними шляхами розв'язання освiтянських проблем в рамках MicbKoT цiльовоi

Програми розвитку освiти ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2021-2025 роки
визначено:

- формування мережi навчальних закладiв, здатних забезпечувати надання
високоякiсних ocBiTHix послуг;

- забезпечення доступностi та безоплатностi рiзних форм здобуття освiти в дошкiльних,
загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладах;

- якiсний психолого-педагогiчний супровiл обларованоТ молодi та iT заохочення до
участi в конкурсах рiзного рiвня;

- забезпечення навчальних закладiв високопрофесiйними педагогiчними кадрами;
- створення умов для розвитку матерiально-технiчноi бази навчальних закладiв

громади;
- здiйснення комплексноТ iнформатизацiТ освiти громади через впровадження HoBiTHix

iнформашiйних технологiй у навчальний проuес;
- забезпечення належного стану утримання навчаJIьно-виховних закладiв.
- Створення умов для забезпечення якiсноТ дошкiльноТ освiти



- охоплення учнiв 10-11 класiв профiльним навчанням згiдно з професiйними запитами

та кадровим забезпеченням
- Забезпечення якiсноi, сучасноi та доступнот зага-пьноi середньоi освiти кнова

yKpaiHcbKa школа) (початкова школа, базова середня)
- Забезпечення закладу позашкiльноi освiти науково-методичними посiбниками,

навчальними програмами
- Створення умов для надання послуг сiм'ям з дiтьми з особливими освiтнiми

потребами у iнклюзивно-ресурсному чентрi
- Вiдвiдування виставок та представлення досвiду роботи педагогiв MicTa у обласних,

ВсеукраТнських, Мiжнаролних виставках педагогiчних iнновацiй
- Пiдвищення професiйноi компетентностi педагогiчних прачiвникiв за формами та

напрямками освiтньоiдiяльностi
5.3 Кульryра

З метою впровадження культурноi полiтики у мiськiй територiа-гrьнiй громадi,

спрямованот на локальнi змiни у культурно-мистецьких напрямах та оперативне реагування
на виклики часу в громалi лiс Програма розвитку к},льтури у Вiльногiрськiй MicbKoT

територiа;rьноi громади на 2023 piK.

з початком вiйськовоi агресii та введенням военного стану в kpalнl, змlнились

прiоритети в роботi закладiв культури громади, змiненi умови роботи закладiв. Мiсцевi
.роrчл.uпi органiзачiT <Лiга дiячiв культури УкраТни> та <Iнститут демократичних iнiцiатив>

н€rлагодили роботу з декiлькома благодiйними фондами та гуманiтарними мiсiями щодо

постачання необхiдного у Вiльногiрську територiа,Tьну громадУ, це дало можливiсть

пiдтримуВати ЗСУ та перемiЩених осiб з окуповаНих теритоРiй. НеоднОразовО до роботи у

цьому напрямку долучався Благодiйний фонд <Вiльногiрськ>.

у MicTi проведенi загальномiськi заходи, Серел них заходи щодо увiчнення пам'ятi

захисникiв та захисниць Украiни, мистецькi акцiт на пiдтримку Зсу, заходи для покращення

психологiчного та емоцiйного стану мешканцiв громади рiзних вiкових категорiй.
головним завданням в га;lузi культури буле посилення роботи по зростанню

культурного потенцiа.пу мешканцiв громади, органiзачiт iх дозвiлля у буленнi та святковi

днi, пiдвищення рiвня народноi творчостi, забезпечення умов для самореалiзацiТ та;lановитоТ

особистостi через органiзачiю, проведення та фiнансову пiдтримку рiзноманiтних
культурних проектiв, фестивалiв i KoHKypciB, реа.гliзацiю комплексу культурно-мистецьких
програм для рiзних верств населення громади, вiдрсtдження, збереження i розвиток
аматорськоТ народноI творчостi, розвиток дiяльностi бiблiотек, як iнформацiйних uентрiв.

З цiею метою планусться в рамках MicbKoT цiльовоТ Г[рограми
- придбання книжковоi продукuiт, перiодичних видань для бiблiотек, придбання

комп'ютерiв, cKaHepiB, меблiв, музичних iHcTpyMeHTiB, сценiчних костюмiв для закладiв,
компОютеризацiя бюджетних закладiв культури;
- проведення масових заходiв: Рiздвянi свята, день Соборностi Укратни, день захисника

Вiтчизни, кПишасмося рiдним красм), мiжнаролний жiночiй день, Великоднс свято, кСа"lЮт,

Перемого!>, мiжнаролного дня захисту дiтей, день MicTa. день незалежностi УкраТни, день
мiсцевого самоврядування, день Святого Миколая, MicbKi новорiчнi свята, урочистостi ло
професiйних свят;
- забезпечення участi колективiв худохtньоТ самодiяльностi у Всеукраiнських конкурсах,
обласних фестивалях та конкурсах.

- залучення широких верств населення громади до масового спорту;
- пропаганда здорового способу життя серед ycix вiкових груп населення.

Розвиток фiзичноi культури та спорту шляхом забезпечення проведення у навчальних
закладах комплексних спортивно-масових змагань, передбачен}uI в програмах навчаJIьнI,D(

зашrадiв ycix типiв та форм в.гlасностi навчан}ш дiтей та молод плаванню з )pax1вaнHml наявноТ

ресlрсноТ бази, за_пучення населення з обмеженими можлLIвостями до систематичних занять

фiзичною культурою та спортом, забезпечення учас,гi дiтей-iнвалiдiв у регiональних



змаганнях Всеукратнськоi спартакiади "повiр у себе", впровадження передових форм

спiвпраui доrlr*iпi""х та загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв з кдюсШ кАвангард> з

метою вiдбору найбiльш обдарованих дiтей, забезпечення участi спортсменiв КЩЮСШ у

регiональних,'обласних, Всеукраiнських, мiжнародних змаганнях, щорiчного визнання

кращих спортсменiв та TpeHepiB за пiдсумками роботи, продовження проведення

траличiйних iypHipiB з видiв inopry, присвячених пам'ятi видатних вiльногiрuiв.

5.4 Захист прав дiтей, молодiжна, сiмейна та гендерна полiтика

Заходи з реалiзачiТ iержавноТ полiтики у сферi захисту прав та законних iHTepeciB

дiтей, молодiжнОi, сiмейноТ та гендерНоi полiтиКи в рамкаХ мiськиХ цiльових Програм булуть

спрямованi на:

1. Забезпечення оптимального функuiонування цiлiснот системи захисту прав дlтеи в

територiа-lrьнiй громадi ;' 
2. Створення умов для реалiзачiТ державних гарантiй i конституцiйних прав дiтей-

сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з ix числа,

з. Створення системи всебiчнот пiлтримки молодi, спрямованоi на самовизначення й

самореа-гtiзацiю;
4. Створення соцiальних та економiчних умов для наJIежногО функuiонУваннЯ Й

розвитку ciM'i, як основи суспiльства;
5. Утверлженt " лу*о"по i фiзично здоровоТ, матерiально спроможноТ, соцiально

благополучноi ciM'T;

6. Забезпечення рiвних
основних прав людини.

прав та можливостей жiнtlк i чоловiкiв та реалiзацiя Тх як

основними напрямками роботи в галузi захисту прав та

молодiжноТ, сiмейноi та гендерноТ полiтики яа2O2З piK бу;tе:

- запровадження на мiсцевому piBHi системи захисту прав лiтей;

- активiзацiя дiяльностi органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування,

громадськостi цодо пiдтримки сiмей з дiтьми;
- створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини;
- зменшення кiлькостi бездоглядних та безприryльних дiтей;
- збiльшення рiвня влаштування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування, до сiмейних форм виховання;
- зменшення правопорушень серед дiтей;
- зменшен"" .r".anuHocTi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,

якi виховУються в закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

- створення умов для активiзацii нацiонального усиновлення;
- створення умов для повноцiнного та якiсного оздоровлення i вiдпочинку дiтей;

- отримання повнот iнформачiт про потреби дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, та осiб з iх числа, в житлi;
- захист житлових та майнових прав дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування, та осiб з Тх числа;
- забезпечення дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених бап,кiвського пiклування, та осiб з ix

числа, житловими примiще"пЪr" за мiсцем походженн я або прожиВання, У РЧi ВiЛСУТНОСТi В

"r* *"rnu, пiсля'закiнчення (припинення) перебування пiд опiкою, пiклуванням, у
прийомних сiм'ях та вiдповiдних державних закладах;

- пiдвищення ефективностi реалiзацiТ державноi молодiжноi, сiмейнОТ та гендерноТ

полiтики в громадi;
- забезпеченню необхiдних ytvIoB для соцiального становлення та розвитку молодl;

- посилення заiнтересованостi молодi У злобуттi освiти, пiдвищенню рiвня навчальноi та

вихованот роботи, створенню бiльш ефективноi системи пошуку, навчання, виховання та

самовдосконалення обларованих дiтей i молодi;
- досягнення позитивних зрушень у розв'язаннi проблем зайнятостi молодi, жiнок та

чоловiкiв, збiльшенню iх праuевлаштованостi;

законних iHTepeciB дiтей,



- полiпшення соцiальноi роботи з молоддю, моJIодими сiм'ями, з особами, якi
повернулися з мiсць позбавлення волi або засулженi до покарання без позбавлення волi;

- формування у молодi високих моральних, культурI{их, загЕuIьнолюдських цiнностей,
утвердження почуття патрiотизму та нацiональноТ самосвiдомостi;

- пiдвищення статусу ciM'T, забезпеченню оптимальних умов для народження та

повноцiнного виховання дiтеЙ у ciM'T;
- посилення економiчноi активностi ciM'T та оптимiзацiТ соцiального захисту сiмей з

дiтьми;
- попередження насильства в сiм'I та торгiвлi людьми;
- полiпшення якостi соцiальних послуг сiм'ям, якi перебувають у складних житт€вих

обставинах.
б. Розвиток промисловостi

Повномасштабна вiйна проти УкраТни у 2022 рошi спричинила негативнi тенленuiТ у
розвитку промисловостi через низку дестабiлiзацiйних факторiв. Трулнощi iз логiстикою,
звуження можливостi експорту та iмпорту, падiння попиту на продукцiю, скорочення
замовлень через вiйськовi дii, несприятлива цiнова кон'юнктура на зовнiшнiх ринках,
наявнiсть складнощiв з постачанням сировини, висока собiвартiсть виробництва, зростання

цiн на вантажнi залiзничнi перевезення та високi цiни на енергоносii, значнi KypcoBi
коливання - Bci ui фактори негативно впливають на моясливiсть здiйснення виробничоТ

дiяльностi та експортно-iмпортних операчiй пiлприсмствами-виробниками промислового
комплексу нашоi громади.

Перспектива розвитку промислового виробництва громади у 202З рочi прямо
залежатиме вiд закiнчення бойових дiй в нашiй KpaiHi.

Саме у цьому випадку буле можливе розвОязання логiстичних питань, якi дуже гостро
постали перед пiдприемствами, перш за все, гiрничолобувного комплексу громади, частка
яких у cTpyKTypi загальноТ реалiзованоТ промисловоТ пролукuiТ громади становить майже
70 %.

Однак, попри Bci складнощi, провiдними промисловими пiлприсмствами вживаються
заходи з адаптацiI роботи в умовах воснного часу. Незважаючи на несприятливi чинники для

роботи пiдприсмств у лобувнiй галузi, основне бюлжетоутворююче пiлприсмство громади

фiлiя <Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат> АТ (ОГХК) працюс вiдповiдно до
кон'юнктури ринку та реа_lIiзус заходи для забезпечеtlня продуктивнiшоТ роботи Bcix
пiдроздiлiв пiлприсмства та збiльшення обсягiв виробничтва продукцii. Промисловiсть с

провiдною галуззю, в якiй зайнято бiльше третини Bcix праuюючих. В громалi левову частку
випуску промисловоi продукцiТ здiйснюють пiдприемства, що вiдносяться до добувноТ
(ТОВ <I_\BeTMеT ЛТД), фiлiя <Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат> АТ кОГХК>,
ТОВ <Мотронiвський гiрничо-збагачува-пьний комбiнат>). Ними добуваються пiски
природнi, глини iншi, андалузит, KiaHiT та силiманiт, мулiт, землi шамотнi або динасовi.

Переробну промисловiсть територiальноТ громади представляють TaKi пiдприемства,
як ТОВ "Вiльногiрське скло)), ТОВ кСклянний альянс) i е одними з найбiльших виробникiв
склотари в YKpaTHi, виробничi потужностi якого дозволяють випускати бiля 600 млн. пляшок

у piK. Пiдприсмство випускас склотару бiлого, зеленого та оливкового кольору.
Пiдприемство мае широку географiю постачальникiв та гlокупцiв, як по YKpaIHi так i за ii
межами в близькому та дальньому зарубiжн<i.

ПП (ТУТ), ТОВ <Т.Щ XiMTeK - Пласт), ТОВ <Вiльногiрський завод залiзобетонних
виробiв> виробляють мiшки зi стрiчки полiпропiленовоТ машинного в'язання для пакування
ToBapiB, комплекти i костюми чоловiчi, з тканини бавовняноТ або волокон синтетичних,
виробничi та професiйнi, одяг робочий, рукавички, рукавиui (KpiM трикотажних), блоки
двернi i BiKoHHi з пластмас, вироби багатошаровi iзолюкrчi з скла (склопакети), елементи
конструкцiй збiрнi для булiвниuтва з цементу та бетону, розчини бетоннi. Також
пiдприемствами MicTa надаються послуги з токарного оброблення виробiв метаJIевих;
послуги з ремонту й технiчного обслуговування машин i устаткування.



EKoHoMiKa громадИ значноЮ мiроЮ залучена до зовнiшньоекономiчних проuесiв,

Експортна opieHToBaHicTb пiдприемств € досить вираженою - за межi краiни постачасться

вагома частка продукцii та майже весь експорт здiйснюсться великими пiдприсмствами.

промислова спецiалiзацiя Вiльногiрськоi MicbkoT територiа-пьноi громади визнача€ться,

насамперед, експортно - орiснтованими добувною ,га переробною промисловiстю.

Провiлними пiлприсмствами експортерами-iмпортерами с: фiлiя кВiльногiрський гiрничо-
мета_пургiйний комбiнат> АТ коГХК>, ТоВ кСкЛянний €UIьянс), ТоВ кВiльногiрське скло),

ТОВ KI_{BеTMеT ЛТ,Щ>.

на офiцiйному сайтi Micbkoi рали проводиться постiйна робота з iнформування

пiдприсмств, органiзацiй, установ, громадських органiзаuiй, благодiйних фонлiв, волонтерiв

та фiзичних осiб-пiдприсмцiв, а також повнолiтнiх громадян Украiни щодо можливостi

участi у вiдкритих грантових конкурсах та програмах, якi пропонуються для iнвестування.

7. Розвиток малого та середнього пiдприсмництва
розвиток малого та середнього бiзнесу с важливим чинником економiчного зростання,

зайнятостi населення, створення робочих мiсць i взагалi змiцнення економiки громади.

На даний час в Вiльногiрськiй громадi заресстровано 77 ма-гrих (TopiK було 79) та

7 серелнiх пiдприсмств i у 202 Зрочi не прогнозуеться збiльшення кiлькостi малих та

оерелнiх пiдприемств.
Ведення воснного стану значною мiрою вплинуло на функцiонування бiзнесу не

тiльки нашоi громади а i в ykpaTHi в цiлому. Роботолавчi були вимушенi шукати способи

мiнiмiзацii витрат, зокрема на оплату праui. На сьогоднi певна кiлькiсть праuiвникiв була

вимушена звiльнятися з метою забезпечення власнот безпеки та безпеки своiх близьких.

роботодавцi вводили режим простою та виплачувати двi третини заробiтнот плати за

вiдсутносТi можлиВостеЙ (органiзачiйних та технiчних умов) для виконання роботи
працiвниками, надава-гlи вiдпустки за власним бажанням без збереження заробiтноi плати.

цим пояснюеться незначне збiльшення середньомiсячнот заробiтнот плати найманих

прачiвникiв як по мшIим так i по середнiм пiлприсмствам.
Враховуючи обмеження для пiдприемницькоТ дiя.-lьностi, якi винИкли У зв'язку iЗ

запровадженням во€нного стану, а також розгортання iнфляцiйних процесiв, подорожчання

пilливно-мастильних матерiалiв, пiдвищення цiн на енергоносiт, iмпортнi матерiали та

сировину, переважна бiльшiсть показникiв розвитку малоI,о та середнього пiдприемництва у
звiтному роцi прогнозусться на piBHi попереднього року,

Ё i"'".nY з нестабiЛьностi та невизначеностi, зумовленоТ вiйськовою агресiсю росiI,
мiсцевий бiзнес змушений частково скорочувати або припиняти дiяльнiсть, через що деякi

суб'ектИ господарЮваннЯ з лютогО 2022 рокУ не сплачУють податки та збори ло бюлжету
Вiльногiрськоi MicbKoT територiальноТ громади.

за видами економiчнот дiяльностi найбiльша кiлькiсть пiдприсмств мi}лого та

середнього бiзнесу зосереджена у сферах послуг, роздрiбнот торгiвлi, промисловостi та

сiльськогосподарського виробництва. Сфера побутових послуг (перукарнi, с€UIони краси,

ремонт одягу, взуття та iH.) бiльш нiж на 90% формусться за рахунок приватних пiлприемuiв-

ФiЗИЧНИХ ОСб 
важкого во€нного часу в uентрi нашого MicTa пiдприемець з Жовтих Вод

продовжу€ булувати сучасну булiвлю европейського зрiвка, яка колись була kiHoTeaTpoM, а

ocTaHHiM часом покинута та зруйнована споруда, де до кiнця 2022 року планусться вiдкриття
нового супермаркету <Маркетопт), який буле торгувати продуктами харчування, побутовою
хiмiсю та мати власну мiнi-пекарню, це дозволить створити понад 50 робочих мiсць у мiсшi.

Негативний вплив воснних дiй на територiТ УкраIни унеможливлюс розроблення

реалiстичних прогнозiв економiчного розвитку пiдприсмств малого та середнього бiзнесу,

тому на 2023 piK не планусться фiнансування заходiв спрямованих на розвиток бiзнесУ.



8. Розвиток торгiвлi та сфери послуг
На даний час торгiвельна мережа на_lriчус 145 с,гачiонарних об'сктiв, iз них 80

продовольчих (в т.ч. 5 магазина iз змiшаним асортиментом), б5 непродовольчих, на сiльськiй
територii знаходиться 3 магазина iз змiшаним асортиментом. KpiM того - l0 кафе
(громалського харчування), l0 об'ектiв аптечноi мережi та l ринок. Також на територii MicTa

успiшно здiйснюють свою дiяльнiсть супермаркети вiдомих торгiвельних мереж, а саме
магазини: (АТБ), <<Вацак>, <Простор>>, <Ру-дi> <Алло>, кАврора>, (WARUS)>, KISI>, кЕва>,
якi розташованi у зручних мiсцях для населення. СвоТм розширеним асортиментом та цiнами
приваблюють споживачiв. В супермаркетах проволять рiзноманiтнi акцiТ та постiйнi знижки
на популярнi товари.

Сферу побутового обслуговування у 202З рочi плану€ться розширити за рахунок
вiдкритгя нових видiв дiяльностi суб'сктами господарювання.

На 202З piK плану€ться збереження обсягiв розлрiбного товарообороту пiдприемств

розлрiбноТ торгiвлi та ресторанного господарства. Взага-пi факторний аналiз показус, що
половина приросту обороту розлрiбноТ торгiвлi отримано за рахунок пiдвищення цiн,

Збиткових пiдприемств розлрiбноТ торгiвлi та рестораI{ного господарства немас.

9. Агропромисловий комплекс
Сфера сiльського господарства вiдiграс суттсву роль у сочiально-економiчному

розвитку територiальноi громади, !нiпропетровськоi областi та Украiни в цiлому.
Основними напрямами виробничоi дiяльностi агропромисJового комплексу с вирощування
зернових i технiчних культур.

Зерновий сектор е стратегiчною галуззю економiки, який визнача€ обсяги, пропозичii
та BapTicTb основних видiв продовольства для населення не тiльки громади, а i областi,
зокрема продуктiв переробки зерна, формус icToTHy частку доходiв сiльськогосподарських
товаровиробникiв, визначае стан i тенденцiТ розвитку сiльських територiй,

Загальна площа сiльськогосподарських земель, що входять до складу територiальноТ
громади склада€ 5958,833га, кiлькiсть сiльгоспвиробникiв рiзних форм власностi - 24 (у т.ч.

Фоп).

Секретар Вiльн<lгiрськоТ MicbKoT рали
ЩнiпропетровськоТ областi Олександр БОБОШКО

Начальник вiддiлу соцiально-економiчного
розвитку та iнвестицiй виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi мiськоi рали .ЩнiпропетровськоТ_._
областi Тетяна ГоРБ



l(одаток l ло Програми

пАспорт
I[рограми соцiально-економiчного та кульryрного розвитку

Вiльногiрськоi MicbKoi територiаль ноI громади
ЩнiпропетрOвськOi областi на 2023 piK

l, Назва: Програма соцiа-гlьно-економiчного та культурного розвитку Вiльногiрськоi мiськоi
територiальноLгромади ЩнiпропетровськоТ областi на 2023 piK
2, Код програмI.I: - .

3, Пiдстава для розроблення: Закони Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про
державне прог,цозування та розроблення програм еконсlмiчного i соцiального розвитку
Украiни".
4. Замовник або координатор: виконавчий KoMiTeT ВiльногiрськоТ MicbKoT ради,
м.Вiльногiрськ, вул.iм.В.В.Варена, 1 5.
5. Замовники-спiввиконавцi: пiдприемства, органiзацiТ та установи ВiльногiрськоТ MicbKoT
територiа.гrьноТ .громади [нiпропетровськоТ областi ycix форм власностi.
6, Мета: забезпечення пiдвищення рiвня i якостi життя населення громади на ocHoBi стаJIого
економiчного рlэзвитку.
7. Початок: сiчень 2023 року, закiнчення: грудень 2023 року.
8. Етап виконан:ня: протягом 2023 року,
9. Контроль за виконанням: вiддiл соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй
виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoT рали [нiпропетровськоТ областi.
Строки проведення звiтностi: визначаються згiдно з Порядком розроблення, затвердження та
виконання мiських цiльових програм у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiй громалi.

Секретар Вiльногiрськоi MicbKoT рали
.ЩнiпропетровськоТ областi Олександр БОБОШКО

Начальник вiддiлу соцiально-економiчного розвитку
та iнвестицiй виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрсько!

Тетяна ГоРБ



Додаток 2 ло Програми

ПЕРЕЛIК МIСЪКИХ ЦIЛЪОВИХ ПРОГРАМ СПРЯМОВАНИХ НА СОЦIАЛЬНО-
ЕкономIчний тА культурниЙ розвиТок ВIЛЬНоГIРсЬкоI MICЬKOI

тЕриторIАльноi громАди
днIпропЕтровськоi оБлдстl, якI Будуть дIяти у 202з роцI

1. кБулiвниuтво (реконструкцiя, капiта.пьний ремонт) об'ектiв комуншIьноi власностi та

житлово-комунtlльного господарства Вiльногiрськоi MicbKoT територiальноi громади на 2022-

2026 роки.
2, кГромадський бюджет ВiльногiрськоТ територiальноТ громади на 2022-2026 роки).
3. кУiримання, благоустрою та житлово-комунального господарства ВiльногiрськоТ

територiа_гlьноi громали .Щнiпропетровськоi областi на 2022,2026 ро ки >.

4. кзахисту населення i територiй вiл надзвичайних ситуацiй техногенного та природного
характеру, створешш та використанrш матерiа-гьнlо< резервiв дrtя загlобiгаrшя, лiквiдаrii
надрвртчаiiпо< слrryачй, rx наслiд<iв, оперативного реагування на них та забезпечення пожежнот

безпеки у Вiльногiрськiй мiськiй територiа_гrьнiй грома дi на 2022,2026 РОКИ).

5. кпiдвищення босздатностi, виконання мобiлiзацiйних заходiв, заходiв з лопризовнот

пiдготовки та призову громадян УкраIни на строкову вiйськову службу до лав Збройних Сил

Украiни на 202З -2027 роки>.
6. <Сприяння матерiально-технiчному забезпеченню пiдроздiлу територiальноi оборони

ЗбройнЙх сил та iнших добровольчих формувань територiальноТ оборони за мiсцем

дислокацii Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноi громади на2023-2027 роки>.
]. <Iнформатизацii та електронного Вiльногiрськот MicbkoT територiальнот громади

урядування на2022 -2026 роки).
8. <Розвитку мiсцевого самоврядування

ЩнiпропетровськоТ областi на 2022-2026 роки>.

ВiльногiрськоТ територiальноi громади

9. кРозвиток й пiдтримка сфери надання адмiнiстративних послуг у Вiльногiрськiй мiськiй

територiальний громадi на 202l - 2025 роки>.
l0-. <зiхист прав дiтей та розвитку сiмейних форм виховання у Вiльногiрськiй мiськiй
територiальнi й громалi,Щн i пропетровс ькоТ областi на 202 | -2025 роки ).

1 l. <Розвиток молодiжноi, сiмейноi та гендерноТ полiтики у ВiльнОгiРСЬКiй МiСЬКiЙ

територiа;rьнiй громадi,ЩнiпропетровськоТ областi на 202 | -2025 роки ).

l2. кРозвиток культури у Вiльногiрськiй мiськiй територiаJIьнiй громалi flнiпропетровськоТ
областi на 2021 -2025 роки>.
lЗ. <РозвИток освiтИ ВiльногiрСькоi мiськоi територiаrrьноТ громади на 2021-2025 роки).
14. кРозвиток фiзичноi культури та спорту ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади на

2022 - 2026 роки>>.
15. (З думкою про люлей> на 2020-2024 роки>.
16. <мiстобулiвноi дiяльностi та створення мiс,гобулiвнот кадастровот системи

ВiльногiрськоТ MicbKoT територiа.lrьноТ громади на 2022 _ 2026 роки).
17, <Фiнансова пiдтримка та внески до статутного капiталу комунальних пiдприемстВ

Вiльногiрськоi MicbKoi рали !нiпропетровськоТ областi на 2022-2026 роки>.

18. <Приватизачiя об'ектiв комунального майна ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ

громади .Щнiпропетровськоi областi на2021 - 2025 роки).
19. кРозвиток земелЬних вiдносин та охорони земелЬ Вiльногiрськоi MicbKoT територiальноI

громади .Щн i пропетровськоi областi на 202 | - 2025 роки ).
20. кОхорона навколишнього природного середовица ВiльногiрськоТ MicbKoi територiальноТ

громади на 2021, -2025 роки>.
}1. <Здоров'я населення Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноТ громади на 2020,2024>.

22. кПiдвищення енергоефективностi та зменшення споживання енергетичних pecypciB на

територii ВiльногiрськоТ MicbKoT територiа-гlьноТ громади на 2021 -2026 роки).



23. <ЗабезПечення громадського порядку та громадськоТ

24. <Зайнятiсть населення ВiльногiрськоТ мiськоI територii

25. кпрограма соцiально-економiчного та культурного
територiапьноi громади .Щнiпропетровськоi областi на

Секретар ВiльногiрськоТ MicbKoT ради
ff нiпропетровськоТ областi

Нача-ltьник вiддiлу соцiально-
економiчного розвитку та iнвестицiй
виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ
MicbKoi рали,Щнiпропетровськоi
областi

1-2025 роки).

MicbKoT

Олександр БОБОШКО

l'етяна ГоРБ


