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ВСТУП 

 

Програма економічного і соціального розвитку Липовецької 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена з метою 

забезпечення збалансованого розвитку громади шляхом: 

- диверсифікації структури економіки громади з метою збільшення 

нових  виробництв з високою питомою вагою доданої вартості; 

- сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств; 

- створення умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях 

економіки; 

- формування сучасної інфраструктури споживчого ринку; 

- підвищення економічної активності і забезпеченню зайнятості та 

добробуту населення, підтримці його найуразливіших верств; 

- доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї, дітей та молоді; 

- захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку 

тощо. 

Програма розроблена за результатами аналізу соціально-економічної 

ситуації в громаді  у 2020 році, з урахуванням завдань і положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. №695), а також Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради 

від 21 лютого 2020 р. №921). У  Програмі визначені ключові заходи, які 

необхідно реалізувати для досягнення пріоритетних завдань розвитку 

Липовецької громади у 2021 році. 

Методологічною основою розроблення Програми є: 

– Закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні 

цільові програми", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про 

стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної 

політики», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць», «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні». 

–  Постанови Кабінету Міністрів України: від 05.08.2020 № 695 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки»; від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального  розвитку та складання проекту 

державного бюджету»; від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»; від 

12.06.2020 № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України»; від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної 

програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, 

спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і 



поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки»;  

–  Постанови Верховної Ради України: від 12.06.2020 р. № 471-2020-п 

«Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»; від 17.07.2020 № 

807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». 

Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-

економічного розвитку на 2021 рік (розраховані на базі сценарію відновлення 

позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, викликаних 

пандемією COVID-19 в Україні та світі у 2020 році), а також заходи, 

спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки, 

подальшого зростання та запобігання економічному спаду. 

Фінансування програмних заходів здійснюватиметься з урахуванням 

реальної можливості місцевого бюджету, цільових коштів з державного 

бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України. 

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників 

та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться 

шляхом співпраці місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців. 

Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм, 

враховано пропозиції постійних комісій, структурних підрозділів міської 

ради, які розробили відповідні розділи Програми. 

Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися, доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЛИПОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

 

1.1. Загальна характеристика територіальної громади 

Місто Липовець (центр громади) лежить на мальовничій 

Придністровській височині в східній частині Вінницької області на відстані 

45 км  від обласного центу м. Вінниці. Через Липовець протікає найдовша 

ліва притока Південного Бугу  річка Соб, розділяючи місто навпіл. Липовець 

складається з п’яти частин – Центру і прилеглих до нього мікрорайонів 

Гайсин, Кам’янка, Скакунка, Березівка. 

Липовецька територіальна громада входить до Вінницького району 

Вінницької області. Утворилася вона шляхом приєднання до громади м. 

Липовець у 2020 р. громад 16 колишніх сільських рад Липовецького району 

та Росошанської сільської об’єднаної територіальної громади. Рішенням 

Липовецької міської ради в громаді затверджено 16 старостів, які закріплені 

за визначеними населеними пунктами.  

Населення Липовецької територіальної громади становить 21458 чол. в 

т. ч. діти дошкільного віку – 1308 чол., діти шкільного віку – 2227 чол, 

працездатне населення – 11475 чол., пенсіонери – 6448 чол. Кількість 

виборців – 17770 чол. Територія громади займає площу  - 603,5 км² в тому 

числі загальна площа ріллі – 459,1 км².    

 

 

1.2. Промисловість 

Липовецька територіальна громада належить до регіонів Вінниччини з 

відносно невисоким рівнем промислового розвитку. Наразі цей сектор 

економіки громади представляють 7 підприємств переробної промисловості 

(виробництво концентратів соку, хлібобулочних виробів, борошна, переробка 

зернових) та одне підприємство, що займається виробництвом будівельних 

матеріалів (цегли). Більшість підприємств розташовані в м. Липовець. Одне 

із хлібозаводів та 2 елеватори знаходяться в селищі Липовець. 

Промисловість громади, як і країни в цілому, проходить  через глибоку 

економічну кризу. В першу чергу, це стосується підприємства ТОВ 

«Яблуневий дар» (виробництво концентратів соку), яке станом на кінець 

2020 р. зупинило свою діяльність. Це підприємство мало  найбільшу питому 

вагу у реалізації промислової продукції громади, і його зупинка негативно 

впливає на можливості зростання економіки та наповнення місцевого 

бюджету. 

 

1.3. Агропромисловий сектор 

Географічне положення Липовецької територіальної громади, її 

кліматичні умови та ресурси здавна визначають аграрний розвиток регіону. 

Агропромисловий сектор належить до найважливіших сфер економіки 

громади.  Він   включає  три   основні   ланки:  сільське господарство, 



харчову та переробну промисловість і виробничу інфраструктуру. Площа 

сільськогосподарських угідь становить 51,4 тис. га, у тому числі ріллі – 45,9 

тис. га., або 89,2 %.  

Сільськогосподарську продукцію виробляють 7 господарських 

товариств, 2 приватні акціонерні товариства, 2 приватні підприємства, 1 

виробничий кооператив, 45 фермерських господарств. 

Сільське господарство громади орієнтоване на вирощування переважно 

зернових та технічних культур та тваринництво. Рослинництво протягом 

останнього десятиріччя розвивається стабільно. Галузь отримує гарні 

фінансові результати, зростають показники продуктивності рослин та їх 

валове виробництво. Ситуація в галузі тваринництва щорічно змінюється, як 

і змінюються  кількісні та якісні показники. І якщо показники продуктивності 

тварин переважно зростають, то валове виробництво молока, м’яса такої 

тенденції не має.  

Наявність в громаді значних площ природних пасовищ та сінокосів дає 

змогу створити міцну кормову базу. Проте, зростання поголів’я ВРХ та корів 

в тому числі не відбувається. Через цінову ситуацію, що складається на 

ринку заготівлі молока, відбуваються значні коливання в чисельності 

поголів’я тварин, здебільшого – в бік зменшення. Це призводить до 

погіршання не лише виробничих показників роботи тваринницької галузі, але 

й до скорочення чисельності працюючих, зменшення доходів сільського 

населення. 

Основним завданням в галузі тваринництва є збільшення її 

прибутковості за рахунок збільшення кількості поголів'я сільсько-

господарських тварин, підвищення їх продуктивності та племінних якостей, 

збільшення валового виробництва тваринницької продукції. 

 

1.4. Підприємництво 

Досить активно на території Липовецької територіальної громади 

розвивається підприємницька діяльність. Переважно підприємці працюють в 

торгівлі та сфері послуг. Найбільша їх кількість зосереджена в м. Липовець, 

порівняно велика – в с. Росоша та с. Зозів. 

Економічний розвиток громади буде можливий, в першу чергу, за 

рахунок розвитку середнього та малого бізнесу, який тут розташований. 

Основою для цього мають стати інвестиції в розвиток нових виробництв. 

Такими, зокрема, можуть стати як переробка сільськогосподарської 

продукції, так і нові виробництва. Для цього громада має відповідні ресурси 

(земельні ділянки, кадровий потенціал). Однією з головних передумов, що 

сприятиме такому процесу, має стати поліпшення місцевої інфраструктури. В 

першу чергу, це стосується якості дорожнього полотна.  

Розвиток малого бізнесу буде можливий за рахунок збільшення 

купівельної спроможності населення та підтримки з боку місцевої і 

державної влади. Гарні перспективи буде мати сфера послуг (перукарня, 

ремонт побутової техніки та комп’ютерної техніки тощо). Сприятливі умови 

для розвитку має і туристична галузь, але вона потребує значних інвестицій. 



1.5. Житлово-комунальне господарство 

На території Липовецької територіальної громади працює декілька 

комунальних підприємств. Найбільшими з них є КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради» та КП «Липовецький водоканал». Перше з них 

надає послуги з вивезення і захоронення ТПВ, благоустрою, зовнішнього 

освітлення вулиць, утримання комунальної дорожньо-транспортної мережі 

на території м. Липовець. Друге – послуги з водопостачання та 

водовідведення на цій же території. Крім цього невеликі комунальні 

підприємства функціонують в селах Росоша, Зозів та Славна.  

Загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення в Липовецькій ТГ 

складає – 156 км., кількість ліхтарів -2400 шт. Кількість абонентів, яким 

надають послуги вивезення та захоронення ТПВ - 3970 од. 

Створення Липовецької територіальної громади стане поштовхом для 

реорганізації сфери житлово-комунального господарства на її території. На 

сьогодні система вивезення ТПВ від домогосподарств жителів громади 

налагоджена лише в м. Липовець. В окремих селах вивезення відходів 

здійснюють періодично. Вирішення проблем благоустрою по населених 

пунктах громади здійснюється теж несистемно – переважно силами місцевих 

жителів та сільгоспвиробників. Такі ж проблеми існують і при 

обслуговуванні ліній зовнішнього освітлення, утримання дорожньо-

транспортної мережі. Вирішення цих проблем має бути здійснене за рахунок 

діяльності потужного комунального підприємства, яким має стати КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради». При цьому має істотно 

поліпшитися його матеріально-технічна база (придбання сміттєзбиральної 

техніки, інвентарю та обладнання) та розширитися штат (введення 

додаткових одиниць персоналу по селах громади). Діяльність невеликих та 

неефективних (через додаткові витрати на управлінський персонал) 

комунальних підприємств має бути припинена. 

Значних зусиль потребуватиме вирішення проблеми із забезпеченням 

централізованого водопостачання в населених пунктах громади. Наразі ця 

послуга надається приблизно в половині з них. Обслуговуванням 

водопровідних мереж займаються, крім КП «Липовець водоканал», місцеві 

комунальні підприємства, обслуговуючі кооперативи і навіть комунальні 

підприємства з інших громад (Жмеринський водоканал). Загальна 

протяжність мереж складає - 155,7 км., кількість абонентів - 5343 од. Для 

організації вирішення проблеми потрібно буде консолідувати фінансові 

ресурси громади (кошти місцевого бюджету, жителів, бізнесових структур) 

та, по можливості, залучити грантові кошти. Базовим підприємством, яке 

буде надавати послуги з водопостачання, має стати КП «Липовецький 

водоканал». 

 
1.6. Освіта 

На території Липовецької міської ради проживають 1308 дітей 

дошкільного віку та діють 10 дошкільних навчальних закладів. Заклади 

забезпечують повний комплекс освітніх послуг визначених Законом України 



«Про дошкільну освіту» та державними програмами затвердженими 

Міністерством освіти та науки України. 

Також на території громади функціонує 12 загальноосвітніх навчальних 

закладів та 2 філії (в т. ч. 8 ЗОШ 1-3 ст. і 4 ЗОШ 1-2 ст.), у яких навчається 

2040 учнів. 

Щорічно близько тисячі учнів загальноосвітніх навчальних закладів є 

учасниками ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із сімнадцяти 

навчальних дисциплін. Результати виступів учнів на ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад подані в таблиці. 

 

Навчальний 

рік 

Кількість 

переможців  

ІІ етапу 

олімпіад 

Кількість 

учасників  

ІІІ етапу 

олімпіад 

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

олімпіад 

Кількість 

переможців 

(учасників) 

ІV етапу 

олімпіад 

2017 - 2018 295 45 11 - 

2018 - 2019 216 37 9 - 

2019 - 2020 233 39 4 - 

 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад стабільно 

успішно виступають команди з трьох Липовецьких, Росошанської  та 

Лукашівської ЗОШ 1-3 ст. 

Крім того у сфері позашкільної освіти на території громади працюють 

Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа та дитячо-

юнацький центр. Їх учні успішно виступають на різноманітних обласних 

змаганнях та конкурсах. На базі Липовецької ЗОШ 1-3 ст. діє інклюзивно-

ресурсний центр.  

В селі Зозів функціонує заклад, який надає послуги з навчально-

професійної освіти. Його фінансування здійснюється з обласного бюджету. 

Першочерговою завданням галузі освіти Липовецької громади стане 

реорганізація загальноосвітніх шкіл з невеликою кількістю учнів в 

навчально-виховні комплекси, що будуть забезпечувати дошкільну та 

початкову освіту. Надання якісних освітніх послуг буде можливе і за рахунок 

забезпечення підвезення дітей до навчальних закладів та у зворотному 

напрямі. Це, у свою чергу, потребуватиме якісного та кількісного 

автобусного парку освітньої галузі громади.  

Багато з наявних освітніх закладів Липовецької територіальної громади 

потребують проведення ремонтних робіт, утеплення. Ці питання будуть 

вирішуватися в подальшому по мірі оптимізації діяльності освітньої галузі, 

накопичення ресурсів та залучення грантових коштів. 
 

1.7. Охорона здоров’я 

У сфері охорони здоров’я в Липовецькій територіальній громаді діють 

наступні заклади: центральна районна лікарня (до її складу входить 

поліклініка), центр надання первинної медико-санітарної допомоги, центр 



екстренної медичної допомоги (обслуговує декілька територіальних громад), 

обласна лікарня відновного лікування, 2 ФП, 23 ФАП та 2 амбулаторії. На 

території громади здійснюють свою діяльність біля десятка аптек та 

приватних медичних закладів (переважно послуги стоматології).  Головним 

завданням в медичній галузі, яке потрібно виконати в процесі реорганізації 

органів місцевого самоврядування та передачі відповідних повноважень, є 

збереження якості та обсягів цих послуг. В подальшому необхідно буде 

забезпечити поліпшення відповідних показників, що характеризують 

розвиток медицини в громаді. 

Наразі демографічна ситуація в Липовецькій громаді залишається 

складною. Коефіцієнт народжуваності у 2020 році 6,3 на 1000 населення, 

коефіцієнт смертності становить 18,6 на 1000 населення. Зберігається 

від’ємний приріст населення  ( -12,3 на 1000). 

Показник смертності населення працездатного віку є досить високим і 

становить 76 на 100 тисяч населення працездатного віку. Рівень малюкової 

смертності становить 8,5 на 1000 народжених живими проти 17,3 у 2019 році.  

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення 

стану здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах 

рівнів захворюваності і поширення хвороб. Зокрема, хронічних 

неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, 

злоякісні новоутворення, цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну 

патологію страждають до 60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків 

дитячого населення. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану 

здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому 

числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо. 

Станом на 01 січня 2021 року на території Липовецької міської ради  з 

початку епідемії ВІЛ вперше виявлено 20 ВІЛ-інфікованих громадян, що 

становить 0,1% від усього населення району. З них – 8 встановлено діагноз 

СНІД, іб). 

Від ВІЛ-інфікованих матерів за весь період спостереження народилось 2 

дітей. На серологічному контролі знаходиться 2 дитини, які народжені ВІЛ-

інфікованими матерями. 

На території Липовецької територіальної громади кількість пацієнтів, 

що страждають на рідкісні (орфанні) захворювання становить 847 громадян.  

В ендокринологічному кабіненеті Липовецької ЦРЛ знаходяться на 

обліку пацієнти з рідкісними орфанними захворюваннями класу Е (рідкісні 

ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин), класу Q 

(рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аберації) та 

класу С (рак щитоподібної залози, рак наднирника). Для забезпечення 

пацієнтів з орфанними ендокринологічними захворюваннями необхідні 

діагностичні дослідження (лабораторні та інструментальні), а також медичні 

препарати, як правило, для замісної гормональної терапії, що приймаються 

на постійній основі.  

На обліку пацієнтів, що потребують ендопротезування великих суглобів 

знаходиться 57 чоловік. З них потребують ендопротезування кульшових 



суглобів ендопротезами безцементної версії – 23 чоловіка; колінних суглобів 

– 34 чоловіка.  

Переважна кількість пацієнтів, які потребують ендопротезування 

кульшових суглобів ендопротезами безцементної версії, це люди 

працездатного віку до 60 років. Частина з них є інвалідами І–ІІІ груп. 
 

 

1.8. Культура 

Мережа закладів культури на території Липовецької громади 

представлена районним будинком культури, 24 бібліотеками,  22  будинками 

культури В районному будинку культури діють 19  клубних формувань,  в 

тому числі 3  танцювальні колективи,  1 духовий оркестр, 5 колективів 

вокально-естрадного співу,  народні аматорські колективи «Елегія», 

«Лебедонька», тріо «Берегиня», гурт «Веселий день», 4 фольклорні ансамблі 

«Народні музики» та «Війтівчанка», «Перевесло», «Козачка», поетичний 

народний театр,   любительське об’єднання «Умілі руки». 11 колективам 

районного будинку культури присвоєно звання „Народний”. В 2019 році   

колективу «Козачка» - керівник Абрамович В. В. присвоєно звання 

«Народний аматорський». 

Головною проблемою галузі на сьогодні є карантинні обмеження, 

пов’язані з протидією коронавірусу SARS-CoV-2. Вони не дозволяють в 

повній мірі проводити відповідні заходи. Окремі заклади культури 

потребують проведення ремонтних робіт, встановлення систем опалення. 

Вирішення цих питань також буде в пріоритетах соціально-економічного 

розвитку громади.  

 

1.9.  Фізична культура  і спорт 

Спортивну інфраструктуру громади протягом останніх років вдалось 

значно поліпшити. Зокрема, в м. Липовець за кошти державного та місцевого 

бюджетів на території Липовецької ЗОШ 1-3 ст. № 2 збудовано футбольний 

майданчик із штучним покриттям. Протягом останніх років проведено 

реконструкцію центрального міського стадіону «Колос» (грантові кошти 

обласного бюджету та місцевий бюджет) – облаштовано глядацькі трибуни, 

проведено благоустрій території, встановлені табло та тренажерний 

комплекс, завершується реконструкція побутових приміщень. За рахунок 

проведення поточних ремонтів та придбання спортивного інвентаря значно 

поліпшується стан та можливості Липовецької ДЮСШ. 

На території колишнього «Агромашу» проводять свої заняття 

спортсмени спортивного клубу «Оріон» (рукопашний бій). Вихованці цього 

клубу є переможцями обласних і всеукраїнських змагань. А кращі 

спортсмени у своїх вікових категоріях перемагали на чемпіонаті Європи та є 

кандидатами в майстри спорту. 

Майже в кожному селі поряд зі школами є облаштовані футбольні поля, 

волейбольні та баскетбольні майданчики, що дозволить проводити відповідні 

змагання в межах громади. В окремих громадах є тренажерні зали. Особливо 



гарні спортивні традиції мають м. Липовець, с. Росоша, с. Зозів, с. Скитка, с. 

Лукашова. 

За рахунок міського бюджету постійно оплачується заявка та надається 

фінансова допомога футбольній команді «Факел», яка успішно приймає 

участь в чемпіонаті Вінницької області. Протягом останніх років вона 

ставала переможцем цих змагань та завойовувала кубок області з футболу.  

При виконавчому комітеті Липовецької міської ради функціонує 

спортивний комітет, який організовує спортивні змагання на території 

громади. 

 

1.10. Охорона навколишнього  природного середовища 

Однією з найбільших екологічних проблем міста Липовець на сьогодні є 

високий вміст нітратів та заліза у питній воді. По деяких свердловинах міста 

вони перевищують допустимий вміст у декілька разів. Головними причинами 

такої ситуації є наявність стихійних сміттєзвалищ на території міста та 

навколо нього, експлуатація величезної кількості вигрібних ям з порушенням 

санітарних норм і правил, неефективність діючих очисних споруд, 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в напрямку збільшення 

використання азотовмісних мінеральних добрив. Повністю ліквідувати  

зазначені чинники або частково усунути негативний вплив окремих з них 

досить складно, проте робота в цьому напрямку проводиться. Для вирішення 

проблеми міською радою виготовлено проектно-кошторисні документації  на 

будівництво мережі каналізації по вул. Героїв Майдану  та реконструкції  

очисних споруд. 

Іншим важливим напрямком поліпшення екологічної ситуації в м. 

Липовець є діяльність щодо приведення у відповідність чинним 

нормативним вимогам роботи центрального полігону твердих побутових 

відходів. Це стосується створення живої огорожі із саджанців дерев навколо 

нього, пересипання грунтом наявних відходів, впровадження технологій 

сортування ТПВ з подальшою їх реалізацією, обладнання рову для 

відведення дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням малих очисних 

споруд та ін. Значний об’єм робіт щодо цього був виконаний у 2019 р. 

Зокрема, постійно проводилась рекультивація та підгортання ТПВ на 

центральному полігоні. КП «Комунсервіс» Лмр» замовлено проектно-

кошторисну документацію на будівництво сортувальної станції ТПВ. 

Головною екологічною проблемою сільських населених пунктів 

Липовецької територіальної громади є наявність великої кількості стихійних 

сміттєзвалищ на їх територіях. Їх ліквідація стане одним з пріоритетних 

завдань керівництва громади на початковому етапі її існування. 
 

1.11. Соціальний захист 

В Липовецькій територіальній громаді активно реалізується соціальна 

політика, спрямована на поліпшення матеріального становища соціально 

вразливих верств населення, сімей і громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Здійснюється всебічне сприяння в отриманні ними 



соціальних виплат, послуг та соціального обслуговування за місцем 

проживання та перебування, створюються умови для безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури та 

громадського призначення, вживаються заходи на забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання 

насильству в сім'ї. 

Станом на 01 грудня 2020 року на території Липовецької територіальної 

громади проживає: 6448 пенсіонери, громадян пільгових категорій 5268 з 

них: учасників АТО - 300, воїнів інтернаціоналістів – 42, учасників бойових 

дій Другої світової війни – 5, учасники війни – 200, члени сімей загиблих 

померлих ветеранів війни: АТО – 6,  ветеранів війни -  75, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни – 38, ветеранів праці -  1800, дітей війни – 1600, учасників 

ліквідації ЧАЕС та потерпілих – 72, осіб з дітей з інвалідністю – 60, дорослих 

з інвалідністю з дитинства та загального захворювання – 905, багатодітних 

сімей – 165. 

У громаді стабілізувалася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, причому, зменшилась кількість дітей, які 

набувають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, але 

збільшується кількість дітей-сиріт. Загальна кількість дитячого населення у 

районі щороку зменшується. Станом на 01.12.2020 року на обліку в службі у 

справах дітей  перебуває 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з яких 13 – діти-сироти, 25 – діти, позбавлені батьківського 

піклування. Соціальні сироти становлять – 66,7 % до загальної кількості 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доля соціальних 

сиріт нелегка, проблемна, часто обтяжена, як біологічною спадковістю, так і 

неналежним їх вихованням та розвитком. Ось чому перед соціальними 

службами, навчальними та лікувальними закладами району, Липовецькою 

міською радою першочерговим завданням є якомога ефективніша робота, 

направлена на профілактику соціального сирітства. Особливо увагу при 

цьому слід звертати на раннє виявлення асоціальної поведінки батьків, коли 

ще можливе їх виправлення. 

Із 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 33 – 

проживають у сім`ях опікунів, 4 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу. Разом з тим, 1 дитина навчається у  навчальному закладі 

профтехосвіти та знаходиться на повному державному забезпеченні, 1 

дитина залишаються на сьогодні проживати в інтернатному закладі. 3 дітей 

знаходяться у цих же закладах за заявами батьків, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. Діти, які виховуються в інтернатах, 

позбавлені батьківського тепла та любові. Вони не отримують уявлення про 

відносини в сім’ї, їм не відома модель сімейного життя, важко знайти себе у 

дорослому житті, часто їхні діти також потрапляють в інтернати. Тому 

робота з підтримки національного усиновлення, пропагування та розвитку 

нових сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування залишається основним завданням служб 

соціального захисту на найближчі роки.  



 

1.12. Правопорушення 

Станом на 1 грудня 2020 року на території Липовецької об’єднаної 

територіальної  в журналі єдиного обліку Липовецького ВП ГУНП 

зареєстровано 3247 заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні 

правопорушення та інші події. 2595 матеріали списано до справ канцелярії 

відділення, по 256-ох матеріалах складені адміністративні протоколи. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про 

вчинення 256 - ти кримінальних правопорушень. По 85 - ти кримінальним 

провадження особам оголошено про підозру.  92 кримінальні провадження 

було закрито. Відсоток розкриття становить 54.1 %. 

Протягом 2020 року по облiках Липовецького районного сектору 

пройшло 140 засуджених до покарань не пов`язаних з позбавленням волi та 

правопорушників. На запит суду протягом 2020 року підготовлено 19 

досудових доповідей.  

Станом на грудень 2020 року на обліку перебуває 73 суб’єктів пробації, 

з них: 

- засуджених до громадських робіт - 6 ; 

- засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатись певним видом діяльності - 4 

- звільнених від відбування покарання з випробуванням – 54; 

- засуджених до покарання у виді штрафу – 3; 

- адміністративне стягнення у виді громадських робіт – 2; 

-  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт – 4. 

Також від суду надійшло 19 рішень про підготовку досудової доповіді 

відносно обвинувачених. 

Протягом 2020 року за невиконання обов’язків, покладених судом або 

вчинення систематичних правопорушень, що свідчить про небажання стати 

на шлях виправлення засудженого, до суду було направлено 5 подань про 

скасування іспитового строку та направлення для відбування призначеного 

покарання, 4 матеріали скеровано до поліції для притягнення до 

кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді 

громадських робіт та стягнення у виді суспільно-корисних робіт.    

Не зважаючи на проведену роботу працівниками Липовецького 

районного сектору,  мають місце випадки скоєння засудженими до покарань, 

не пов’язаних з позбавленням повторних кримінальних правопорушень. У 

2020 році скоєно 2 повторних кримінальних правопорушень, в 2019 році – 3, 

в 2018 – 1, у 2017 році - 5. 
 

 

 

 

 

 



2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2021 РІК 

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку 

Липовецької територіальної громади на 2021 рік є забезпечення структурних 

зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення 

добробуту населення.   

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій 

перспективі підґрунтя для: 

-  реалізації державної політики у сфері протидії корупції; 

- зміцнення обороноздатності, збереження миру і спокою на території 

громади  та гарантування безпечної життєдіяльності населення; 

- подолання наслідків негативного впливу пандемії COVID–19 на  

розвиток  економіки Липовецької територіальної громади, в т. ч. надання 

пріоритетного значення розвитку сектору охорони здоров’я з метою 

збереження людського капіталу; 

- підвищення тривалості життя та покращення стану здоров’я і 

благополуччя населення за рахунок реформування  та модернізації системи 

охорони здоров’я, подальшого впровадження інституту сімейної медицини та 

розвиток екстренної медичної допомоги; 

- створення умов для зростання обсягів інвестицій; 

- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 

- запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними 

показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва; 

- стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів 

господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг; 

- модернізації інфраструктури громади, зокрема транспортної та 

житлово-комунальної; 

- організації ефективного управління у сфері виробництва і надання 

житлово-комунальних послуг;  

- посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та 

якість обслуговування житла; 

- створення, оновлення  та популяризація центрів культури, просвіти, 

розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищі та місті; 

- реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної 

спадщини; 

- удосконалення освітньої галузі громади, покращення умов навчання та 

виховання; 

- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-

технічної бази лікувально-профілактичних закладів громади шляхом 

залучення різних джерел фінансування;  

- розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва 

Липовецької територіальної громади; 

- впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій 

обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур; 

- досягнення оптимальних показників рівня лісистості громади; 



- поліпшення стану та якісного складу лісонасаджень, посилення їх 

екологічних функцій та підвищення продуктивності лісів;  

- забезпечення зайнятості сільського населення;  

- максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ 

 

3.1. Підтримка зміцнення обороноздатності держави. Формування 

правосвідомості громадян 

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених 

законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки 

Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених 

законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і 

свобод громадян. 

 

3.2. Захист населення громади від наслідків надзвичайних ситуацій 

та забезпечення функціонування регіональної підсистеми державної 

системи цивільного захисту 

Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і 

територій громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

 

3.3. Забезпечення умов сталого економічного розвитку.    Зростання 

конкурентоспроможності економіки громади 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація 

інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення 

інвестиційної діяльності в громаді. 

Пріоритет 2. Здійснення заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності агропромислового комплексу. 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та 

кооперації на селі. 

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних 

ресурсів громади. 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в 

системі життєзабезпечення населених пунктів. 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного клімату 

громади. Популяризація інвестиційного порталу Липовеччини через 

соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських партнерів. 

Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та 

послуг. 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в громаді. 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного співробітництва. 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби 

з тіньовою зайнятістю. Розвиток ринку праці. 

 

 

 



3.4. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя 

населення 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація 

співпраці у сфері освіти і науки. 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних 

видах палива у закладах загальної середньої освіти. 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної 

допомоги жителям громади. 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих громади від серцево-судинної 

патології шляхом участі у  субпроекті Світового банку «Складова розвитку 

системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення 

медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». 

Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги паліативним 

пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності стаціонарного сектору у 

Липовецькій громаді. 

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян. 

Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, 

які беруть учать у АТО/ООС. 

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток  сімейних 

форм виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

створення умов виховання дітей, наближених до сімейних. 

Пріоритет 11. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, 

запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання 

дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп. 

Пріоритет 12. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі 

людьми, забезпечення рівних прав і  можливостей жінок і  чоловіків. 

Пріоритет 13. Покращення ефективності системи соціального 

забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню. 

Пріоритет 14. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 

соціальної та молодіжної політики. 

Пріоритет 15. Реалізація програм доступного житла в громаді. 

Пріоритет 16. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, 

приведеною до стандартів якості. 

Пріоритет 17. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту. 

Пріоритет 18. Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку 

культури і мистецтва. Створення належних умов для збереження та 

розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду 

Пріоритет 19. Розвиток туристичної галузі. 

Пріоритет 20. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 

розповсюдження, популяризації читання. 



Пріоритет 21. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди 

в громаді. 

 

3.5. Екологічна безпека навколишнього середовища. 

Пріоритет 1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя. 

Пріоритет 2. Збереження та раціональне використання водних ресурсів. 

Якісна питна вода в кожній громаді. 

Пріоритет 3. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення 

контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин. 

Пріоритет 4.   Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття. 

 

3.6. Розвиток громадянського суспільства. 

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, 

підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського 

суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової 

інформації та інститутами громадянського суспільства. 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 

української молоді, формування патріота і громадянина. 

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. 

Посилення заходів щодо запобігання корупції. 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних 

коштів в ході виконання районних та обласних програм. 

Пріоритет 5. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в 

органах місцевого самоврядування громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ  

На основі проведеного аналізу можна визначити ключові проблеми 

розвитку Липовецької територіальної громади, які перешкоджають 

гармонійному розвитку, а саме: 

- посилення гібридних загроз національній безпеці України, у т. ч. 

активне військове протистояння на сході країни; 

- експоненціальне поширення (миттєва швидкість поширення) СОVID-

19 – неспроможність медичної системи зупинити пандемію в Україні; 

- недостатній рівень поглибленої переробки сільськогосподарської 

продукції; 

- несформованість інноваційної політики та внаслідок цього відсутність 

інноваційної інфраструктури; 

- обмеженість власних інвестиційних ресурсів підприємств для  

модернізації виробництва; 

- висока питома вага зайнятих в неофіційному секторі економіки; 

- низька енергоефективність економіки та високий ступінь зношеності 

основних фондів; 

- значний рівень відтоку активних і кваліфікованих працівників за межі 

громади в пошуках більш високих заробітних плата недостатніми  

пропозиціями робочих місць у сільській місцевості; 

- посилення неплатоспроможності реального сектору економіки; 

- суттєве падіння платоспроможного попиту населення; 

- нераціональне використання земельних, водних ресурсів; 

- недостатній рівень використання вторинних ресурсів; 

- низький рівень врахування пріоритетів захисту довкілля та екологічної 

безпеки у програмах та стратегіях розвитку усіх рівнів; 

- невідповідний сучасним викликам рівень підготовки управлінців та 

працівників органів місцевого самоврядування (ОМС) на базовому рівні 

громади; 

- низький рівень доступності до об’єктів та послуг людей з інвалідністю 

громади та Вінницької області; 

- низький рівень включення людей з інвалідністю в суспільно-політичне 

життя; 

- відсутність повсюдного та якісного доступу до мережі Інтернет по всій 

території громади, що не дозволяє впровадити ефективну систему 

комунікації та надавати мешканцям доступ до існуючих та перспективних 

послуг у сфері електронного врядування; 

- недостатній рівень участі громадськості в програмах міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 

 

 

 



5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 Виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Липовецької територіальної громади на 2021 рік, а також 

досягнення прогнозних показників здійснюється через економічні важелі 

державного регулювання та шляхом виконання заходів, які узгоджені з 

бюджетом з урахуванням реальних можливостей різних джерел 

фінансування, у т. ч.: 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти державного бюджету України, зокрема державного фонду 

регіонального розвитку; 

- галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних 

програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на 

розвиток відповідної сфери у регіонах; 

- субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам, - кошти місцевих бюджетів;  

- кошти (гранти) міжнародних донорських організацій; 

- кошти інвесторів, підприємств; 

- кошти отримані з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Реалізація визначених заходів при мінімізації ризиків забезпечить 

соціально-економічний розвиток Липовеччини, а саме: 

- будуть стабільно функціонувати виконавчі органи та комунальні 

заклади громади; 

- підвищиться якість та зростуть обсяги надання комунальних послуг на 

території громади: водопостачання (зростання кількості абонентів - на 20 %); 

водовідведення (15 %); вивезення і захоронення ТПВ (25 %);  

- буде забезпечений якісний благоустрій населених пунктів; 

- поліпшиться якість послуг із зовнішнього освітлення населених 

пунктів громади, утримання дорожньо-транспортної мережі; 

- поступово по мірі виходу з із загальнодержавної кризи почнуть 

нарощувати обсяги виробництва промислові підприємства громади, 

продовжить нарощувати потужності аграрний сектор (в межах 5 % росту); 

- розшириться сфера діяльності та спектр послуг дрібного та малого 

бізнесу, що дозволить подолати негативні наслідки від застосування 

карантинних заходів; 

- буде збережений рівень надання послуг у сфері освіти, медицини, 

культури, спорту та будуть створені передумови для його підвищення в 

подальшому; 

- буде забезпечене якісне надання соціальних послуг відповідним 

категоріям населення; 

- буде забезпечене здійснення державної політики у сферах 

обороноздатності, захисту населення від надзвичайних ситуацій, екологічної 

безпеки, дотримання правопорядку.  



 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ „ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ   ЛИПОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  НА 2021 РІК” 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів 

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінан-

суван-ня, 

тис. 

грн. 

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Забезпечення діяльності апарату та 

структурних підрозділів 

Апарат 

міської 

ради 

Протя-

гом 2021 

року 

19 845,494 
Загальни

й фонд 

2. 
Забезпечення діяльності фінансового 

управління 

Фінансове 

управління 
   

3. Містобудування, архітектури та ЖКГ 

3. 
Забезпечення діяльності відділу 

містобудування, архітектури та ЖКГ 

відділ 

містобудув

ання, 

архітектур

и та ЖКГ 

 

11369,559 

 

1100,0 

 

Загальни

й фонд 

Бюджет 

розвитку 

 

 

3.1 Утримання апарату відділу  931,276 
Загальни

й фонд 

3.2 Благоустрій  

Протя-

гом2021

року 

6592,283 
Загальни

й фонд 

3.3 Поточний ремонт і утримання доріг  

Протя-

гом 2021 

року 

1656,0 
Загальний 

фонд 

  3.4 

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво 

Протя-

гом 2021 

року 

 

1200,0 

 

Загальний 

Фонд 

  3.5 

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства 

Протя-

гом 2021 

року 

640,0 
Бюджет 

розвитку 

3.6 
Поповнення статутного фонду КП 

«Липовецьводоканал»  

Протя-

гом 2021 

року 

1300,0 

Понадпл

а-    нові  

 

3.7 

Капітальний ремонт фасадів (утеплення 

стін, горища) будівлі ДНЗ №2 «Малятко в м. 

Липовець Вінницької  обл..  

Протя-

гом 2021 

року 

300,0 

 

Бюджет 

розвитку 

 



3.8 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 

по вул. Пирогова в м. Липовець 

Протя-

гом 2021 

року  

330,0 

 

Бюджет 

розвитку 

 

3.9 
Реконструкція вуличної електромережі по 

вул. Ольшанського в с. Скитка 

Протя-

гом 2021 

року 

90,0 
Бюджет 

розвитку 

3.10 

 Будівництво шкільного спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в с. 

Росоша 

Протя-

гом 2021 

року 

236,722 

 

1100,0 

 

 

Бюджет 

розвитку 

Понадпл

анові  

 

3.11 
Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради. 

Протя-

гом 2021 

року 

600,0 

Понадпл

анові  

 

 4. Освіта 

 
Забезпечення діяльності управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді і 

спорту 

Протя-

гом 2021 

року 

61441,685 

 

57182,392 

Освітня 

субвенц.

Загальни

й. Фонд 

4.1 Утримання апарату управління 

Протя-

гом 2021 

року 

1447,083 
Загальни

й. Фонд 

4.2 Фінансування шкільних закладів освіти  

Протя-

гом 2021 

року 

60145,8 

 

26356,65 

Освітня 

субвенц.

Загальни

й. Фонд 

4.3 Фінансування дошкільних закладів освіти  

Протя-

гом 2021 

року 

15858,196 

Загальни

й. Фонд 

 

4.4 

Фінансування позашкільних закладів освіти 

 - ДЮСШ 

 - ДЮЦ  

Протя-

гом 2021 

року 

 

2429,625 

1831,240 

Загальни

й. Фонд 

Бюджет 

розвитку 

4.5 
Фінансування інклюзивно-ресурсного 

центру 

Протя-

гом 2021 

року 

1295,885 

 

162657 

Освітня 

субвенц.

Загальни

й. Фонд 

4.6 Фінансування музичної школи 

Протя-

гом 2021 

року 

3261,18 

Загальни

й. Фонд 

 



4.7 Фінансування міського будинку культури 

Протя-

гом 2021 

року 

4403,244 

Загальни

й. Фонд 

 

4.8 Фінансування централізованої бібліотеки 

Протя-

гом 2021 

року 

2637,914 

Загальни

й. Фонд 

 

4.9 
Фінансування КУ «Центр фінансово-

господарського забезпечення» 

Протя-

гом 2021 

року 

4428,819 

Загальни

й. Фонд 

 

4.10 
Фінансування КУ «Центр професійної 

якості освіти» 

Протя-

гом 2021 

року 

693,5 

Загальни

й. Фонд 

 

4.11 
Фінансування програми фізичної культури і 

спорту 

Протя-

гом 2021 

року 

250,0 

Загальни

й. Фонд 

 

4.12 
Фінансування місцевої організації  ФСТ 

«Колос» 

Протя-

гом 2021 

року 

200,0 

Загальни

й. Фонд 

 

4.13 
Реалізація заходів щодо роботи з 

обдарованою молоддю 

Протя-

гом 2021 

року 

20,0 

 

90,0 

Загальни

й.  

фонд 

Понадпл

нові  

 

5. Соціальний захист 

 
Забезпечення діяльності відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я  

Відділ 

соціальног

о захисту 

Протя-

гом 2021 

року 

18050,4

77 

Загальни

й. Фонд 

 

5.1 Утримання апарату відділу 

Протя-

гом 2021 

року 

1029,17

7 

Загальни

й. Фонд 

 

5.2 Матеріальна допомога 

Протя-

гом 2021 

року 

1922,0 

Загальни

й. Фонд 

 



5.3 Фінансування амбулаторії с. Росоша 

Протя-

гом 2021 

року 

383,789 

Загальни

й. Фонд 

 

5.4 
Фінансування КЗ «Липовецький районний 

центр соціальних служб» 

Протя-

гом 2021 

року 

1622,35

1 

Загальни

й. Фонд 

 

5.5 
Фінансування КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Протя-

гом 2021 

року 

3183,42

9 

Загальни

й. Фонд 

 

5.6 
Фінансування КНП «Липовецький 

РЦПМСД» 

 

Протя-

гом 2021 

року 

5487,73

1 

Загальни

й. Фонд 

 

5.7 Фінансування КУ «ЦРЛ» 

Протя-

гом 2021 

року 

2500,0 

Загальни

й. Фонд 

 

5.8 

Фінансування програми «Майбутнє 

Липовеччини для збереження здоров’я 

громадян» (інсулін) 

Протя-

гом 2021 

року 

120,0 

Загальни

й. Фонд 

 

6. Служба у справах дітей 

6.1 Утримання апарату відділу 

 

Протя-

гом 2020 

року 

822,064 
Загал. 

Фонд 

6.2 
Фінансування програми «Діти 

Липовеччини» 

Протя-

гом 2020 

року 

70,0 
Загал. 

Фонд 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            МИКОЛА ГРУШКО 

 

 


