
 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 42 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про місцевий бюджет Липовецької міської територіальної громади 

на 2021 рік 

 

(02557000000) 
(код бюджету) 

 

           Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26, ст. 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  ВИРIШИЛА: 

 

           1. Визначити на 2021 рік: 

           - доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 176 001 621 

грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної 

громади – 175 265 586 грн. та доходи спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади – 736 035 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення; 

           - видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 176 001 621 

грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної 

громади – 172 218 797 грн. та видатки спеціального фонду бюджету міської  

територіальної громади – 3 782 824 грн.; 

           - профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

у сумі 3 046 789 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

           - дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної 

громади у сумі 3 046 789  грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

           - оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної 

громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,06 відсотка видатків загального 

фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом; 

           - резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 

1 104 850 грн., що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду бюджету 

міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

           2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення. 
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           3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

 

           4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об‘єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об‘єктами згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

 

           5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію  

місцевих програм громади у сумі  17 809 675  грн. згідно з додатком 6 до цього 

рішення. 

 

           6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної 

громади на 2021 рік: 

           1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2 Бюджетного кодексу України, а 

також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік»; 

           2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

 

           7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік: 

           1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 

Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; 

           2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

           8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

місцевого бюджету згідно з статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного 

кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно підпункту 2 

пункту 7 цього рішення спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 

71 Бюджетного Кодексу України. 

 

           9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

           - оплату праці працівників бюджетних установ та закладів; 

           - нарахування на заробітну плату; 

           - придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів; 

           - забезпечення продуктами харчування; 

           - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 



           - поточні трансферти населенню; 

           - поточні трансферти місцевим бюджетам. 

 

           10. Керуючись пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати 

право фінансовому управлінню міської ради в межах поточного бюджетного 

періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджету громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів 

до кінця поточного бюджетного періоду. 

 

           11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 

міської  територіальної громади, пов‘язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов‘язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

 

           12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України надати 

право виконавчому комітету міської ради за погодженням із постійною 

комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та наступним 

затвердженням на сесії міської ради здійснювати у міжсесійний період: 

            - перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками 

коштів бюджету громади  та бюджетними програмами згідно вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження 

Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і 

надання кредитів з бюджету» (із змінами); 

           - зарахування, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, 

обласного та інших бюджетів, і вносити відповідні зміни до бюджету громади. 

 

           13. Установити, що в 2021 році орендна плата майна яке знаходиться в 

комунальній власності Липовецької територіальної громади зараховується в 

розмірі 100 відсотків  до загального фонду міського бюджету. 

 

            14. На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу 

України затвердити Порядок та норматив відрахувань до загального фонду 

бюджету міської територіальної громади комунальними унітарними 

підприємствами та їх об‘єднаннями, які належать до спільної комунальної 

власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-

господарської діяльності в 2021 році  згідно з додатком 7 до цього рішення. 

          

           15. Установити, що у 2021 році розпорядники коштів бюджету громади: 

           1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм 



місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» забезпечують: розробку проєктів 

паспортів бюджетних програм і надають їх на погодження до фінансового 

управління міської ради протягом 45 днів після набрання чинності цього 

рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних 

програм протягом бюджетного періоду; 

           2) відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу 

України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених 

йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

           3) забезпечують відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу 

України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

           - здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

           - оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Липовецької 

міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня 

затвердження таких документів;  

           4) беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним 

фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених 

кошторисами; 

           5) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами; 

           6) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання;  

           7) беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету 

громади виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального 

фонду бюджету; 

           8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної 

плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах 

бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання 

та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням 

бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої 

заборгованості; 



           9) забезпечують утримання чисельності працівників та здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші 

види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого в кошторисах. 

 

           16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

 

           17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

           18. Виконавчому комітету Липовецької міської ради опублікувати дане 

рішення в газеті «Липовецькі вісті» та на офіційному сайті міської ради 

(http://lipovec.com.ua/miska-rada/) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня 

його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

 

           19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 

 

 

  

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО:       
Секретар міської ради                                     Олеся НАЗАРЕНКО 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                                  Алла БАБИЧ  

Заступник міського голови                                                                  Ольга ФОМІНА  

Заступник міського голови                                              Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                     Ірина ДЗІПЕТРУК 

Керуючий справами (секретар)                                                         

виконавчого комітету ради                                                                 Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 
 



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

10000000 109 066 600,00 108 971 500,00 95 100,00 0,00

11000000 62 512 000,00 62 512 000,00 0,00 0,00

11010000 62 489 000,00 62 489 000,00 0,00 0,00

11010100 44 014 000,00 44 014 000,00 0,00 0,00

11010200 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00

11010400 16 500 000,00 16 500 000,00 0,00 0,00

11010500 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00

11020000 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00

11020200 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00

13000000 228 500,00 228 500,00 0,00 0,00

13010000 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00

13010100 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00

13010200 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

13030000 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00

13030100 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00

14000000 4 530 000,00 4 530 000,00 0,00 0,00

14020000 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

14021900 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

14030000 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

14031900 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

14040000 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00

18000000 41 701 000,00 41 701 000,00 0,00 0,00

18010000 20 451 000,00 20 451 000,00 0,00 0,00

18010100 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00

18010200 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

18010300 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00

18010400 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00

18010500 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00

18010600 12 400 000,00 12 400 000,00 0,00 0,00

18010700 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

18010900 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00

18050000 21 250 000,00 21 250 000,00 0,00 0,00

18050300 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00

18050400 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00

Додаток 1

                                                         до рішення 3 сесії міської ради 

                                                         8 скликання

                                                         21.12.2020  № 42

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2021 рік

02557000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Податкові надходження  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

Податок на прибуток підприємств  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

Рентна плата за користування надрами

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення

Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)

Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) 

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів

Місцеві податки

Податок на майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

12 500 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

19000000 95 100,00 0,00 95 100,00 0,00

19010000 95 100,00 0,00 95 100,00 0,00

19010100 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00

19010200 100,00 0,00 100,00 0,00

19010300 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

20000000 2 563 700,00 1 983 500,00 580 200,00 0,00

21000000 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00

21010000 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

21010300 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

21080000 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00

21081100 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00

21081500 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

22000000 1 854 000,00 1 854 000,00 0,00 0,00

22010000 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 0,00

22010300 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

22012500 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00

22012600 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00

22080000 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00

22080400 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00

22090000 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00

22090100 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00

22130000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

24000000 84 200,00 80 000,00 4 200,00 0,00

24060000 84 200,00 80 000,00 4 200,00 0,00

24060300 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

24062100 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00

25000000 576 000,00 0,00 576 000,00 0,00

25010000 406 000,00 0,00 406 000,00 0,00

25010100 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00

25010400 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00

25020000 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00

25020200 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00

111 630 300,00 110 955 000,00 675 300,00 0,00

40000000 64 371 321,00 64 310 586,00 60 735,00 60 735,00

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об`єкти 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини 

Неподаткові надходження  

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

Інші надходження  

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

Плата за надання адміністративних послуг

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Плата за надання інших адміністративних послуг

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

Державне мито  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, місцевими радами

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності 

Власні надходження бюджетних установ  

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 

заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Офіційні трансферти  



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

41000000 64 371 321,00 64 310 586,00 60 735,00 60 735,00

41020000 2 749 200,00 2 749 200,00 0,00 0,00

41020100 2 749 200,00 2 749 200,00 0,00 0,00

41030000 60 145 800,00 60 145 800,00 0,00 0,00

41033900 60 145 800,00 60 145 800,00 0,00 0,00

41050000 1 476 321,00 1 415 586,00 60 735,00 60 735,00

41051000 1 295 895,00 1 295 895,00 0,00 0,00

41051200 180 426,00 119 691,00 60 735,00 60 735,00

Х 176 001 621,00 175 265 586,00 736 035,00 60 735,00

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Від органів державного управління  

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Разом доходів

Начальник відділу бухгатерського обліку, звітності                  та 

господарського забезпечення 

                             Ірина ДЗІПЕТРУК

Базова дотація

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

200000 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

208000 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

208400 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

X 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

600000 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

602000 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

602400 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

X 0,00 -3 046 789,00 3 046 789,00 3 046 789,00

Додаток 2

                                                               до рішення 3 сесії міської ради

                                                               8 скликання,

                                                               21.12.2020  № 42

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2021 рік

02557000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

Начальник відділу бухгатерського обліку, звітності                                            

та господарського забезпечення 

                             Ірина ДЗІПЕТРУК

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Фінансування за активними операціями

Зміни обсягів бюджетних коштів

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

Загальне фінансування



(грн.)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 19 126 317,00 19 126 317,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126 317,00

0110000 19 126 317,00 19 126 317,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126 317,00

0100 19 084 948,00 19 084 948,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 084 948,00

0110150 0150 0111 18 833 148,00 18 833 148,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 833 148,00

0110180 0180 0133 251 800,00 251 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 800,00

7000 41 369,00 41 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 369,00

0117680 7680 0490 41 369,00 41 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 369,00

0600000 123 249 948,00 123 249 948,00 91 703 621,00 5 990 574,00 0,00 733 524,00 327 524,00 406 000,00 81 967,00 0,00 327 524,00 123 983 472,00

0610000 123 249 948,00 123 249 948,00 91 703 621,00 5 990 574,00 0,00 733 524,00 327 524,00 406 000,00 81 967,00 0,00 327 524,00 123 983 472,00

0100 1 447 083,00 1 447 083,00 1 146 789,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447 083,00

0610160 0160 0111 1 447 083,00 1 447 083,00 1 146 789,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447 083,00

1000 111 985 782,00 111 985 782,00 82 952 749,00 5 517 062,00 0,00 460 735,00 60 735,00 400 000,00 81 967,00 0,00 60 735,00 112 446 517,00

0611010 1010 0910 15 858 196,00 15 858 196,00 10 838 111,00 1 206 000,00 0,00 272 952,00 0,00 272 952,00 0,00 0,00 0,00 16 131 148,00

0611021 1021 0921 25 063 919,00 25 063 919,00 14 116 923,00 4 046 440,00 0,00 87 783,00 60 735,00 27 048,00 0,00 0,00 60 735,00 25 151 702,00

0611031 1031 0921 58 538 800,00 58 538 800,00 47 982 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 538 800,00

0611035 1035 0922 1 607 000,00 1 607 000,00 1 317 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607 000,00

Додаток №3

до рішення 3 сесії міської ради

8 скликання

21.12.2020   42

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

02557000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

4

Липовецька міська рада

Липовецька міська рада

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Інша діяльність у сфері державного управління

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

ОСВІТА

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти навчально-

реабілітаційними центрами для дітей з 

особливими освітніми потребами, зумовленими 

складними порушеннями розвитку

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 1 759 740,00 1 759 740,00 1 358 393,00 83 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759 740,00



оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0611080 1080 0960 3 261 180,00 3 261 180,00 2 568 301,00 112 853,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 81 967,00 0,00 0,00 3 361 180,00

0611141 1141 0990 3 744 905,00 3 744 905,00 3 082 720,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 744 905,00

0611151 1151 0990 162 657,00 162 657,00 79 945,00 23 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 657,00

0611152 1152 0990 1 295 885,00 1 295 885,00 1 062 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295 885,00

0611160 1160 0990 693 500,00 693 500,00 546 311,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 500,00

4000 6 941 198,00 6 941 198,00 5 625 037,00 337 077,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 947 198,00

0614030 4030 0824 2 587 914,00 2 587 914,00 2 141 004,00 81 455,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2 593 914,00

0614060 4060 0828 4 353 284,00 4 353 284,00 3 484 033,00 255 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 353 284,00

5000 2 875 885,00 2 875 885,00 1 979 046,00 113 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 875 885,00

0615011 5011 0810 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

0615031 5031 0810 2 475 885,00 2 475 885,00 1 856 095,00 113 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475 885,00

0615053 5053 0810 200 000,00 200 000,00 122 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00

0617320 7320 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00

0800000 15 281 611,00 15 281 611,00 6 556 387,00 3 333 458,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 15 451 611,00

0810000 15 281 611,00 15 281 611,00 6 556 387,00 3 333 458,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 15 451 611,00

0100 1 039 177,00 1 039 177,00 787 850,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 177,00

0810160 0160 0111 1 039 177,00 1 039 177,00 787 850,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 177,00

2000 8 367 520,00 8 367 520,00 2 576 232,00 3 128 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 367 520,00

0812010 2010 0731 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00

0812111 2111 0726 5 867 520,00 5 867 520,00 2 576 232,00 628 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 867 520,00

3000 5 824 914,00 5 824 914,00 3 192 305,00 181 608,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 5 994 914,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

4

роботи з дітьми

Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок освітньої субвенції

Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських об’єднань 

фізкультурно-спортивної спрямованості

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення

Соціальний захист та охорона здоровя

Соціальний захист та охорона здоровя

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0813090 3090 1030 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

0813104 3104 1020 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

0813121 3121 1040 1 672 351,00 1 672 351,00 1 162 904,00 33 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672 351,00

0813160 3160 1010 987 550,00 987 550,00 686 515,00 134 000,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 1 157 550,00

0813241 3241 1090 1 625 013,00 1 625 013,00 1 342 886,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 625 013,00

0813242 3242 1090 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

8000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0818110 8110 0320 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0900000 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00

0910000 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00

0100 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00

0910160 0160 0111 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00

1600000 11 007 559,00 3 379 359,00 740 390,00 298 633,00 7 628 200,00 2 879 300,00 2 780 000,00 549 300,00 0,00 0,00 2 330 000,00 13 886 859,00

1610000 11 007 559,00 3 379 359,00 740 390,00 298 633,00 7 628 200,00 2 879 300,00 2 780 000,00 549 300,00 0,00 0,00 2 330 000,00 13 886 859,00

0100 931 276,00 931 276,00 740 390,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 276,00

1610160 0160 0111 931 276,00 931 276,00 740 390,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 276,00

6000 8 276 283,00 648 083,00 0,00 285 633,00 7 628 200,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 8 976 283,00

1616013 6013 0620 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 840 000,00

1616030 6030 0620 6 436 283,00 648 083,00 0,00 285 633,00 5 788 200,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 6 936 283,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

4

категоріям громадян

Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Служба у справах дітей

Служба у справах дітей

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

Відділ містобудування та ЖКГ

Відділ містобудування та ЖКГ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів



1616071 6071 0640 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7000 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 080 000,00 2 080 000,00 450 000,00 0,00 0,00 1 630 000,00 3 880 000,00

1617330 7330 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

1617350 7350 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00

1617461 7461 0456 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 2 130 000,00

1617670 7670 0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00 0,00 99 300,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00

1618313 8313 0513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00 0,00 99 300,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00

3700000 2 731 298,00 2 731 298,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731 298,00

3710000 2 731 298,00 2 731 298,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731 298,00

0100 1 626 448,00 1 626 448,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626 448,00

3710160 0160 0111 1 626 448,00 1 626 448,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626 448,00

8700 1 104 850,00 1 104 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 850,00

3718700 8700 0000 1 104 850,00 1 104 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 850,00

X X X 172 218 797,00 164 590 597,00 115 412 608,00 10 001 808,00 7 628 200,00 3 782 824,00 3 107 524,00 1 125 300,00 221 311,00 0,00 2 657 524,00 176 001 621,00

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

4

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво інших об`єктів комунальної 

власності

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища

Фінансове управління Липовецької міської 

ради

Фінансове управління Липовецької міської 

ради

ДзіпетрукІ.В.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Резервний фонд

УСЬОГО

Начальник відділу бухгалтерського обліку,

звітності та господарського забезпечення



(грн.)

Усього

3

60145800,00

1295895,00

119691,00

60735,00

(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

Додаток 4

                                                         до рішення 3 сесії міської ради 

                                                         8 скликання

                                                         21.12.2020  № 42

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

02557000000

41033900

41051000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення

                               Ірина ДЗІПЕТРУК

І. Трансферти до загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету /

Код бюджету

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

1 3

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту



(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

1600000 1 180 000,00

1610000 1 180 000,00

7000 780 000,00

1617461 7461 0456 330 000,00

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Пирогова в м. Липовець
2018 - 2020 0,00 330 000,00 100,00

1617350 7350 0443 450 000,00

Виготовлення плану зонування,з   

доопрацювання розділів Генерального плану 

міста

2021 - 2021 0,00 450 000,00 100,00

6000 200 000,00

1616013 6013 0620 200 000,00

Придбання обладнання довгострокового 

користування для забезпечення 

врдопровідно-каналізаційного господарства
2020 - 2020 0,00 200 000,00 100,00

7000 200 000,00

1617330 7330 0443 200 000,00

Нове будівництво мережі вуличного 

освітлення по вул.Визволення село Зозів 

Вінницького району Вінницької області

2021 - 2021 0,00 50 000,00 100,00

Реконструкція вуличної електромережі з 

влаштуванням зовнішнього освітлення 

вул.Ольшанського та вул.Драпалюків в 

с.Скитка  Липовецького району Вінницької 

області

2021 - 2021 0,00 150 000,00 100,00

0600000 266 789,00

0,00

0,00

Управління освіти, культури, молоді та 

0,00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

450 000,00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

1 824 476,00

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Відділ містобудування та ЖКГ

Відділ містобудування та ЖКГ

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

02557000000

(код бюджету)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Додаток 5

                                     до рішення 3 сесії міської ради

                                     8 скликання

                                     21.12.2020  № 42

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році



0610000 266 789,00

7000 266 789,00

0617320 7320 0000 266 789,00

Будівництво шкільного спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в 

с.Росоша

2021 - 2021 0,00 266 789,00 100,00

1600000 1 600 000,00

1610000 1 600 000,00

6000 500 000,00

1616030 6030 0620 500 000,00

Реалізація проєктів розвитку населених 

пунктів Липовецької територіальної громади 2021 - 2021 0,00 500 000,00 100,00

7000 1 100 000,00

1617670 7670 0490 1 100 000,00

Придбання ескаватора в КП 

"Липовецьводоканал"
2021 - 2021 0,00 1 100 000,00 100,00

Х Х Х X X X 3 046 789,00 XУСЬОГО X

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення                                               Ірина ДЗІПЕТРУК

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

0,00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Організація благоустрою населених пунктів

0,00

0,00

Відділ містобудування та ЖКГ

Відділ містобудування та ЖКГ

спорту 

Управління освіти, культури, молоді та 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення



у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 5 7 8 10

0100000 390 000,00 390 000,00 0,00

0110000 390 000,00 390 000,00 0,00

0100 390 000,00 390 000,00 0,00

0110150 0150 0111 270 000,00 270 000,00 0,00

Програма розвитку архівної справи на 2021р. 20 000,00 20 000,00 0,00

Програма інформатизації Липовецької територіальної громади 

на 2021 рік 
150 000,00 150 000,00 0,00

Програма розвитку інформаційного простору на 2021 рік 100 000,00 100 000,00 0,00

0110180 0180 0133 120 000,00 120 000,00 0,00

Програма відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення, заслуги перед м.Липовець, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 

роки

80 000,00 80 000,00 0,00

Програма "Забезпечення виконання рішень суду на 2021-2023 

роки"
40 000,00 40 000,00 0,00

0600000 2 653 497,00 2 653 497,00 0,00

0610000 2 653 497,00 2 653 497,00 0,00

0100 10 000,00 10 000,00 0,00

0610160 0160 0111 10 000,00 10 000,00 0,00

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2022 роки 10 000,00 10 000,00 0,00

1000 2 123 497,00 2 123 497,00 0,00

0611010 1010 0910 1 210 497,00 1 210 497,00 0,00

Програма для дошкільних навчальних закладів Липовецької 

територіальної громади "світ дитинства" на 
1 210 497,00 1 210 497,00 0,00

Додаток 6
                                     до рішення 3 сесії міської ради 

                                     8 скликання

                                     21.12.2020  № 42

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

02557000000

(код бюджету)

(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування

місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

4 6 9

Липовецька міська рада 0,00

Липовецька міська рада 0,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43
0,00

0,00

0,00

Інша діяльність у сфері державного управління 0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43
0,00

0,00

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 
0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 
0,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

0,00

0,00

ОСВІТА 0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Надання дошкільної освіти 0,00

0,00
Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43



у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 5 7 8 10

2021 рік

0611020 1020 0000 900 000,00 900 000,00 0,00

Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік. 900 000,00 900 000,00 0,00

0611100 1100 0000 13 000,00 13 000,00 0,00

Програма розвитку культури та духовного відродження на 2021-

2022 роки 
13 000,00 13 000,00 0,00

4000 70 000,00 70 000,00 0,00

0614030 4030 0824 15 000,00 15 000,00 0,00

Програма розвитку культури та духовного відродження на 2021-

2022 роки 
15 000,00 15 000,00 0,00

0614060 4060 0828 55 000,00 55 000,00 0,00

Програма розвитку культури та духовного відродження на 2021-

2022 роки 
55 000,00 55 000,00 0,00

5000 450 000,00 450 000,00 0,00

0615011 5011 0810 200 000,00 200 000,00 0,00

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2022 роки
200 000,00 200 000,00 0,00

0615031 5031 0810 250 000,00 250 000,00 0,00

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2022 роки
250 000,00 250 000,00 0,00

0800000 6 340 595,00 6 340 595,00 0,00

0810000 6 340 595,00 6 340 595,00 0,00

0100 50 000,00 50 000,00 0,00

0810160 0160 0111 50 000,00 50 000,00 0,00

Програма інформатизації Липовецької територіальної громади 

на 2021 рік 
50 000,00 50 000,00 0,00

2000 4 700 595,00 4 700 595,00 0,00

0812010 2010 0731 120 000,00 120 000,00 0,00

Програму "Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров’я 

громадян" на 2021 р. 
120 000,00 120 000,00 0,00

0812111 2111 0726 4 580 595,00 4 580 595,00 0,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування

місцевої/регіональної програми
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

4 6 9

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))

0,00

0,00

Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами
0,00

0,00

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 0,00

Забезпечення діяльності бібліотек 0,00

0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

0,00

0,00

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
0,00

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
0,00

0,00
Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Соціальний захист та охорона здоровя 0,00

Соціальний захист та охорона здоровя 0,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

0,00

0,00

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

0,00

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму



Програму "Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров’я 

громадян" на 2021 р. 
4 580 595,00 4 580 595,00 0,00

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 5 7 8 10

3000 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00

0813033 3033 1070 120 000,00 120 000,00 0,00

Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік 120 000,00 120 000,00 0,00

0813090 3090 1030 20 000,00 20 000,00 0,00

Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік 20 000,00 20 000,00 0,00

0813104 3104 1020 500 000,00 500 000,00 0,00

Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік 500 000,00 500 000,00 0,00

0813242 3242 1090 900 000,00 900 000,00 0,00

Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік 900 000,00 900 000,00 0,00

8000 50 000,00 50 000,00 0,00

0818110 8110 0320 50 000,00 50 000,00 0,00

Програми захисту населення від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Липовецької 

територіальної громади на 2021 рік. 

50 000,00 50 000,00 0,00

0900000 70 000,00 70 000,00 0,00

0910000 70 000,00 70 000,00 0,00

0100 70 000,00 70 000,00 0,00

0910160 0160 0111 70 000,00 70 000,00 0,00

Міська Програма «Діти Липовеччини» на 2021 рік 70 000,00 70 000,00 0,00

1600000 8 355 583,00 8 256 283,00 0,00

1610000 8 355 583,00 8 256 283,00 0,00

6000 8 256 283,00 8 256 283,00 0,00

1616013 6013 0620 640 000,00 640 000,00 0,00

Інноваційна програма "Поліпшення водопостачання населених 

пунктів Липовецької територіальної громади на 2021-2025 

роки"

640 000,00 640 000,00 0,00

0,00
Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування

місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

4 6 9

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

0,00

0,00

Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни
0,00

0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

0,00

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

0,00

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха
0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

0,00

Служба у справах дітей 0,00

Служба у справах дітей 0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

0,00

0,00

Відділ містобудування та ЖКГ 99 300,00

Відділ містобудування та ЖКГ 99 300,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 0,00

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
0,00

0,00
Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43



1616030 6030 0620 6 416 283,00 6 416 283,00 0,00

Програма "Благоустрій міста  на 2021 рік" 6 416 283,00 6 416 283,00 0,00

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 5 7 8 10

Відшкодування різниці між  затвердженим розміром ціни 

(тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) послуг на 2021 рік

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

8000 99 300,00 0,00 0,00

1618313 8313 0513 99 300,00 0,00 0,00

Територіальна комплексна цільова програма "Екологія -  2021" 99 300,00 0,00 0,00

X X X X 17 809 675,00 17 710 375,00 0,00

Організація благоустрою населених пунктів 0,00

Рішення 3 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року 

№ 43
0,00

1616071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування

місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього

4 6 9

99 300,00

рішенням місцевого органу виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

0,00

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 99 300,00

УСЬОГО X 99 300,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення, 

головний бухгалтер

                                                             Ірина ДЗІПЕТРУК

Ліквідація іншого забруднення навколишнього 

природного середовища
99 300,00

Рішення  



                                                                                              Додаток 7 

                                                                                              до рішення 3 сесії 

       міської ради 8 скликання 

                                                                                              21.12.2020  № 42 
    

      

 

ПОРЯДОК 

та норматив відрахування до загального фонду бюджету                                                                                      

Липовецької територіальної громади комунальними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до  комунальної 

власності громади, частини чистого прибутку (доходу) за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2021 році 

 

1. Порядок та норматив відрахування до загального фонду  бюджету 

Липовецької територіальної громади комунальними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до  комунальної власності 

громади, частини чистого прибутку у 2021 році (далі – Порядок) розроблено на 

виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України. 

 

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування 

до загального фонду бюджету Липовецької територіальної громади 

комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до 

комунальної власності громади (далі - підприємствами), і мають здійснювати 

нарахування та сплату до загального фонду бюджету громади частину чистого 

прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 

року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської 

діяльності у 2021 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток 

підприємств. 

 

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 5 відсотків до 

чистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської 

діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних 

підприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійною комісією 

громади з питань бюджету. 

 

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових 

планів на наступний рік зобов’язані передбачити планову суму відрахувань 

частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Липовецької територіальної 

громади, не менше встановленого рішенням територіальної громади нормативу. 

 

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального 

фонду бюджету, розраховується підприємствами відповідно до Порядку та 

нормативу, встановленого громадою. 

 



 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 

звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями до органів державної фіскальної служби у терміни, передбачені 

для подачі звітності. 

6. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) 

зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до загального 

фонду бюджету Липовецької територіальної громади, відкритий в управлінні 

Державної казначейської служби України у Липовецькому районі. 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

звітності та господарського забезпечення, 

головний бухгалтер                                                                       Ірина ДЗІПЕТРУК   

                                                                         



 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 43 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Міських програм 

 

           Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити Міські програми:  

           1.1. Програма забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчинення ними повторних кримінальних 

правопорушень на 2021-2025 роки, додаток 1. 

           1.2. Міська Програма «Діти Липовеччини» на 2021 рік, додаток 2. 

           1.3. Міська Програма розвитку культури та духовного відродження на 

2021-2022 роки, додаток 3. 

           1.4. Програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Липовецької територіальної 

громади на 2021 рік, додаток 4. 

           1.5. Програми захисту населення від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Липовецької територіальної громади на 

2021 рік, додаток 5.  

           1.6. Міська  програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2022 роки, 

додаток 6. 

           1.7 Програма профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на 

території Липовецької територіальної громади на 2021-2023 роки, додаток 7.  

           1.8. Міська  програма розвитку фізичної культури і спорту на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2022 роки, додаток 8.  

           1.9. Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік, додаток 9. 

           1.10. Програма профілактики та боротьби із захворюванням на 

африканську чуму свиней на території Липовецької територіальної громади на 

2021-2023 роки, додаток 10. 

           1.11. Міська програма  «Шкільний автобус» на 2021 рік, додаток 11. 

           1.12. Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік, додаток 12.   

           1.13. Програма «Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров’я 

громадян» на 2021 рік, додаток 13.  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


           1.14. Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 

пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Липовецької 

територіальної громади на 2021-2025 роки, додаток 14. 

           1.15. Комплексна оборонно-правовоохоронна програма Липовецької 

територіальної громади на 2021-2025 роки, додаток 15.  

           1.16. Міська програма розвитку туризму на території Липовецької 

територіальної громади на 2020-2025 роки, додаток 16. 

           1.17. Програма для дошкільних навчальних закладів Липовецької 

територіальної громади «Світ дитинства» на 2021 рік, додаток 17. 

           1.18. Програма інформатизації Липовецької територіальної громади на 

2021 рік, додаток 18. 

           1.19. Програма розвитку інформаційного простору на 2021 рік, додаток 

19. 

           1.20. Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни 

(тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво 

(надання) послуг на 2021-2025 роки, додаток 20. 

           1.21. Програма економічного і соціального розвитку Липовецької 

територіальної громади на 2021 рік, додаток 21. 

           1.22. Інноваційна програма «Поліпшення водопостачання населених 

пунктів Липовецької територіальної громади на 2021-2025 роки», додаток 22. 

           1.23. Територіальна комплексна цільова програма «Екологія – 2021», 

додаток 23. 

           1.24. Благоустрій населених пунктів територіальної громади на 2021 рік, 

додаток 24. 

           1.25. Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед  Липовеччиною, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2021-2025 роки, додаток 25. 

           1.26. Програма розвитку архівної справи на 2021 рік, додаток 26. 

           1.27. Програма «Забезпечення виконання рішень суду на 2021-2023 

роки», додаток 27. 

           1.28. Комплексна програма реалізації молодіжної та сімейної політики 

Липовецької територіальної громади на 2021-2026 роки, додаток 27. 

 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики 

та регламенту; з питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;                       

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова                                                                          Микола ГРУШКО 



ПОГОДЖЕНО: 
Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                                                         Алла БАБИЧ  

Заст. міського голови                                                                                      Ольга ФОМІНА  

Заст. міського голови                                                                  Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                                Ірина ДЗІПЕТРУК  

Керуючий справами (секретар)                                                                     Олег ПЕЧОЛАТ 

виконавчого комітету                                                           



                                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                                     до рішення 3 сесії  

                                                                                                                     міської ради 8 скликання  

                                                                                                                     21.12.2020  № 43 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчинення ними повторних кримінальних правопорушень                 

на 2021-2025 роки 
1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

пробацію»,  

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець Програми Липовецький районий сектор філії 

Державна установа «Центр пробації» у 

Вінницькій області, відділи та 

управління Липовецької міської ради 

5. Учасники Програми Липовецький районий сектор філії 

Державна установа «Центр пробації» у 

Вінницькій області, відділи та 

управління Липовецької міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

250 тис. грн. 

 

2. Загальні положення. 

           Програма організації забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених,  які перебувають на обліку та запобігання вчиненню 

ними повторних кримінальних правопорушень визначає шляхи вдосконалення 

заходів щодо проведення якісних наглядових та соціально-виховних заходів 

щодо засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, осіб, 

яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років, направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до 



виправних центрів, а також  підготовка осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою 

трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним 

ними місцем проживання.  

 

3. Мета Програми. 

           Міська Програма забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчинення ними повторних кримінальних 

правопорушень на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 

Законів  України «Про пробацію», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

4. Сучасний рівень виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі та соціально виховна робота із суб’єктами пробації що перебувають на 

обліку Липовецького районного сектору. 

           У міжнародній практиці попередження злочинності визнано, що 

покарання у виді позбавлення волі повинно застосовуватися як крайній засіб 

впливу до небезпечних злочинців, оскільки ізоляція від суспільства нерідко 

сприяє деградації особистості, втраті соціально корисних зв’язків. 

           При виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 

найважливішим залишається забезпечення дієвого нагляду за засудженим, 

захист суспільства, реабілітація злочинця в очах громади та попередження 

скоєння нових кримінальних правопорушень особами, які знаходяться на 

обліку. 

           Соціально - виховна робота із засудженими спрямована на сприяння 

розвитку у них почуття особистої відповідальності і дисципліни, допомогу їм 

реінтегруватися в суспільство в якості правослухняного громадянина, а також 

усунути перешкоди на шляху реабілітації засудженого. 

           В нашій державі виконання покарань, альтернативних позбавленню волі 

законодавством, покладено на уповноважений орган з питань пробації. 

           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 вібування 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.    

Незважаючи 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 . 

5. Завдання та пріоритетні напрями Програми. 

           Основними завданнями та пріоритетними напрямами Програми є:  

           - запровадження у практику нових форм і методів профілактики 

правопорушень; 

           - якісна підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених та 

забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 

обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його 

відповідальності; 

           - здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських 

робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських 

робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з 

випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і 

жінками, які мають дітей віком до трьох років; 

           - виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

           - направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання 

до виправних центрів; 

           - реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням; 

           - проведення соціально-виховної роботи із засудженими та залучення до 

такої роботи інші громадські організації та органи державної влади, а також 

волонтерів; 

           - здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; 

           - реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень;  

           - налагодження інформаційного забезпечення органів державної влади, 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій щодо кількості підоблікових, проведення з ними виховної роботи та 

надання гуманітарної допомоги особам, які її потребують;  



           - розроблення комплексу заходів щодо недопущення рецидивної 

злочинності серед підоблікових осіб; 

           - визначення об’єктів, на яких мають відбувати засуджені до покарання у 

виді громадських робіт та правопорушники на яких накладено стягнення у виді 

громадських та суспільно-корисних робіт. 
 

6. Шляхи і засоби розв’язання проблем. 
 Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з державного, місцевих (по можливості) бюджетів. Це 

дозволить протягом дії Програми здійснити узгоджені заходи Липовецьким 

районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій 

області, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 

профілактики кримінальних правопорушень та усунення причин, що зумовили 

їх вчинення, створити у Липовецькій територіальній громаді належні умови для 

діяльності Липовецького районного сектору, забезпечити їх захист та доступ до 

повної інформації щодо діяльності. Програма покликана забезпечити 

підвищення авторитету Липовецького районного сектору, зменшити кількість 

вчинення повторних кримінальних правопорушень.  

 

7. Ресурсне забезпечення Програми.                                                                                            
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання заходів 

Програми 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Всього витрат на 

виконання 

заходів 

Програми 
1 2 3 4 5 6 7 

Міський бюджет, 

(вільний залишок) 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 

   

8. Напрями діяльності і заходи Програми. 

           Напрями діяльності і заходи Програми додаються, згідно з додатком 1.  
  

9. Контроль за ходом виконання заходів Програми. 
 Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 

комісії Липовецької міської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

  Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на 

спільних засіданнях постійних комісій Липовецької міської ради з питань 

зміцнення законності та правопорядку, з питань бюджету два рази на рік і не 

рідше одного разу на рік вноситься на розгляд пленарних засідань сесій міської 

ради.  

 

          

Секретар міської ради                                                                Олеся НАЗАРЕНКО                                                           

      



 Додаток до Програми 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ Перелік заходів Програми Роки Виконавці 
Джерело 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування  

(тис. грн.) 
Очікуваний 

результат Роки 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.            Забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних 

кримінальних правопорушень. 
 

1.1. Виконання досудової пробації  

1.1.1

. 

Підвищення якості повноцінного збору 

необхідної інформації про 

обвинуваченого від підприємств, 

установ, організацій, та від громадян 

для  забезпечення суду формалізованою 

інформацією, що характеризує 

обвинуваченого, з метою прийняття 

судом рішення про міру його 

відповідальності.     

2021- 

2025 

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Своєчасне 

встановлення 

рівня ймовірної 

небезпеки для  

суспільства 

1.1.2

. 

Удосконалити співпрацю із  

підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм 

власності, з метою вчасного отримання 

повноцінної необхідної інформації для 

встановлення рівня ризику шкоди та 

ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення, а 

також визначення рівня ймовірної 

небезпеки для суспільства 

 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Встановлення 

ризику вчинення 

повторного 

кримінального 

правопорушення 



 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА РОЗДІЛОМ: 

- місцевий  бюджет 
   0 0 0 0 0  

1.2. Виконання наглядової пробації 

1.2.1

. 

Вжиття належних організаційних 

заходів з метою здійснення наглядових 

та соціально-виховних заходів щодо 

засуджених до покарань у виді 

позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю, громадських робіт, 

виправних робіт, осіб, яким покарання 

у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт 

або виправних робіт, осіб, звільнених 

від відбування покарання з 

випробуванням, звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох 

років 

2021- 

2025 

 

 

 

 

 

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Належне 

виконання 

покарань не 

пов’язаних з 

позбавленням волі 

1.2.2

. 

Залучення до проведення соціально-

виховної роботи із суб’єктами пробації 

державні, громадські та волонтерські 

організації  

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     
Профілактика 

скоєння злочинів 



1.2.3

. 

Спільно із працівниками поліції 

забезпечити своєчасний контроль за 

поведінкою засуджених за місцем 

проживання, роботи, навчання 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Липовецький 

відділ поліції 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Профілактика 

вчинення 

правопорушень 

1.2.4

. 

Вжиття належних організаційних 

заходів з метою постійного обміну 

інформацією з органами державної 

влади, правоохоронними органами, 

органами місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями із якими 

укладено меморандум з метою 

попередженню рецидивної злочинності 

2021- 

2025 

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

      

Взаємообмін 

інформацією, з  

метою 

попередження 

рецидивної 

злочинності 

 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ: 

- місцевий  бюджет 
   0 0 0 0 0  

1.3. 
Пенітенціарна пробація 

 

1.3.1

. 

З метою налагодження дієвої співпраці 

з державними та громадськими 

організаціями, вжиття заходів щодо 

залучення спостережної комісії, 

суб’єктів соціального патронажу та 

інших організацій до процесу 

підготовки засуджених,які вдбувають 

покарання у виді позбавлення та 

обмеження волі до звільнення, зокрема 

участі у проведені інформаційно-

розяснювальної роботи 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     
Налагодження 

співпраці 



1.3.2

. 

Вжиття належних заходів щодо 

сприяння засудженим , які готуються 

до звільнення у визначені намірів щодо 

місця проживання, працевлаштуванні 

працездатних осіб, надані соціальних 

послуг та вирішені інших проблемних 

питань 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Допомога у 

визначені намірів 

щодо соціального 

адаптування 

засуджених 

1.3.3 

Сприяння працевлаштуванню осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, їх 

адаптації та розв’язанню соціально-

побутових проблем 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     
Допомога у 

працевлаштуванні 

1.3.4 

При звільнені з установ виконання 

покарань осіб, які не мають 

визначеного місця проживання, 

втратили зв’язки з сім’ями, направляти 

їх до центрів соціально-психологічної 

реабілітації, навчально-виробничих баз 

для залучення до суспільно-корисної 

праці і набуття необхідної кваліфікації 

та здобуття робітничих професій, що 

користуються попитом на ринку праці 

2021- 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребу 

     

Підвищення 

кваліфікації та 

здобуття 

робітничих 

професій, що 

користуються 

попитом на ринку 

праці особами 

даної категорії 



1.3.5 

З метою покращення умов праці 

персоналу Липовецького районного 

сектору, для забезпечення виправлення 

та перевиховання осіб, які перебувають 

на обліку та в місцях позбавлення волі, 

їх ресоціалізації після звільнення, 

проведення з ними дієвої 

профілактичної та соціально-виховної 

роботи, придбання комп‘ютерної, 

офісної та копіювальної техніки, 

придбання меблів , заміна вікон. 

 

2021– 

2025  

Липовецький 

районий 

сектор філії 

Державна 

установа 

«Центр 

пробації» у 

Вінницькій 

області 

Місцевий 

бюджет, 

(вільний 

залишок) 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Покращення умов 

праці 

 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ 

 
  

Місцевий 

бюджет, 

(вільний 

залишок) 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Покращення умов 

праці 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                             Олеся НАЗАРЕНКО 



Додаток 2 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 «Діти Липовеччини» на 2021 рік 
 

1. Паспорт Програми. 
1 Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2 Підстава до розробки Програми Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей». 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4 Відповідальний виконавець Програми Служба у справах дітей, виконавчий 

комітет Липовецької міської ради 

5 Учасники Програми Служба у справах дітей, Центр 

надання соціальних послуг, КЗ 

«Липовецький районний центр 

соціальних служб», управління освіти, 

культури, молоді та спорту, відділи та 

управління 

6 Термін реалізації Програми 2021 рік 

7 Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

70 тис. грн. 

 

           2. Загальні положення Програми. 

           Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежать 

від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до її проблем, 

інтересів та потреб. 

           Україна, як член міжнародного співтовариства, бере участь у діяльності 

зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і 

захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, 

миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних 

цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї і 

морального здоров’я дітей в Україні. 

           Одним із найважливіших завдань у нашій державі є створення 

сприятливого для дитини середовища, що передбачено Конвенцією ООН про 



права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і 

розвитку дітей. 

           Виконання основних заходів національних програм стосовно дітей в 

минулі роки активізувало процеси вирішення проблем поліпшення становища 

дітей, а також реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, сприяло 

частковому вирішенню питань соціального захисту дітей.  

           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, органами місцевого самоврядування 

першочерговим завданням є якомога ефективніше працювати на профілактику 

соціального сирітства, особливо звертати увагу 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 для нас основним завданням на найближчі роки.  

           Актуальними залишаються питання безпритульності та бездоглядності 

серед дітей, негативні явища, правопорушення та злочинність у дитячому 

середовищі. Існування дитячої злочинності свідчить про необхідність 

удосконалення виховної роботи, зокрема правового виховання учнів, пошуку 

ефективних форм взаємодії всіх зацікавлених організацій, спрямованих на 

запобігання втягненню підлітків у протиправну діяльність. Ці проблеми є 

такими, що потребують постійного контролю з боку органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

            Потребують вирішення проблеми поліпшення умов розвитку, 

суспільного виховання і освіти дітей, навчання та працевлаштування.         



Необхідно поліпшити роботу з питань пропаганди здорового способу життя 

серед дітей та молоді, профілактики негативних проявів. 

           Під особливою увагою і турботою повинні бути діти, які з тих чи інших 

причин перебувають у складних життєвих обставинах. За інформацією   на 

обліку в службі у справах дітей та КЗ «Липовецький районний центр 

соціальних служб» перебуває 433 дітей, із них 35 з причини злісного ухилення 

батьків від виконання своїх обов’язків. 

           З метою підвищення ролі сім’ї у вихованні дітей необхідно сприяти 

відродженню національних родинних традицій, поліпшити роботу з підтримки 

багатодітних, кризових та неповних сімей, активніше впроваджувати нові 

форми сімейного виховання дітей. 

           В даний час в громаді діє 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 5 дітей. 

           У сучасних умовах актуальною є проблема попередження насильства в 

сім’ї, запобігання насиллю над дітьми. Значну увагу необхідно звернути на 

створення умов для підвищення рівня духовних, моральних цінностей, 

авторитету української родини та її всебічного розвитку. 

           Всі вони потребують постійної уваги з боку органів державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, особливо органів опіки і 

піклування. Невчасне виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням 

дітей з таких сімей, недостатній контроль за вихованням дітей у сім’ях, що 

перебувають в складних життєвих обставинах, призводить до того, що 

збільшується кількість дітей, які потребують соціального захисту. 

           Міська Програма «Діти Липовеччини» на 2021 рік (далі - Програма) має 

на меті об’єднати в єдину систему зусилля органів державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, установ, організацій щодо захисту прав дітей. 

Програмою передбачено спільні заходи, орієнтовані на розвиток та захист 

інтересів підростаючого покоління, і завдання, що необхідно спільно 

виконувати для дітей та разом з дітьми. 

 

           3. Мета програми. 

           Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної 

системи захисту прав дітей в громаді відповідно до вимог законів України «Про 

Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», указів Президента України                                

№ 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», 

№ 609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства 

на період до 2020 року», № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення 

гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», постанов Кабінету 

Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку 

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 

прав усиновлених дітей» та від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 

координація діяльності органів місцевого самоврядування, державної 
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виконавчої влади з реалізації державної політики стосовно дітей, організація 

результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітація 

бездоглядних та безпритульних дітей, розвиток сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для 

реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї, боротьба з використанням 

дитячої праці, запобігання торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших 

форм жорстокого поводження з ними, захист прав дітей, які вчинили 

правопорушення, попередження правопорушень та злочинності серед дітей, 

підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та 

розвитку дітей. 
 

           4. Основними завданнями програми є: 

           - забезпечення реалізації в районі законів України «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини», Указів Президента України №1163/2011 

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», №609/2012 

«Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 

2020 року», № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 

реалізації прав та законних інтересів дітей»; 

           - створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної 

дитини; 

           - створення умов для утвердження сімейних цінностей, виховання 

відповідального батьківства, підвищення рівня культури сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків; 

           - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих 

будинків сімейного типу, прийомних сімей); 

           - запобігання соціальному сирітству дітей; 

           - поліпшення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і 

опинилися у складних життєвих обставинах; 

           - активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням 

у дитячому середовищі; 

           - зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

           - пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді, 

профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, 

антигромадської поведінки, злочинності, наркоманії та алкоголізму, організація 

змістовного дозвілля дітей та молоді; 

http://www.president.gov.ua/documents/15098.html
http://www.president.gov.ua/documents/15098.html


           - створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів 

соціально-культурної сфери; 

            - удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

            - запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву та 

жебрацтву; 

            - продовження впровадження таких форм сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, як дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї; 

            - удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

            - надання допомоги і підтримки дітям з інвалідністю, забезпечення їх 

соціального супроводу;  

            - запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів, спрямованих на 

боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці;  

           - підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи 

серед батьків з метою попередження насильства в сім’ї, жорстокого 

поводження з дітьми, запобігання торгівлі дітьми; 

            - активізація профілактичної роботи з метою запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі; 

            - підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань; 

            - запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальної 

громади в інтересах дітей. 

 

           5. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми. 

           5.1. Захист прав дітей різних категорій. 

           5.1.1. Постійно оновлювати та аналізувати банк даних щодо різних 

категорій дітей та сімей в районі. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,          

                                            щорічно до 20 лютого 

 

           5.1.2. Сприяти підвищенню рівня культури сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації 

участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних 

цінностей. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,      

                                            управління освіти, культури, молоді та спорту,             

                                            постійно 

 

           5.1.3. Проводити заходи з роз’яснення норм законодавства щодо 

відповідальності батьків за виховання дітей. 

                                           Відділ освіти, служба у справах дітей, Липовецьке ВП  

                                           Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,                        

                                           виконком міської ради, старости,  



                                            постійно 

 

           5.1.4. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах 

                                            Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у                 

                                            Вінницькій області, служба у справах дітей,   

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних  

                                            служб», виконком міської ради,   

                                            постійно 

 

           5.1.5. Здійснювати соціальний супровід сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

                                           КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,   

                                           постійно 

 

           5.1.6. Сприяти діяльності закладів та служб, що надають медико-

психологічну та соціальну допомогу дітям.  

                                          НКП "ЦПМСД", НКП «Липовецька ЦРЛ», відділ      

                                          соціального захисту, служба у справах дітей,                                   

                                          КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,     

                                          2021 рік 

 

           5.1.7. Ініціювати розгляд питань щодо позбавлення батьківських прав та 

відібрання дітей у батьків, які не забезпечують виховання дітей, лише у 

випадках вжиття повного комплексу заходів щодо запобігання соціальному 

сирітству. 

                                          Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій      

                                          області, служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький  

                                          районний центр соціальних служб», виконком міської   

                                          ради, старости, 

                                          постійно 

 

           5.1.8. Організовувати та проводити семінари, зустрічі, «круглі столи» з 

основних напрямів реалізації в громаді державної політики щодо захисту прав 

дітей з керівниками органів місцевого самоврядування, органів державної 

виконавчої влади, які опікуються проблемами дітей. Забезпечувати 

фінансування витрат для проведення даних заходів. 

                                           Служба у справах дітей,  

                                           постійно 

 

           5.1.9. Організовувати та проводити інформаційно-просвітницьку, 

роз'яснювальну та консультативну роботу з питань запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми, насильству в сім'ї. 

                                            Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                            області, служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький  



                                            районний центр соціальних служб», виконком міської                 

                                            ради, старости,  

                                            постійно 

 

           5.1.10. Забезпечити ведення чіткого обліку та розгляду звернень щодо 

жорстокого поводження з дітьми. 

                                            Служба у справах дітей, 

                                            постійно 

 

           5.1.11. Постійно проводити масові заходи з питань пропаганди родинних 

традицій, відзначення родинних свят до Дня сім’ї, Дня матері та ін. 

                                             Служба у справах дітей, виконком міської ради,  

                                             старости,  

                                             2021 рік  

 

           5.1.12. Створити та поновлювати базу даних щодо усіх пільгових 

категорій дітей в громаді. 

                                              Відділ соціального захисту населення, фінансове                  

                                              управління; служба у справах дітей, управління      

                                              освіти, культури, молоді та спорту,                                                

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,              

                                             виконком міської ради, старости,  

                                             щорічно до 1 березня 

 

           5.1.13. Широко висвітлювати в засобах масової інформації інформаційно-

правові питання соціального захисту різних категорій дітей. 

                                             Управління освіти, культури, молоді та спорту,                            

                                             служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний  

                                             центр соціальних служб», виконком міської ради,          

                                             засоби масової інформації,  

                                             постійно 

 

           5.1.14. Проводити заходи з питань попередження торгівлі дітьми. 

                                            Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                            області, служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький                              

                                            районний центр соціальних служб»,  

                                            постійно  

 

           5.1.15. Проводити для батьків та дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах зустрічі, засідання за круглим столом з питань попередження 

жорстокого поводження з дітьми. 

                                           Управління освіти, культури, молоді та спорту, 

                                           постійно 

 



           5.1.16. Проводити просвітницьку діяльність серед населення з проблем 

захисту прав дітей шляхом розроблення та видання матеріалів, друкування 

листівок, буклетів. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                            

                                            постійно 

 

           5.1.17. Продовжити роботу постійно діючих «гарячих ліній». 

                                           КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                

                                           служба у справах дітей,  

                                           постійно 

 

           5.1.18. Забезпечити висвітлення питань з питань реалізації державної 

політики щодо соціального захисту дітей в засобах масової інформації, на 

офіційному сайті Липовецької міської ради. 

                                          Служба у справах дітей,  

                                          постійно 

 

           5.1.19. З метою соціального та правового захисту неповнолітніх 

продовжити роботу, спрямовану на поліпшення психолого-педагогічної, 

корекційної роботи з дітьми з сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

                                           Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний  

                                           центр соціальних служб», Липовецьке ВП  

                                           Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

                                           постійно 

  

            5.1.20. Здійснювати систематичну перевірку умов утримання та 

виховання дітей у сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

Постійно проводити соціальне інспектування умов проживання дітей в даних 

сім’ях, забезпечувати невідкладне влаштування дітей з таких сімей в спеціальні 

установи, прийомні сім'ї. Забезпечувати фінансування транспортних витрат для 

проведення даних інспектувань. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,       

                                             служба у справах дітей, Липовецьке ВП  

                                             Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

                                             виконком міської ради,  

                                             постійно 

 

           5.1.21. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та 

виховання дітей у сім’ях, які б виключали несприятливе побутове оточення, 

негативний вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до 

відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                                  

                                              служба у справах дітей, Липовецьке ВП  

                                              Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  



                                              виконком міської ради, 

                                              постійно 

 

           5.1.22. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог актів 

законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дітей. 

                                              Служба у справах дітей, виконком міської ради,  

                                              постійно. 

 

            5.1.23. Забезпечити оздоровлення дітей пільгових категорій влітку. 

                                              Управління освіти, культури, молоді та спорту,  

                                              виконком міської ради,  

                                              2021 рік 

 

           5.1.24. Організовувати та проводити конкурси, вечори, зустрічі, 

фестивалі для дітей та забезпечувати їх участь в обласних заходах. 

Забезпечувати фінансування витрат для проведення заходів, придбання призів 

та подарунків для учасників, фінансування транспортних витрат для участі в 

обласних заходах. 

                                               Служба у справах дітей,  

                                               постійно 

 

           5.1.25. Здійснювати організаційно-методичну та фінансову підтримку 

соціальних програм, розроблених дитячими громадськими організаціями та 

об'єднаннями. 

                                               Служба у справах дітей, 

                                               постійно 

 

           5.1.26. Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які 

не навчалися тривалий час, або не відвідують школу. 

                                               Управління освіти, культури, молоді та спорту,  

                                               виконком міської ради,  

                                               постійно 

 

           5.1.27. Проводити заходи в рамках проведення Дня спільних дій в 

інтересах дітей. 

                                              Служба у справах дітей, 

                                              щорічно, листопад 

 

           5.1.28. Надавати допомогу з питань соціальної адаптації неповнолітніх, 

які повернулися з виправних закладів або засудженні умовно. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,  

                                             постійно 

 

            5.1.29. Забезпечувати соціальний супровід дітей, які звільняються з 

місць позбавлення волі. 



                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                   

                                            постійно 

 

           5.1.30. Налагодити механізм взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів, спрямованих на 

боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці. 

                                            Служба у справах дітей, 

                                            щорічно 

  

           5.1.31. Проводити перевірки дотримання вимог законодавства щодо 

праці неповнолітніх.  

                                             Служба у справах дітей, 

                                             щорічно 

  

           5.1.32. Сприяти поширенню досвіду благодійних та молодіжних 

організацій щодо взаємодопомоги батьків дітей-інвалідів та надання 

психологічної підтримки за принципом «батьки для батьків».  

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,  

                                             постійно 

 

            5.1.33. Надання правової допомоги дітям-інвалідам через систему 

надання соціальних послуг  КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб». 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,   

                                            постійно  

 

            5.1.34. Забезпечити надання дітям-інвалідам медичних, психолого-

педагогічних, фізичних, інформаційних та соціально-побутових реабілітаційних 

послуг відповідно до потреби. 

                                           НКП "ЦПМСД", НКП «Липовецька ЦРЛ», управління  

                                           соціального захисту населення райдержадміністрації,                     

                                           КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,             

                                           постійно 

 

           5.2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвиток сімейних форм влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

           5.2.1. Забезпечити координацію роботи відповідних управлінь, відділів, 

служб з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без 

піклування батьків. 

                                             Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                            області, управління освіти, культури, молоді та  

                                            спорту, служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький  

                                            районний центр соціальних служб», виконком міської  

                                           ради, 



                                           постійно 

 

            5.2.2. Забезпечення якісного наповнення та ведення обліку дітей в єдиній 

інформаційно-аналітичній системі "Діти". 

                                           Служба у справах дітей, 

                                           постійно 

 

           5.2.3. Забезпечувати придбання та встановлення ліцензійних 

комп’ютерних та антивірусних програм для забезпечення ведення БД ЄІАС 

«Діти», їх обслуговування, оплата послуг Інтернету.  

                                            Служба у справах дітей, 

                                            постійно 

 

           5.2.4. Забезпечувати ремонт комп’ютерної техніки, що використовується 

для ведення БД ЄІАС «Діти». 

                                            Служба у справах дітей,  

                                            постійно 

 

           5.2.5. Організовувати проведення заходів до Дня усиновлення. 

Забезпечувати участь в проведенні обласних заходів, фінансувати транспортні 

витрати. 

                                             Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний  

                                             центр соціальних служб»,   

                                             щорічно,  вересень 

 

           5.2.6. Сприяти збільшенню кількості дітей, усиновлених громадянами 

України. 

                                              Служба у справах дітей,  

                                              постійно 

 

           5.2.7. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог актів 

законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

                                               Служба у справах дітей, виконком міської ради,  

                                               постійно 

  

           5.2.8. Координувати діяльність щодо придбання житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття та не 

мають власного житла й осіб з їх числа. 

                                               Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький  

                                               районний центр соціальних служб»,  

                                               постійно 

           5.2.9. Забезпечити придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли повноліття та не мають власного житла й 

осіб з їх числа. 



                                              Виконком міської ради, 

                                              щорічно 

 

           5.2.10. Вивчити питання про можливість створення дитячого будинку 

сімейного типу в громаді.  

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,      

                                             служба у справах дітей, виконком міської ради, 

                                             2021 рік 

 

           5.2.11. Забезпечити функціонування створених прийомних сімей, 

підвищувати ефективність роботи діючих прийомних сімей в районі. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,            

                                            служба у справах дітей, виконком міської ради,                           

                                            постійно 

 

           5.2.12. Забезпечити своєчасне призначення виплат та фінансування 

прийомних сімей за принципом "гроші ходять за дитиною". 

                                           Фінансове управління, управління соціального захисту  

                                           населення райдержадміністрації, служба у справах         

                                           дітей, постійно 

 

           5.2.13. Надавати соціальні послуги сім’ям з дітьми, які опинились в 

складних життєвих обставинах, прийомним батькам, кандидатам в усиновителі, 

усиновителям, батькам-вихователям. 

                                          Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний  

                                          центр соціальних служб»,  

                                          постійно 

 

            5.2.14. Забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних 

питань реалізації дитячої, сімейної політики, нових форм сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. 

                                          Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний               

                                          центр соціальних служб», виконком міської ради,  

                                          постійно 

 

           5.2.15. Організовувати та проводити заходи до Дня захисту дітей, 

Великодня, Дня Незалежності та Дня Святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят та інші. Забезпечувати фінансування проведення цих заходів та 

придбання призів та подарунків для дітей, учасників заходів. 

                                          Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький районний  

                                          центр соціальних служб», управління освіти, культури,  

                                          молоді та спорту,  

                                           щорічно 

 



           5.2.16. З метою популяризації сімейних цінностей організовувати та 

проводити заходи до Дня сім’ї, Дня матері, інших свят за участю дітей, батьків, 

громадськості. Забезпечувати фінансування проведення цих заходів та 

придбання призів та подарунків для дітей, учасників заходів. 

                                          Служба у справах дітей,   управління освіти, культури,  

                                          молоді та спорту,  

                                          щорічно 

 

            5.2.17. Проводити перевірку умов проживання дітей в сім’ях опікунів, 

піклувальників, у прийомних сім’ях. Забезпечувати фінансування транспортних 

витрат для проведення даних заходів. 

                                             Служба у справах дітей, 

                                             постійно 

 

           5.2.18. Забезпечувати працевлаштуванням і житлом випускників шкіл-

інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.  

                                              Виконком міської ради, 

                                              постійно 

 

            5.3. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності 

та безпритульності серед дітей. 

            5.3.1. Забезпечити своєчасне інформування лікувально-профілактичними 

закладами служби у справах дітей про випадки відмови та залишення батьками 

дітей в лікувальних закладах. 

                                              НКП «Липовецька ЦРЛ», виконком міської ради,   

                                              постійно 

 

           5.3.2. Всебічно сприяти організації в пологових будинках 

консультаційного пункту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 

питань профілактики раннього соціального сирітства. Організувати 

інформаційно-роз’яснювальну роботу та здійснення соціального супроводу 

матерів, які мають намір відмовитися від дитини. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                               

                                             НКП « Липовецька ЦРЛ»,  постійно. 

 

           5.3.3. Розробити та запровадити ефективний механізм виявлення 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які жебракують, а також практику 

взаємодії служб у справах дітей, підрозділів національної поліції, навчальних 

закладів, громадських організацій щодо запобігання цим явищам.  

                                             Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                             област; відділ освіти, культури, молоді та спорту,  

                                             служба у справах дітей; виконком міської ради,           

                                             постійно 

 



           5.3.4. Проводити профілактичні рейди «Вокзал», «Урок», «Канікули», 

«Неблагополучна сім’я», «Вечірнє місто», «Вечірнє село» та ін. Здійснювати 

фінансування транспортних витрат для проведення даних рейдів. 

                                             Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                             області; відділ освіти, культури, молоді та спорту;  

                                             служба у справах діте;,  КЗ «Липовецький районний  

                                             центр соціальних служб», виконком міської ради,  

                                             постійно 

 

           5.3.5. Забезпечити влаштування не менш як 80% дітей з притулків та 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сімейні форми виховання.  

                                              Служба у справах дітей; виконком міської ради,  

                                              постійно 

 

           5.3.6. Забезпечити налагодження співпраці між установами та 

організаціями усіх форм власності щодо соціально-правового захисту 

безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в 

суспільстві.  

                                              Служба у справах дітей;  КЗ «Липовецький районний         

                                              центр соціальних служб»; виконком міської ради,   

                                              постійно 

 

            5.3.7. Активізувати роботу з виявлення осіб, які залучають дітей до 

жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та забезпечення 

притягнення таких осіб до відповідальності. 

                                             Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                             області; служба у справах дітей; виконком міської          

                                             ради, 

                                             постійно 

 

           5.3.8. Запровадити систему взаємоінформування підрозділів поліції, 

служби у справах дітей, відділу освіти, культури, молоді та спорту, які не 

навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування. 

                                              Служба у справах дітей; управління освіти,  

                                              культури, молоді та спорту; Липовецьке ВП  

                                              Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

                                              виконком міської ради,  

                                              постійно 

 

           5.3.9. Організовувати та проводити семінари, наради працівників, які 

займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності та безпритульності 

дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом. Забезпечувати фінансування 

витрат для їх проведення. 

                                              Служба у справах дітей,  



                                              постійно 

 

            5.3.10. Запровадити систему взаємоінформування щодо виявлення дітей, 

переміщених із зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій, 

ведення обліку таких дітей. 

                                              Управління праці та соціального захисту населення;                          

                                              служба у справах дітей; управління освіти,         

                                              культури, молоді та спорту; Липовецьке ВП  

                                              Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області;                             

                                              КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб; 

                                              виконком міської ради,  постійно  

 

           5.3.11. Забезпечити дотримання законодавства про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту стосовно дітей, у тому числі 

дітей, розлучених із сім’ями. 

                                             Управління праці та соціального захисту населення; 

                                             служба у справах дітей; управління освіти,  

                                             культури, молоді та спорту; Липовецьке ВП  

                                            Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області;                               

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»;  

                                            виконком міської ради,  постійно. 

 

           5.3.12. Запровадити механізм сприяння реалізації та відновлення прав 

внутрішньо переміщених дітей. 

                                            Служба у справах дітей; управління освіти,  

                                            культури, молоді та спорту; Липовецьке ВП          

                                            Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області;                 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»;              

                                            виконком міської ради,  

                                            постійно 

 

           5.3.13. Проводити заходи щодо підтримки та соціальної адаптації дітей, 

які переселилися з тимчасово окупованих територій та районів проведення 

АТО. 

                                            Управління праці та соціального захисту населення;  

                                            служба у справах дітей; управління освіти, культури,  

                                            молоді та спорту,  КЗ «Липовецький районний центр  

                                            соціальних служб»; виконком міської ради; 

                                            постійно 

 

           5.3.14. Забезпечення захисту прав дітей учасників антитерористичної 

операції та дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО, подій на 

Майдані. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»; 

                                            управління праці та соціального захисту населення;  



                                           служба у справах дітей; управління освіти, культури,  

                                           молоді та спорту; виконком міської ради, 

                                           постійно 

 

           5.4. Попередження правопорушень та негативних проявів серед 

неповнолітніх, робота з питань соціальної адаптації неповнолітніх, 

пропаганда здорового способу життя серед дітей. 

           5.4.1. Координувати діяльність відділів та служб, діяльність яких 

спрямована на профілактику негативних проявів у дитячому середовищі, 

пропаганду здорового способу життя. 

                                           КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»;         

                                           служба у справах дітей;  

                                           постійно 

   

            5.4.2. Контролювати відвідування неповнолітніми ігрових залів, 

комп’ютерних клубів, дискотек у вечірній час, притягувати до відповідальності 

осіб, які допускають порушення законодавства. 

                                          Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                          області; служба у справах дітей; відділ освіти,   

                                          культури, молоді та спорту; виконком міської ради,  

                                          постійно 

 

           5.4.3. Взяти під постійний контроль дотримання заборони продажу 

алкогольних напоїв особам до 21 року. 

                                          Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій  

                                          області; виконком міської ради,  

                                          постійно 

 

           5.4.4. Підтримувати роботу підліткових клубів з правовиховної тематики 

за місцем навчання, сприяти їх ефективній роботі, надавати фінансову 

підтримку при проведенні заходів з дітьми. 

                                          Служба у справах дітей,  

                                          постійно 

 

           5.4.5. Проводити конференції, «круглі столи», зустрічі з питань 

профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму серед дітей, попередження 

проституції, з метою пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх. 

                                           Липовецька ЦРЛ; відділ освіти, служба у справах  

                                           дітей; Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у  

                                           Вінницькій області; КЗ «Липовецький районний центр  

                                           соціальних служб», 

                                           постійно 

 

            5.4.6. Розробити методичні рекомендації щодо організації та проведення 

заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з питань 



профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму серед дітей, попередження 

проституції, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх. 

                                             Управління освіти, культури, молоді та спорту;                                                       

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,          

                                             2021 рік 

 

           5.4.7. Провести зустрічі, «круглі столи» з питань профілактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

                                            КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»;                        

                                            служба у справах дітей,   

                                            2021 рік 

 

           5.4.8. Забезпечити інформування населення щодо профілактики 

негативних явищ у дитячому молодіжному середовищі через засоби масової 

інформації. 

                                           КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»;          

                                           служба у справах дітей; редакція газети «Липовецькі  

                                           вісті»,  

                                           постійно 

 

           5.4.9. Систематично проводити масові заходи для дітей з метою 

організації їх змістовного дозвілля. 

                                           Служба у справах дітей; управління освіти, культури,  

                                           молоді та спорту, 

                                           постійно 

 

           5.4.10. Активізувати роботу громадського формування з охорони 

громадського порядку в частині здійснення контролю за порушенням вимог 

законодавства щодо заборони продажу алкоголю та тютюнових виробів 

неповнолітнім, та перебування неповнолітніх після 22 години в розважальних 

закладах на підвідомчій території без супроводу батьків або осіб, що їх 

заміняють.  

                                             Виконком міської ради, 

                                             постійно 

 

           5.4.11. Продовжити роботу мобільного консультпункту з питань 

пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,  

                                            постійно 

 

           5.4.12. Активізувати правовиховну роботу в закладах освіти громади. 

                                             Управління освіти, культури, молоді та спорту, 

                                             постійно 

 



           5.4.13 Проводити виховні заходи з питань правової освіти та тижнів 

правових знань у загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                              Управління освіти, культури, молоді та спорту, 

                                              постійно 

 

           5.4.14. Забезпечити виготовлення і поширення буклетів, плакатів, 

пам’яток з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі на 

правовиховну тематику. 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                       

                                             постійно 

 

           5.4.15. Організовувати зустрічі, бесіди, «круглі столи»  з питань 

попередження дитячої злочинності та правопорушень. 

                                             Служба у справах дітей; Липовецьке ВП                            

                                             Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,                                 

                                             КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб»,                   

                                             постійно 

 

           5.4.16. Посилити контроль за дотриманням засобами масової інформації 

законодавства щодо заборони пропаганди насильства, розпусти, проституції. 

                                            Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій             

                                            області,  

                                            постійно 

 

6. Фінансування Програми. 

           Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів з міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

№ 

п/п 
Зміст 

2021 рік, 

тис. грн. 

1 Проведення свят, заходів, зустрічей з дітьми, конкурсів, 

конференцій, «круглих столів», фестивалів, інших 

заходів.  

54,0 

 

2 Транспортні витрати на проведення рейдів, перевірок 

умов проживання дітей, соціальних інспектувань, 

відвідування сімей опікунів, піклувальників, прийомних 

сімей, сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах, забезпечення участі у районних та обласних 

заходах. 

12,0 

3 Забезпечення роботи бази ЄІАС «Діти». 4,0 

 Всього 70, 0 
  

 



           7. Очікувані наслідки реалізації Програми. 

           В результаті виконання Програми очікується : 

           - поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; створення умов для активізації 

національного усиновлення; 

           - посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

           - зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища; 

           - збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у будинки сімейного типу та прийомні сім’ї ; 

           - забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства; 

активізація діяльності територіальних громад щодо захисту прав дітей; 

          - пропагування національної культури та духовної спадщини, 

національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та 

підтримки обдарованих дітей; 

         - зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед дітей, 

поліпшення правового виховання дітей; 

         - проведення різноманітних освітньо-виховних, інформаційних та 

культурологічних заходів для дітей та молоді; 

         - здійснення контролю щодо дотримання норм законодавства про працю 

дітей; 

         - підвищення рівня організації дозвілля дітей. 

 

  

           8. Контроль за виконанням програми. 

           Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних 

питань. 

           Служба у справах дітей забезпечує впровадження і реалізацію заходів 

цієї Програми та в термін до 01 листопада 2021 року надає узагальнюючу 

інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про стан її 

виконання. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олеся НАЗАРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 розвитку культури та духовного відродження на 2021-2022 роки 
 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління  освіти, культури, молоді та спорту 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року, 

Закони України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» ( 

із змінами і доповненнями внесеними від 21.05.2009 р. № 

1388-ІV), «Про охорону культурної спадщини» (із змінами 

і доповненнями від 09.09.2010 р. № 2518-ІV), Постанови 

Верховної Ради України «Про деякі невідкладні заходи 

щодо підтримки закладів культури в період економічної 

кризи» від 05.03.2009 р. № 1114-ІV. 

3. Розробник програми Управління  освіти, культури, молоді та спорту 

4. Співрозробники програми Міський будинок культури; 

Міська центральна бібліотека; 

Липовецька дитяча музична школа.  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління  освіти, культури, молоді та спорту 

6. Учасники програми Управління  освіти, культури, молоді та спорту, міський 

будинок культури, міська центральна бібліотека, 

Липовецька ДМШ. 

7. Термін реалізації програми 2021-2022 роки 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

1 млн. 168 тис. грн., з них: 

- 623 тис. грн. - загальний фонд; 

- 545 тис. грн. – понадпланові. 

 

 

2. Загальні положення 

Міська Програма розвитку культури та духовного відродження на 2021-2022 роки 

(далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про культуру», «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», постанови Верховної ради «Про деякі невідкладні заходи 

щодо підтримки закладів культури в період економічної кризи», обласної Програми розвитку 

культури та духовного відродження на період 2018-2022 року. 

Діяльність в галузі культури спрямована на вирішення першочергових завдань із 

забезпечення належного функціонування та розвитку культурно-дозвіллєвої інфраструктури, 

розширення інформаційних функцій бібліотек, сприяння творчості аматорів народного 

мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури. 

Надається підтримка мистецьким колективам, обдарованій молоді, які своєю 

творчістю активно утверджують позитивний імідж району в області та за її межами. 

Проведена певна робота щодо збереження відповідно до соціальних нормативів культурно-

освітньої діяльності мережі району, яка нараховує 25 закладів культури і мистецтв. Її 

діяльність забезпечують 104 спеціалістів. 



Здійснюються доплати за вислугу років, які передбачені чинним законодавством 

України, бібліотечним, педагогічним і музейним працівникам. 

Необхідне суттєве покращення матеріально-технічного забезпечення закладів 

культури, особливо у сільській місцевості. В районі потрібно завершити ремонти сільських 

закладів культури, закупити музичні інструменти, технічну апаратуру, сценічні костюми, 

коефіцієнт зносу яких складає понад 60 відсотків. 

Недостатнє комплектування бібліотек новою літературою та періодичними 

виданнями призводить до зниження поінформованості населення.  

Обмеження фінансування галузі не дає змоги повністю обстежити територію району 

на предмет виявлення пам’яток археології і надання цим землям статусу земель історико-

культурної спадщини. Не проводиться електронна паспортизація об’єктів культурної 

спадщини. Це призводить до того, що не повною мірою задовольняються духовні потреби 

населення району, що зумовлює необхідність прийняття Програми. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для 

подальшого розвитку закладів культури і мистецтв. 

Основними завданнями Програми є: 

 створення умов для забезпечення діяльності закладів культури і мистецтв; 

 проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури; 

 підтримка театрально-видовищних заходів та виставкової діяльності; 

 поповнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

 здійснення комплексу заходів щодо збереження пам’яток історико-культурної 

спадщини; 

 поповнення бібліотек новою літературою та періодичними виданнями; 

 пошук та залучення до навчання у Липовецькій ДМШ обдарованих дітей, 

розвиток і підтримка їх творчих здібностей; 

 участь обдарованих дітей та молоді у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

конкурсах і фестивалях. 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок нормативних та додаткових асигнувань на галузь на відповідний 

рік, спонсорських та благодійних надходжень, надходжень від платних послуг, наданих 

закладами культури, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

5.  Заходи з реалізації  Програми  
 

№ 

з/п 
Зміст заходів Виконавець 

Орієнтовний обсяг 

фінансування (тис.грн.) 

2021 2022 

 

І.Збереження і розвиток мережі закладів культури і мистецтва, організація її 

матеріально-технічного забезпечення, капітальний ремонт і реконструкція приміщень 

закладів культури 

1. Придбання сценічних костюмів, 

музичних інструментів, вбрання 

сцени, меблів для сільських 

закладів культури. 

 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

За потреби За потреби 



2 Оновлення та ремонт 

звукоапаратури, освітлювальної 

апаратури Липовецького міського 

будинку культури. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури 

За потреби За потреби 

3. Ремонт приміщення сільських 

бібліотек та клубів: 

Нападівка (бібліотека) 

Славна (зал ) 

Троща (фоє, глядацький зал) 

Іванька  

 

Старости  За потреби За потреби 

ІІ. Модернізація і технічне переоснащення установ, організацій і закладів культури. 

1. Придбання комп’ютерної техніки 

та програмного забезпечення для 

бібліотек. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, старости 

70,0 – 

понадпл. 

100,0  – заг. 

фонд 

50,0 – 

понадпл. 

2. Придбання нових музичних 

інструментів, комп’ютерної 

техніки, аудіо та відео апаратури, 

поповнення фонотеки, концертних 

костюмів для творчих колективів 

громади. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, старости 

100,0 – 

понадпл. 

100,0 – заг. 

фонд 

100,0 – 

понадпл. 

ІІІ. Охорона і збереження культурної спадщини. 

1. Забезпечення виявлення пам’яток 

археології (земель історико-

культурного призначення) на 

території громади 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

За потребою  За потребою  

2. Проведення моніторингу, 

інвентаризації пам’яток історії, 

культури та архітектури.  

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту  

За потребою За потребою 

3. Виготовлення паспортів на 

пам’ятки історії, археології та 

архітектури району, створення 

електронної бази паспортів 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

50,0 - понадпл. 30,0 – заг. 

фонд 

4. Встановлення охоронних дощок 

та охоронних знаків на нерухомих 

пам’ятках громади. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, старости 

За потребою За потребою 

 

ІV. Бібліотечна справа. Посилення ролі бібліотек як інформаційних центрів регіону. 

1. Комплектування фондів бібліотек 

періодичними виданнями 

 

 

Управління  

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

старости 

 

15,0 – заг. 

фонд 

20,0– заг. фонд 

 

VI. Підтримка аматорського мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної 

культурної спадщини. 

 1. Участь провідних творчих 

колективів та окремих виконавців 

в Міжнародних, Всеукраїнських і 

обласних конкурсах, фестивалях. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури. 

10,0 - заг. 

фонд 

20,0 - понадпл. 

30,0– заг. фонд 



2. Організація та проведення міських 

культурно-мистецьких та 

просвітницьких заходів з 

відзначення державних свят, 

знаменних дат, ювілейних та 

історичних подій. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

15,0 -  заг. 

фонд 

50,0 - понадпл. 

50,0-  заг. 

фонд 

30,0 - понадпл. 

3. 

 

Організація та проведення заходів 

з відзначення працівників галузей 

з нагоди державних та 

професійних свят 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

10,0- заг. фонд 80,0– заг. фонд 

4. 

 

Забезпечення діяльності духового 

оркестру (участь у фестивалях, 

конкурсах, придбання музичних 

інструментів) 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

За потребою За потребою 

5. 

 

Проведення благодійних 

концертів, зустрічей тощо 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

За потребою За потребою 

 6. Проведення Міжрегіонального 

рок-фестивалю «Купальська 

спека». 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

10,0- заг. фонд 

30,0 – 

понадпл. 

30,0- заг. фонд  

20,0 – 

понадпл. 

 7. Організація та проведення 

фестивалю фольклорного 

мистецтва «Липовеччино рідна 

моя». 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури 

10,0 – 

понадпл. 

 

15,0– заг. фонд 

 8. Організація та проведення 

урочистостей з нагоди річниці 

Незалежності України. 

 

Відділі освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ  

3,0 -  заг. фонд 

5,0- понадпл. 

 

10,0– заг. фонд 

 9. Організація та проведення 

фестивалю «Різдвяне диво». 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

3,0 - заг. фонд 

5,0- понадпл. 
10,0– заг. фонд 

10.  Організація та проведення 

міського фестивалю дитячої 

художньої творчості імені Павла 

Оплаканського «Музичний 

зорепад». 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

6,0 - заг. фонд 

5,0 – понадпл. 

 

25,0 - заг. 

фонд 

 11. Святкові заходи з нагоди річниці 

Конституції України. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

3,0- заг. фонд 

 
5,0 - заг. фонд 

12. Святкові заходи з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 
5,0- заг. фонд 

 
10,0- заг. фонд 



«Щасливе дитинство». спорту, міський 

будинок культури, 

ДЮЦ 

VІІ. Робота з обдарованими дітьми та творчою молоддю. 

2. Участь дітей дитячої музичної 

школи в районних, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях. 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Липовецька 

дитяча музична 

школа. 

10,0- заг. фонд 

 
10,0- заг. фонд 

3. Щорічне проведення свята для 

першокласників «Посвячення в 

музиканти» 

Управління  освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Липовецька 

дитяча музична 

школа 

3,0- заг. фонд 

 
5,0- заг. фонд 

ВСЬОГО 438,0  з них:  

93, 0 – 

загальний 

фонд; 

345,0 – 

понадпланові 

 

730,0 з них: 

530,0 - 

загальний 

фонд; 

200,0 - 

понадпланові 

 

5.  Очікувані результати 
 

Виконання заходів Програми дасть можливість вирішити першочергові питання 

щодо: 

 підвищення рівня розвитку мережі закладів культури і мистецтв; 

 зростання рівня поінформованості населення; 

 залучення населення до активної участі у культурному житті громади, широкому 

доступу до культурних цінностей; 

 збереження унікальних пам’яток культурної спадщини .  

 

6. Контроль за виконанням програми 
 

 Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених 

на її фінансування, покладається на постійну комісію. 

Управління  освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до 01 листопада 

впродовж 2021-2022 років надає узагальнюючу інформацію міській раді про стан її 

виконання. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

 підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, гендерної рівності 

та протидії торгівлі людьми Липовецької територіальної громади                             

на 2021 рік 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про основи 

соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», 

Сімейний кодекс України від 

10.01.2002 р. № 2947-ІІІ, Закони 

України від 08.09.2005 р. № 2866-ІV 

«Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про 

попередження насильства в сім’ї» від 

15.11.2001 р. № 2789-ІІІ, «Про 

протидію торгівлі людьми» від 

20.09.2011р. № 3739-VI «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту 

багатодітних сімей» від 19.05.2009 р.     

№ 1343 -V I 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець Програми Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я 

5. Учасники Програми ССД, КЗ «Липовецький районний 

центр надання соціальних служб», 

управління освіти, культури, молоді та 

спорту, відділи та управління міської 

ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 



7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

50 тис. грн. 

 

1. Загальні положення 

Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії 

домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків – один з найважливіших інструментів розвитку країни, 

росту добробуту її громадян і вдосконалення суспільних відносин. 

Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом в 

Україні, від якої можуть страждати як жінки, так і чоловіки. Проте, як свідчить практика, 

переважно від домашнього насильства страждають найбільш вразливі верстви населення: 

жінки і діти, а також особи з інвалідністю та особи похилого віку. Діти страждають не лише 

від насильства по відношенню до себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, 

переносячи цей негативний досвід у власне життя в майбутньому. За результатами 

Всеукраїнського опитування  громадської думки щодо вчинення насильства по відношенню 

до дітей опитувані діти зазнавали хоча одного з видів домашнього насильства. Найчастіше 

діти зазнавали психологічного насильства, в той час як дорослі більше потерпали від 

фізичного та психологічного насильства. 

Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема 

репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення кількості 

народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи навіть, летальних 

наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, або внаслідок суїцидів 

постраждалих осіб. 

Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, 

внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях. Постраждалі не можуть 

належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень 

бездоглядності  дітей та відповідно підвищується рівень соціального сирітства. 

Зростає кількість розлучень  у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та кількість 

правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до дитячої бездоглядності 

постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників. 

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з 

важливих умов сталого соціально економічного розвитку області, позитивних змін у 

суспільстві та його благополуччя, реалізації прав людини та самореалізації особистості, 

запорукою ефективного розв’язання існуючих проблем. 

Програма підтримки сім’ї, запобіганню домашньому насильству, гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону 

дитинства», «Про запобігання та протидію домашнього насильства», «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», 



Комплексної програми реалізації молодіжної та сімейної політики у Липовецькому районі на 

2019-2021 роки. 

Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю визначення на 

місцевому рівні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей 

з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії 

насильству в сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах 

життєдіяльності.  

2. Мета та завдання Програми. 

Метою Програми є:  

- забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного 

розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого 

народження і виховання дітей; 

-  здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях або в яких 

існує реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії 

насильству в сім’ї. Підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів влади, 

громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства. Захист та 

надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї; 

-  утвердження гендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових механізмів з 

недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення застосування позитивних 

дій, забезпечення економічної незалежності кожної статі, створення умов для більш широкої 

участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та 

сімейних обов'язків, викорінення гендерного насильства та подолання гендерних 

стереотипів;  

- здійснення комплексних заходів на місцевому рівні громади щодо попередження 

торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та сімей, які постраждали від збройних 

конфліктів, а також визначення  зазначених обсягів  фінансування заходів. 

Завданнями Програми у сфері підтримки сім’ї є: 

- соціальна підтримка сімей, багатодітних сімей; 

- створення умов для повноцінного проживання та розвитку багатодітних сімей; 

- підвищення ролі батька у вихованні дитини; 

- забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між подружжям, 

батьками та дітьми; 

- підвищити рівень та якість життя багатодітних сімей; 

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за 

утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я; 

- покращення умов для збереження репродуктивного здоров`я населення, пропагування 

та формування здорового способу життя; 

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей; 

- сприяння зайнятості населення; 



- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших 

заходів, спрямованих на підвищення  престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та 

відповідальне батьківство. 

Завданням Програми у сфері попередження домашнього насильства є: 

- попередження та зменшення випадків скоєння насильства в сім’ї; 

- мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості; 

- підвищення інформованості населення щодо шляхів убезпечення від насильства в 

сім’ї; 

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від насильства в сім’ї; 

- вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах; 

- закріплення розуміння суспільством насильства як злочину, що брутально порушує 

права людини. 

Завданнями Програми у сфері гендерних рівності є: 

- підвищення компетентності осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

щодо використання гендерних  підходів у роботі; 

- досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих 

рішень; 

- зменшення гендерного дисбалансу в економічній сфері; 

- розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці; 

- підтримка професійної активності працівників у поєднанні з виконанням сімейних 

обов’язків; 

- формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів; 

- впровадження гендерних підходів в освіті; 

- створення системи ефективного реагування на факти гендерної дискримінації. 

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є: 

- створення системи моніторингу протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності 

заходів,  проведених на регіональному рівні; 

- підвищення професійної компетентності працівників органів державної влади з 

питань запобігання та боротьби з торгівлею людьми; 

- здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних 

заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 



3. Очікувані результати виконання Програми 

- підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення; 

- попередження насильства в сім’ї; 

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, 

їх життя та здоров’я; 

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за 

ознакою статі та насильства в сім’ї; 

- підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у традиційному 

розподілі гендерних ролей; 

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, 

громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми; 

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння 

до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  відповідної допомоги з метою 

формування навичок безпечної поведінки у населення. 

4. Основні заходи Програми 

 

1. Формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами 

функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей. 

Постійно 

Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

Служба у справах дітей, КЗ 

«Липовецький районний центр 

надання соціальних служб» 

2. Проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, 

інших заходів, спрямованих на підвищення  престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб 

та відповідальне батьківство. 

Постійно 

Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

Служба у справах дітей, КЗ 

«Липовецький районний центр 

надання соціальних служб» 

 

3. Забезпечувати підготовку подань щодо присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» для багатодітних матерів в порядку та відповідно до чинного законодавства 

України. 



Постійно 

Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4. Забезпечувати обстеження соціально-побутових умов багатодітних сімей, які 

потрапили у складні життєві обставини, визначати їх першочергові потреби. 

Постійно 

Виконавчий комітет  

Спільно з зацікавленими службами 

 

5. Здійснення комплексних заходів по запобіганню та протидію домашньому 

насильству. 

Постійно 

Виконавчий комітет  

Спільно з зацікавленими службами 

 

6. Впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє 

насильство і насильство за ознакою статі, участь у підготовці фахівців, які 

впроваджуватимуть програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство, кривдників. 

Постійно  

КЗ «Липовецький районний центр 

надання соціальних служб» 

7. Залучення до виконання Типової програми для кривдників, затвердженої 

Наказом Міністерства соціальної політики України 01 жовтня 2018 року № 1434, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, фізичних осіб – підприємців, 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги (за їх згодою), відповідно до законодавства.  

При потребі 

Виконавчий комітет 

8. Вивчення та розповсюдження кращих практик забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків. 

Постійно 

Виконавчий комітет 

 

9. Проведення заходів з питань протидії торгівлі людьми. 

Постійно 

Виконавчий комітет 



Спільно з зацікавленими службами 

 

10. Виявлення осіб які постраждалих від торгівлі людьми. 

Постійно 

Виконавчий комітет 

Спільно з зацікавленими службами 

5. Загальний обсяг фінансування 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік 

становить 50 тис. грн.. (понадпланові). 

6. Джерела фінансування Програми 

Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

міста в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

7. Контроль за виконанням програми 

           Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених на 

її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань. 

           Відділ соціального захисту та охорони здоров’я забезпечує впровадження і реалізацію 

заходів цієї Програми та в термін до 01 листопада 2021 року надає узагальнюючу 

інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про стан її виконання. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 5 

         до рішення 3 сесії  

         міської ради 8 скликання  

         21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру  Липовецької територіальної громади 

на 2021 рік 
 

1. Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розробки Комплексної 

програми 
Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми 

Закон України «Про загальнодержавну цільову 

програму захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2022 роки»  

«Комплексна програма захисту населення і 

територій Вінницької області у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 – 

2021 роки". 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької міської ради 

4. 
Відповідальний виконавець  

Програми 

Головний спеціаліст з цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами загального відділу 

виконавчого комітету Липовецької міської ради 

6. Учасники Комплексної Програми 

Структурні підрозділи міської ради, обласні 

організації і установи, територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади,  

навчально-методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Вінницької області, 

наукові заклади і центри 

7. Термін реалізації Програми 2021 роки 

8. 
Загальний обсяг фінансування  

 
30 тис. грн..  



2. Вступ 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом 

системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених 

законом. 

Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  

характеру Липовецької територіальної громади на  2021 рік (надалі -  Програма) розроблена 

на основі  реалізації завдань визначених: 

- Кодексом цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI; 

- Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-

2022 роки»; 

- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

- Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 773 

”Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту”. 

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що 

досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування на місцевому рівні, спрямованих на розв'язання проблеми 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, їх попередження, охорону життя  і здоров’я 

людей. 

 

3. Загальні положення Програми 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямків: розвитку цивільного захисту, 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування. 

На основі проведеного аналізу висвітлені проблемні питання та недоліки, які можуть 

бути розв’язані за участю органів державної влади і місцевого самоврядування міста, 

підприємств, установ та організацій всіх форм власності, виходячи  із наявних матеріально-

технічних, трудових ресурсів та фінансових можливостей. 

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації 

комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який 

вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на 

створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов 

розвитку системи цивільного захисту та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.   

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня 

безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. 

 

 

 

 



5. Заходи та завдання  Програми 

 Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення 

комплексу робіт щодо: 

-  матеріально-технічного забезпечення роботи постійної міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та колективу Липовецької міської 

ради; 

- проведення технічної інвентаризації та контролю за використанням захисних споруд 

цивільного захисту; 

- придбання спеціальної техніки та обладнання для попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації; 

- проведення інформаційно - роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед 

населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених верств населення; 

- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного захисту; 

- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з запобігання та 

реагування при  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, стихійних лих, 

нещасних випадках на воді та проведенні технічних робіт; 

- покращення стану техногенної безпеки міста, здійсненням контролю місцевою 

комісією з питань ТЕБ та НС за станом забезпечення техногенної та екологічної  безпеки на 

території міста; 

- покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення ефективності превентивних 

заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій, оперативності реагування на них; 

- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи рятувальників та 

оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій; 

- придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновлювальних робіт; 

- фінансово-матеріальна підтримка закладів медицини, поліції, ДСНС та служб, 

залучених до попередження та ліквідації наслідків НС; 

- придбання засобів особистого захисту та продовольчих наборів для малозахищених 

верст населення;  

- придбання захисного одягу, засобів індивідуального захисту органів дихання, 

дезінфікуючого розчину для потреб населення; 

- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій. 

 



6. Загальний обсяг фінансування 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік 

становить 30 тис. грн.. 

7. Джерела фінансування Програми 

Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

міста в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

8. Очікувані результати, ефективність Програми 

 Виконання Програми дасть змогу: 

-  забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів 

виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 

- своєчасне оповіщення та інформування населення дозволить знизити ризик 

виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 

- удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій; 

 Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної 

єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок 

надзвичайних ситуацій. 

9. Контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

роботи з обдарованою молоддю на 2021-2022 роки 
 

1. Паспорт Програми  

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про 

вищу освіту», Укази Президента 

України від 30 вересня 2010 року 

№ 927 «Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та 

молод»”, від 12 січня 2015 року                  

№ 5/2015 «Стратегія сталого 

розвитку «Україна-2020», 

Концепція Нової української 

школи, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від                       

14 грудня 2016 року № 988 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, культури, 

молоді та спорту, заклади освіти 

5. Учасники Програми Управління освіти, культури, 

молоді та спорту, ЗОШ. 

6. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

275 тис. грн. 

  

2.  Загальні положення Програми 
Одним із найважливіших завдань соціальної орієнтації держави є сприяння розвитку 

молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених 

Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення захисту та 

розвитку дітей. Сфера шкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до 

більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені 

соціальними, політичними та економічними перетвореннями. Зростає значення освіти, 



заснованої на принципах гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних 

цінностей, безперервності, багатоукладності й варіативності, добровільності та практичного 

спрямування як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. 

Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір форм отримання 

освіти зумовлює зростання ролі знань, додаткової освіти для задоволення потреб молоді у 

професійному самовизначенні і творчій самореалізації. 

На перший план сучасного навчального закладу виходять проблеми пошуку та 

подальшого розвитку обдарованих учнів, організація їх творчої діяльності для досягнення 

повної самореалізації  в самостійному житті. 

 

3.  Аналіз досягнень обдарованої молоді громади 

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) 

ІVетапу 

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 Липовецьких №1, №2, №3, Росошанської  та Лукашівської 

загальноосвітніх закладів І-ІІІ ст. 

Вагомих успіхів за наслідками проведення обласних олімпіад у 2019-2020 

навчальному році досягли 4 учасники, зокрема: по 1  - з опорного закладу «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради Вінницької області», 

Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 Липовецької районної ради Вінницької 

області, Турбівської загальноосвітньої школи І-Ш ст. №1 Липовецької районної ради 

Вінницької області та опорного закладу «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області:  

- з астрономії 

ІІІ місце      Король Олег, учень 11класу ОЗ «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 

Липовецької районної ради Вінницької області»; 

- з біології 

ІІІ місце     Шит Ярослава, учениця 10 класу Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№3 Липовецької районної ради Вінницької області; 

- з екології 

ІІІ місце     Сидоренко Олександра, учениця 11 класу Турбівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. №1 Липовецької районної ради Вінницької області; 

- з трудового навчання 

ІІІ місце Шевчук Адам, учень 11 класу ОЗ «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  

Липовецької районної ради Вінницької області». 

 Учні району активно беруть участь у конкурсах учнівської творчості: «Кенгуру» з 

математики, «Левеня» з фізики, «Колосок» та «Геліантус» з природничих дисциплін, 

«Пізнайко» та «Рussle» з англійської мови, «Соняшник» з української мови, «Sunflover» із 



зарубіжної літератури та ін.; природоохоронних та еколого-натуралістичних акціях та 

операціях(більше 20, щорічно), виступах агітбригад; спортивних змаганнях. 

4. Мета та основні завдання Програми 
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 

учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та 

молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, забезпечення 

можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації. 

Програма спрямована на координацію роботи з обдарованою молоддю, здатною в 

майбутньому проявити раціоналізаторські здібності на підприємствах громади, поповнити 

лави науковців та передової інтелігенції.  

Програма передбачає перетворення закладів нового типу на центри педагогічної 

апробації інноваційних методик і технологій розвитку та впровадження передових здобутків 

освітньої галузі. 

Програма спрямована на: 

- своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини, створення 

банку даних про них; 

- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно орієнтованої системи 

роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

- підвищення фахової майстерності педагогічних працівників шляхом вдосконалення 

методичної роботи; 

- підвищення компетентності керівників шкіл; 

- дослідження професійних інтересів випускників навчальних закладів;  

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх 

профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних 

заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді; 

- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного педагога, 

який працює з обдарованими дітьми та молоддю;  

- створення системи морального та матеріального заохочення обдарованих дітей; 

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, підтримка 

обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів МАН, фестивалів, спортивних змагань обласного та Всеукраїнського 

рівнів;  

- надання допомоги у зміцненні навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл; 

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників. 

 

5. Основні заходи міської  програми роботи з обдарованою молоддю на 2021-2022 

роки 
 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Відповідал

ьні 

виконавці 

Етапи 

виконання 

Програми 

Кінцеві 

результати 
 

2021 2022 

1 Систематичне поповнення 

банку діагностичних методик 

для виявлення обдарованої 

молоді за віковими категоріями 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

належного 

функціонуван

ня системи 

методичної 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 



2 Систематичне поповнення 

регіонального банку даних 

"Обдарованість" 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Не потребує 

фінансування 

Банк даних 

"Обдарованіс

ть"  з метою 

підтримки 

обдарованої 

молоді 

3 Забезпечення проведення 

районних та участі в обласних і 

Всеукраїнських етапах 

олімпіад, конкурсів, конкурсів-

захистів, турнірів, фестивалів  

та ін. 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

60,0 

(пона

дплан

ові) 

65,0 

(понадп

ланові) 

Фінансування 

проведення 

районних та 

участі в 

обласних і 

Всеукраїнськ

их етапах 

олімпіад, 

конкурсів, 

конкурсів-

захистів, 

турнірів, 

фестивалів  та 

ін.  

 

4 

Сприяння створенню мережі 

ліцеїв, гімназій, колегіумів, 

навчальних закладів з 

поглибленим і профільним 

вивченням окремих предметів.  

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

За 

потр

ебо

ю 

За 

потреб

ою 

Створення 

найсприятлив

іших умов для 

навчання та 

виховання 

обдарованої 

молоді. 

5 Сприяння розширенню мережі 

класів та груп з поглибленим 

вивченням навчальних 

предметів для обдарованої 

молоді у загальноосвітніх 

навчальних закладах, що 

розташовані у сільській 

місцевості 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

За 

потр

ебо

ю 

За 

потреб

ою 

Створення 

найсприятлив

іших умов для 

навчання та 

виховання 

обдарованої 

молоді. 

6 Сприяння оновленню 

бібліотечних фондів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, використовувати 

Інтернет-ресурси, (зокрема 

освітнього порталу 

http://edu.vn.ua) для 

дистанційної підтримки 

обдарованої учнівської молоді. 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

адміністраці

ї шкіл 

За 

потр

ебо

ю 

За 

потреб

ою 

Забезпечення 

навчально-

методичними 

матеріалами 

для роботи з 

обдарованою 

молоддю 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Підключити 

школи до 

мережі 

Інтернет 

7 Сприяння залученню ресурсів 

для модернізації обладнання 

кабінетів природничо-

Управління 

освіти, 

культури, 

30,0 

(пон

адпл

50,0 

(понад

планов

Створення 

сучасних 

умов для 

http://edu.vn.ua0/


математичного циклу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з метою створення 

умов для роботи з обдарованою 

молоддю 

молоді та 

спорту, 

адміністраці

ї шкіл 

анов

і) 

і) роботи з 

обдарованою 

молоддю  

8 За значні особисті досягнення у 

роботі з учнями переможцями 

конкурсів,олімпіад, турнірів, 

фестивалів, змагань 

виплачувати щорічні грошові 

премії та стипендії для 

педагогів закладів освіти 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

фінансове 

управління 

5,0 15,0 Щорічне 

стимулювання 

шляхом 

преміювання 

та виплати 

стипендій 

педагогам 

закладів освіти 

9 За значні особисті досягнення 

учням-переможцям конкурсів, 

олімпіад, турнірів, фестивалів, 

змагань виплачувати щорічні 

грошові премії та стипендії 

Управлінн

я освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

фінансове 

управління 

      

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

15,0 
Щорічне 

стимулюванн

я шляхом 

преміювання 

та виплати 

стипендій 

учням 

закладів 

10 Проведення інших методичних 

заходів, спрямованих на 

підтримку молоді  

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

 

 

 

 

 

10,0 

20,0 Фінансування 

проведення 

методичних 

заходів, 

спрямованих 

на підтримку 

молоді  

 Всього  110,

0 

165,0  

  

6. Очікувані результати Програми: 
- підвищення ролі школи як центру інтелектуального, культурного та соціально-

економічного відродження;  

- формування в учнів ключових компетентностей, необхідних практичних умінь і 

навичок; 

- зростання фахової майстерності педпрацівників; 

- організація роботи творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на 

роботу з обдарованими дітьми та молоддю; 

- забезпечення науково-методичними матеріалами вчителів, які працюють з 

обдарованими дітьми та молоддю; 

- розширення мережі навчальних закладів профільного навчання, поглибленого 

вивчення предметів, факультативів, гуртків; 

- участь в усіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних конкурсах, 

спортивних змаганнях, мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів; 

- продовження навчання у ВНЗ всіх рівнів акредитації; 

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл. 

З метою розв’язання першочергових завдань, визначених програмою, передбачається 

здійснити заходи, що додаються. 



7. Фінансування Програми 
Фінансування заходів, визначених Програмою, проводити за коштів місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному 

розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів 

Програми. 

 

8. Контроль за заходами виконання Програми 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених на 

її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до 01 листопада 

впродовж 2021-2022 років надає узагальнюючу інформацію міській раді про стан її 

виконання. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

ПРОГРАМА 

 профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1.  Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про розроблення Програми 

Статті 45, 46, 47 Закону 

України «Про ветеринарну 

медицину», Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування» 

3.  Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

4.  Відповідальні виконавці Програми Управління та відділи 

Липовецької міської ради 

5.  Учасники Програми Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

6.  Терміни реалізації Програми 2021-2023 роки 

7.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми 

90 тис. грн. (понадпланові) 

 

2. Загальні положення 

Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини. 

Характеризується гострим перебігом, ураженням нервової системи та має летальні наслідки. 

Основним джерелом інфекції є хворі на сказ дикі тварини, в основному лисиці. 

Особливістю сказу природного типу є формування зон стійкого неблагополуччя. Такі зони 

розміщенні, як правило, в місцях з підвищеною щільністю поселення лисиць. 

Заходи боротьби зі сказом здійснюються комплексно органами державної 

ветеринарної медицини, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, лісництва 

та органами місцевого самоврядування.  

На сьогоднішній день офіційна статистика зафіксованих випадків захворювання на сказ 

в Україні залишається невтішною. Смертельно небезпечний вірус продовжує існувати та 

переноситись в дикій природі, а звідти відбувається його міграція до домашніх тварин та 

людей. При цьому, забезпечення лікувальних закладів та закладів ветеринарної медицини 

вакцинами від сказу вирішує лише частину проблеми, однак, першопричини стійкого рівня 

випадків захворювання на сказ (поширення вірусу в дикій природі ті його міграція в населені 

пункти) не зникають. Крім цього, через стабільно високий рівень зафіксованих випадків 



сказу в Україні, існують складності при некомерційному переміщенні домашніх тварин через 

державний кордон України та держав-членів ЄС. Складності полягають у необхідності 

проведення лабораторного ветеринарного дослідження на наявність та рівень антитіл до 

вірусу сказу у домашніх тварин. Ціна такого дослідження в Україні встановлюється 

державою та є співмірною з цінами в країнах ЄС, при цьому доходи громадян в Україні 

значно нижчі, ніж в країнах ЄС. Але крім досить дорогого лабораторного дослідження, для 

перетину кордону з домашньою твариною українські власники та заводчики домашніх 

тварин повинні дотримуватись строків досить тривалого карантину, який передбачено 

регуляторними актами Європейського Союзу. Вирішувати цю проблему необхідно 

декількома шляхами: 

по-перше, з боку держави має бути розроблено та впроваджено всеохоплюючу 

комплексну загальнодержавну програму заходів з вакцинації проти сказу диких тварин; 

по-друге, посилення контролю та проведення профілактичних щеплень проти сказу 

домашніх тварин в населених пунктах на всій території України з обов'язковим активним 

інформуванням населення про такі заходи через загальнодержавні та місцеві засоби масової 

інформації; 

по-третє, проведення аудиту та перегляду формування ціни лабораторного 

ветеринарного дослідження на наявність та рівень антитіл до вірусу сказу у домашніх тварин 

та приведення її у відповідність із рівнем доходів громадян (на даний час ця послуга в 

Державному НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи є 

найдорожчою послугою, хоча технологія проведення цього дослідження цілком співмірна з 

іншими лабораторними дослідженнями. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сказ входить у першу 

п'ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що наносять найбільший соціально-

економічний збиток. Сьогодні сказ реєструють у 113 державах і територіях світу, на всіх 

континентах, окрім Антарктиди. Щороку від цього захворювання в світі гине понад 55 000 

людей і більше 1 млн. тварин; 95% випадків смерті від сказу фіксують в Африці та Азії. 

За даними на 1.01.2020, в Україні наявні 74 944 дози антирабічної вакцини та 3 305 доз 

антирабічного імуноглобуліну. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є комплексне розв’язання проблеми захисту населення, 

сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на сказ в інтересах 

безпеки окремої людини, суспільства, довкілля, та у разі виникнення сказу – локалізацією 

осередку та проведенням карантинних заходів до повного оздоровлення та дотримання 

чинних правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України, Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

 

4. Завдання і заходи Програми 

Завданням Програми профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) є організація і 

здійснення системи заходів, спрямованих на ліквідацію випадків захворювання на сказ у 

громаді, яка базується на комплексі науково-методичного і нормативно-правового 

забезпечення та включає епізоотологічний моніторинг, застосування сучасних засобів 

діагностики і профілактики, запровадження вакцинації свійських тварин з імунологічним 

моніторингом ефективності, ліквідації епізоотичного осередку з проведенням вимушеної та 

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%86%D0%9F%D0%91%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2020.docx


профілактичної вакцинації тварин всіх видів, евтаназії та спалювання трупів захворілих та 

загиблих тварин. 

 

5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 

Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують державної підтримки: 

 проведення щеплень собак та котів проти сказу; 

 дотримання правил утримання собак, котів інших хижих тварин власниками 

тварин; 

 створення притулків для бродячих тварин; 

 доведення щільності популяції червоної лисиці у дикій фауні до 0,5-1 особи на 

1000 га угідь; 

 забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з 

питань профілактики захворювання тварин на сказ через засоби масової 

інформації; 

 забезпечення дієвого контролю за дотриманням правил утримання собак та котів. 

 

6. Аналіз епізоотичної ситуації із захворювання тварин на сказ на території 

Липовецької територіальної громади 

Епідемічна ситуація зі сказу в Україні залишається нестійкою. Відповідно до даних 

Міністерства охорони здоров’я України щорічно в Україні реєструється близько 120-140 

тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу укусів або ослинення 

тваринами, з яких 60% постраждалих одержують направлення на лікування за підозрою в 

інфікуванні сказом. Також останнім часом почастішали випадки смертей людей, які були 

покусані інфікованими тваринами і не звертались за допомогою в медичні установи. 

Сьогодні Україна є однією з найбільш неблагополучних країн зі сказу в Європі. Такий 

напружений епізоотичний стан створює загрозу погіршення епідемічної ситуації з цього 

особливо небезпечного летального захворювання. Сказ є економічним тягарем для країни у 

зв'язку з високою вартістю лікування потерпілих, діагностики, епідеміологічного, 

епізоотологічного нагляду, профілактичної та постекспозиційної обробки людей, імунізації 

тварин. 

Найбільша кількість випадків сказу в Україні реєструється серед лисиць, однак 

наявність резервуару інфекції, особливість екології лисиць, їх синантропізація, 

неконтрольоване розмноження, постійні контакти з безпритульними собаками й котами та 

недостатній рівень імунопрофілактики серед домашніх тварин через безвідповідальність 

власників домашніх тварин (особливо в сільській місцевості) є передумовами виникнення 

сказу у домашніх м’ясоїдних тварин – собак і котів. 

 

7. Епізоотологічний моніторинг 

Система моніторингу захворювання тварин на сказ базується на : 

 функціонуванні інформаційно-аналітичної системи моніторингу захворювання 

тварин на сказ, оцінки ризиків і прогнозування епізоотичного процесу 

захворювання на території громади; 

 проведенні вчасного щеплення домашніх котів і собак проти сказу; 

 зменшенні кількості бродячих тварин; 

 проведенні регулювання популяцій червоної лисиці на території району та 

приведення щільності популяції до 0,5-1 особи на 1000 га угідь. 



 застосуванні заходів адміністративного впливу за порушення правил утримання, 

реєстрації тварин; 

 постійний аналіз особливостей окремих ситуацій (випадків захворювання на сказ 

на території України). 

 

8. Лабораторна діагностика та протиепізоотичні заходи 

Лабораторна діагностика захворювання на сказ передбачає своєчасне 

диференційоване підтвердження захворювання шляхом проведення комплексу лабораторних 

досліджень. 

 Для організації і проведення загальних протиепізоотичних заходів необхідно: 

 дотримуватись "Правил утримання собак та котів" власниками тварин, 

організаціями, підприємствами; 

 проводити регулювання чисельності популяцій червоної лисиці в місцевостях із 

високим ступенем ризику захворювання на сказ; 

 вчасно проводити щеплення проти сказу домашніх собак та котів. 

 

9. Матеріально-технічне забезпечення організаційних, протиепізоотичних заходів 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

міського бюджету та за рахунок спонсорських, благодійних надходжень, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

Для ефективного виконання всіх заходів Програми необхідно: 

 центральній районній лікарні забезпечувати лікувально-профілактичні заклади 

достатньою кількістю антирабічної вакцини та проводити щеплення особам, які 

постраждали від укусів хворих на сказ тварин; 

 управлінню ветеринарної медицини забезпечувати державні установи 

ветеринарної медицини достатньою кількістю засобів профілактики, проводити 

розслідування виникнення вогнищ сказу та ліквідацію виявлених захворювань, 

проводити спеціальні курси для осіб, які будуть здійснювати відлов бродячих 

тварин; 

 державній надзвичайній протиепізоотичній комісії при райдержадміністрації 

забезпечувати виконання відповідальними службами та організаціями 

профілактичних та спеціальних заходів при виявленні та ліквідації вогнищ сказу; 

 представникам міської ради та старостам брати участь та надавати інформацію 

при ліквідації виявлених вогнищ сказу; 

 представникам поліції (дільничий інспектор) забезпечувати громадський порядок 

при проведенні ліквідації вогнищ сказу та проведенні протиепізоотичних заходів; 

 санітарно-епідеміологічній службі визначати контингент постраждалих осіб від 

укусів хворих на сказ тварин та направляти їх в медичні заклади для проходження 

курсу антирабічних щеплень; 

 міській раді проводити інформування населення по виконанню заходів щодо 

профілактики та боротьби із захворюванням на сказ через галузеві та відомчі 

інформаційні системи та засоби масової інформації.  

Виконання зазначених заходів щодо доведення щільності популяції червоної лисиці 

та стимуляції мисливців потребує фінансування у розмірі 30 тис. грн. (понадпланові) 

щорічно. 

 



10. Комплекс заходів щодо профілактики захворювання на сказ на території 

Липовецької територіальної громади на 2021-2023 роки 

  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Відповідальний за 

виконання заходів 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечити щорічну 

реєстрацію всіх собак та 

організацію щеплення їх проти 

сказу, здійснювати контроль за 

утриманням домашніх тварин 

Міська рада, комунальні 

підприємства, управління 

ветеринарної медицини 

Постійно Не потребує 

коштів 

2 Обладнати майданчики для 

збору та утилізації загиблих 

тварин на спеціально 

відведених місцях. Укласти 

угоди з утильзаводом на 

утилізацію загиблих тварин. 

Міська, селищна, сільські 

ради 

Протягом дії 

Програми 

В межах 

кошторису 

виконавця 

3 Провести розрахунки та 

виділити необхідні кошти для 

відлову бродячих тварин та 

створення притулків для них. 

Створити постійно діючі 

бригади із відлову бродячих 

собак і котів у притулки 

Міська рада, КП 

«Комунсервіс» 

Протягом дії 

Програми 

В межах 

кошторису 

виконавця 

4 Районному товариству 

мисливців та рибалок 

проводити облік диких 

м'ясоїдних тварин, особливо 

червоних лисиць, визначення їх 

щільності на 1000 га угідь для 

планування кількості відстрілів 

РТМР Щорічно Не потребує 

коштів 

5 РТМР організувати відстріл 

лисиць на території 

мисливських угідь, незалежно 

від строків полювання з 

доведеннях їх щільності до 0,5-1 

особи на 1000 га угідь 

РТМР Щорічно В межах 

кошторису 

виконавця 

6 У вогнищі сказу знищувати всіх 

наявних лисиць. 

РТМР Протягом 

2021-2023 

років 

В межах 

кошторису 

виконавця 

7 Забезпечити доставку кожної 

голови відстріляної лисиці та 

інших хижаків в установи 

ветеринарної медицини для 

вірусологічного дослідження на 

сказ у Вінницькій регіональній 

державній лабораторії 

ветеринарної медицини 

РТМР Постійно Не потребує 

коштів 

8 Виділити кошти з місцевого 

бюджету для виконання 

комплексного плану щодо 

Міська рада Протягом дії 

Програми 

Місцевий 

бюджет 



профілактики сказу в громаді ( 

РТМР на зменшення популяції 

червоної лисиці) 

9 Проводити турову дератизацію 

в осінньо-зимовий період на 

полях з мишовидними 

гризунами 

Сільськогосподарські 

підприємства району 

Щорічно В межах 

кошторису 

виконавця 

10 Регулярно проводити 

роз'яснювальну роботу серед 

населення (бесіди, лекції, 

виступи по радіо, в пресі) про 

небезпечність захворювання на 

сказ для тварин і людей, та 

заходи щодо боротьби та 

профілактики з ним. 

Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

Постійно Не потребує 

коштів 

11 Здійснювати профілактичні 

щеплення тварин проти сказу в 

повних об'ємах відповідно до 

плану протиепізоотичних 

заходів 

Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

Постійно В межах 

кошторису 

виконавця 

12 Проводити 10-денний 

ветеринарний нагляд за 

тваринами, що нанесли укуси 

людям. Про наслідки нагляду 

повідомляти в медичні заклади. 

Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

Постійно Не потребує 

коштів 

13 Своєчасно виявляти вогнище 

сказу і проводити 

протиепізоотичні заходи 

Управління ветмедицини Постійно Не потребує 

коштів 

14 Забезпечити взаємну 

інформацію про випадки та 

захворювання тварин на сказ, 

службою ветеринарної 

медицини, санепідеміологічною 

та медичною службою і 

оперативно повідомляти 

Вінницький ОЛЦ ДСЕСУ і 

Головне управління 

ветмедицини 

Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

Постійно Не потребує 

коштів 

15 Проводити обстеження вогнищ 

сказу та забезпечити своєчасне 

виявлення контингенту 

потерпілих від укусів людей та 

надавати кваліфіковану 

допомогу потерпілим у вогнищі 

сказу 

Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

Постійно Не потребує 

коштів 

16 Створити резерв антирабічних 

імунобіологічних засобів для 

проведення щеплень особам, 

постраждалим від укусів хворих 

на сказ тварин. Надавати 

Липовецька ЦРЛ, Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги 

Постійно В межах 

кошторису 

виконавця 



кваліфіковану медичну 

допомогу в обстеженні 

потерпілих від укусів та 

контактуючих з хворими на сказ 

тваринами. 

17 Забезпечити громадський 

порядок та надавати посильну 

допомогу ветеринарній та 

санепідеміологічній службам 

при проведенні обов’язкових 

протиепізоотичних заходів у 

виявленому вогнищі сказу 

Липовецький відділок поліції 

Гайсинського відділу ГУНП у 

Вінницькій області 

Постійно  Не потребує 

коштів 

20 На сайті міської ради, в засобах 

масової інформації проводити 

інформування населення про 

небезпечність захворювання на 

сказ для тварин і людей та 

заходами щодо боротьби та 

профілактики з ними. 

Міська рада Постійно В межах 

кошторису 

виконавця 

 

21 

Оприлюднити та відпрацювати 

механізм відповідальності 

власників тварин за 

недотримання "Правила 

утримання собак і котів" 

Міська рада Постійно В межах 

кошторису 

виконавця 

 

11. Очікувані результати, ефективність Програми 

У результаті виконання Програми передбачається: 

 попередження виникнення випадків сказу в громаді; 

 впровадження системи моніторингу, засобів профілактики захворювання на сказ 

відповідно до регламентів МЕБ (міжнародне епізоотичне бюро); 

 ліквідація хворих тварин в епізоотичному осередку при захворюванні на сказ та 

проведення вчасних антирабічних заходів контактуючих із хворими на сказ людей 

і тварин; 

 ліквідація небезпеки зараження тварин на сказ. 

12. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених 

на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань та комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 



Додаток 8 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 розвитку фізичної культури і спорту на території Липовецької 

територіальної громади на 2021-2022 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2 Підстава до розробки Програми Закон «Про фізичну культуру і спорт», 

підзаконними актами: Укази Президента 

України «Про державну підтримку розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні», «Про 

додаткові заходи щодо державної підтримки 

розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні», «Про пріоритети розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні» тощо, 

Конвенція ООН ― Про права дитини. 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької міської 

ради 

4 Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

5 Учасники Програми Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, ЗОШ, ДНЗ, ДЮЦ, ДЮСШ, ІРЦ, 

музична школа, центр дозвілля та публічна 

бібліотека 

6 Термін реалізації Програми 2021-2022 и 

7 Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

1 100 000 грн., з них:  

1 млн. грн. – загальний фонд, 

50 тис. грн. – вільний залишок, 

50 тис. грн.  – понадпланові. 

 

2. Стан та проблеми реалізації  в громаді державної політики 

у сфері фізичної культури і спорту 

Реалізація в громаді державної політики в галузі фізичної культури та спорту  обумовили 

позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Зокрема, спостерігається тенденція до 

збільшення загальної кількості осіб, що залучені до занять фізичною культурою та спортом. 

Відвідують заняття з фізичної культури 94 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів із 

загальної кількості осіб, які навчаються в цих закладах, що відповідає середньому показнику в 

області. Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, загальну кількість штатних 

працівників галузі, 90 % з яких мають спеціальну вищу освіту. 

Всього на Липовеччині у 2017 році функціонує 140 спортивних споруд, в тому числі: 1 

стадіон з трибунами на 1500 місць для глядачів, 32 майданчики з тренажерним обладнанням, 



23 футбольних поля, 22 спортивних зали, 15 приміщеннь для фізкультурно-оздоровчих 

занять, 3 стрілецьких тири, 1 майданчик з синтетичним покриттям та інші. 

В громаді збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, передусім 

комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості (асоціації, федерації, клуби); створюються приватні 

структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; активізується 

олімпійський та неолімпійський спортивний рух. 

Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 5 251 особа, або 

14 % від загальної кількості населення Липовецької територіальної громади. 

Проте, досягнутий рівень фізичної культури і спорту в районі не забезпечує 

оптимальної рухової активності кожної людини упродовж усього життя, поліпшення стану 

здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. 

Лише 12,5 % дітей, юнацтва та молоді віком 6 - 18 років займаються в спортивних 

секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, близько 1,5% мешканців займаються всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення до його загальної 

чисельності в районі.  

Недостатньо розвинутий стан сфери фізичної культури і спорту в районі 

характеризується певними проблемами, що виникли упродовж останніх десяти років, 

основними серед яких є:  

- демографічна криза, що зумовлюється зменшенням кількості населення, в тому числі 

дітей шкільного віку на 2-3 % щорічно; 

- погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами 

серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення 

кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту, зокрема спроможних тренуватися, 

витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів; 

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів 

ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, 

кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, 

інформаційного; 

- недостатніми є обсяги фінансування галузі фізичної культури та спорту, а саме: не 

набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною 

необхідністю будівництва та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд. 

Основними причинами виникнення проблем, пов'язаних зі станом розвитку сфери 

фізичної культури і спорту, що не відповідає сучасним вимогам, є:  

- обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори 

асоціальної поведінки у суспільстві;  

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються закладами фізичної 

культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового відпочинку 

населення, у тому числі в сільській місцевості, та населення з інвалідністю; 

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;  

- недостатність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у 

щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень 

матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери; 



- повільно впроваджуються у практику роботи передові технології у сфері фізичної 

культури і спорту, досягнення спортивної науки та спортивної медицини.  

Прийняття Програми дає можливість виконати поставлені завдання відповідно до 

сучасних потреб економічного і соціального розвитку району. 

 

3. Мета та завдання Програми 

Мета Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на території Липовецької 

територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програми) є реалізація першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на розвиток сфери фізичної культури і спорту, а саме 

створення умов для наступних дій: 

 1. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового 

способу життя та фізичної реабілітації, втілення в життя на місцевому рівні засад «Конвенції 

про права 14 дитини», максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-

юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.  

2. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, що передбачає ефективну 

реалізацію положень Закону України "Про фізичну культуру і спорт" шляхом концентрації 

зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів 

бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань.  

Основними завданнями Програми є:  

1. Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і 

спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація 

здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації.  

2. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; удосконалення 

системи формування та підготовки збірних команд міста з олімпійських, паралімпійських, 

дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.  

3. Належне обладнання та використання спортивних споруд. 

 

4. Шляхи і способи виконання пріоритетних завдань Програми 

           Протягом 2021-2022 років для розв'язання проблем передбачається здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на створення умов:  

- для відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі у новій політиці інтеграції 

України до європейського простору; 

- для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, 

проживання та місцях масового відпочинку населення, серед сільського населення, у 

Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших службах. 

- з підтримки масового, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів 

та ветеранів; 

- для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, спорту 

інвалідів та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор; 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення 

сфери фізичної культури і спорту; 

- з відродження та впровадження національно-патріотичного виховання; 



- для усвідомлення та закріплення у суспільстві поняття рухової активності як 

невід’ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності. 

 

Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 

- підвищення рівня публічності та прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої 

влади в галузі фізичної культури і спорту; 

- збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та 

виховання здорової дитини із широким залученням батьків до такого процесу; 

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення 

для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних 

особливостей кожного; 

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень 

підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні 

та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту; 

- підтримки закладів фізичної культури і спорту, зокрема спортивних клубів, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, громадських організацій та залучення до навчально-

тренувального процесу провідних тренерів; 

- проведення оздоровлення, відновлення та реабілітації фізичних якостей у зимовий та 

літній період учнівської та студентської молоді на базах відпочинку, спортивно-оздоровчих 

центрах; 

- підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та 

дефлімпійського руху; 

- відродження системи фізичної підготовки допризовної молоді; 

- сприяння у наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації учасників АТО, у 

тому числі закладами фізичної культури і спорту; 

- вжиття заходів для залучення інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази 

спорту; 

- взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної  спрямованості та 

іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; 

- поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної 

культури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- будівництва споруд спортивного призначення або реконструкції та модернізації 

діючих, в тому числі багатофункціональних майданчиків і тренажерних містечок для 

загальної фізичної підготовки; 

- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних зон, парків 

відпочинку, спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля населення, в тому 

числі для людей з обмеженими фізичними можливостями; 

- популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до 

здоров'я мешканців району, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної 

реклами різних аспектів здорового способу життя в засобах масової інформації; 

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів 

фізичної культури і спорту. 

 

 

 



5. Ресурсне і фінансове забезпечення виконання Програми, 

оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів 

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених для 

розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів, власних коштів громадян України. 

Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться з урахуванням 

основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на відповідний 

рік, інших документів, затверджених в установленому порядку. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 

Виконання Програми дасть можливість: 

 - збільшити рівень охоплення населення району руховою активністю на 1-2 відсотки 

щороку; 

 - здійснити утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, 

підвищити зацікавленість щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту 

країни, збереження та вшанування національної пам’яті; 

 - залучити не менше 13 відсотків дітей та молоді 6 - 18 років до занять у дитячо-

юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту; 

 - забезпечити успішний виступ провідних спортсменів Липовеччини у всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях різного рівня; 

 - досягти збільшення спортивних споруд у кількості і якості, що надасть змогу 

створити необхідні умови для залучення різних категорій мешканців району до занять 

фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними 

залами; 

 - створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

 - підвищити спортивний авторитет району на обласному та всеукраїнському рівнях; 

 - забезпечити центрами фізичного здоров’я населення з розрахунку не менше 

одного на одну адміністративно-територіальну одиницю. 

 

7. Основні заходи виконання Програми 

7.1. Забезпечення в навчальних закладах усіх типів та форм рухової активності 

школярів і студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости 

    2021-2022 роки 

7.2. Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної культури не 

менше трьох разів на тиждень, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня 

(рухливі перерви, фізкультпаузи, фізкультхвилинки) та ранкової гімнастики на свіжому 

повітрі за сприятливих погодних умов і дві години позакласних занять з фізичної культури та 

масового спорту. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости 

    2021-2022 роки 



7.3. Завершення до 2022 року переоснащення загальноосвітніх навчальних закладів 

спортивним обладнанням та інвентарем. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости 

    2021-2022 роки 

7.4. Утворення у закладах освіти мережі спортивних клубів. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости 

    2021-2022 роки 

7.5. Обладнання місця для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі 

на пляжах. 

КП «Комінсервіс» 

 

7.6. Збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом за місцем проживання та відпочинку. 

 Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости, 

громадські організації спортивного спрямування (за 

узгодженням). 

    2021-2022 роки 

7.7. Здійснення постійного моніторингу матеріально-технічного забезпечення 

фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням навчальних закладів і під час 

формування бюджетних запитів передбачення витрат для придбання необхідного у 

наступному році. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, керівники навчальних установ, старости, 

депутатський корпус ради 

    2021-2022 роки 

7.8 Залучення працівників підприємств, установ та організацій різних організаційно-

правових форм власності, а також організацій, установ та підприємств агропромислового 

комплексу, мешканців сільських населених пунктів до занять фізичною культурою і спортом 

за місцем роботи. 

Липовецька міська рада, міська організація 

фізкультурно-спортивного товариства ФСТ "Колос" 

(за узгодженням). 

    2021-2022 роки 

7.9. Забезпечення проведення спортивних ігор серед команд територіальних громад, 

проведення підсумкового культурно-спортивного свята для команд переможців, 

нагородження кращих спортсменів та тренерів, меценатів громади із врученням призів, 

кубків, медалей та грамот. 

Липовецька міська рада, старости, міська 

організація фізкультурно-спортивного товариства 

ФСТ "Колос" (за узгодженням). 

    2021-2022 роки 

7.10. Сприяння забезпеченню участі у багатоступеневих Всеукраїнських сільських 

спортивних іграх та у Всеукраїнському огляді-конкурсі "Краще спортивне село". 



Липовецька міська рада, старости, міська 

організація фізкультурно-спортивного товариства 

ФСТ "Колос" (за узгодженням). 

    2021-2022 роки 

     

7.11. Забезпечення проведення міських та сільських спартакіад та інших масових 

фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців, посадових осіб органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, працівників 

галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери, відповідно забезпечення 

участі у заходах обласного спрямування. 

Липовецька міська рада, старости, міська 

організація фізкультурно-спортивного товариства 

ФСТ "Колос" (за узгодженням). 

    2021-2022 роки 

7.12. Забезпечення здійснення щорічної підготовки та участі збірної команди громади у 

обласній спартакіаді допризовної молоді. 

Відділи освіти, культури, молоді та спорту 

        2021-2022 роки 

7.13. Забезпечення проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи. 

Липовецька міська рада, старости, місцева 

організація Всеукраїнська фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» (за узгодженням). 

    2021-2022 роки 

7.14. Забезпечення надання фінансової підтримки місцевій організації фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» шляхом фінансування з міського бюджету та інших джерел 

не заборонених законодавством. 

Фінансове управління  

2021-2022 роки 

 7.15. Запровадження систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту на місцевому рівні шляхом введення посад інструкторів з фізичної культури і спорту 

в сільській місцевості за місцем проживання та масового відпочинку населення.  

Липовецька міська рада, старости, фінансове 

управління 

    2021-2022 роки 

 7.16. Забезпечення сприяння розвитку громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості та інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту. Забезпечення 

розвитку їх матеріально-технічної бази та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій для 

створення умов, що сприяють розвитку інтелектуальних, особистих та фізичних якостей 

членів організацій, їх соціалізації  та адаптації в суспільстві через ведення здорового способу 

життя. Формування патріотично налаштованої молоді, соціально-активних членів 

суспільства та особи, як громадянина держави. 

Липовецька міська рада, старости, міська 

організація фізкультурно-спортивного товариства 

ФСТ "Колос" (за узгодженням). 

    2021-2022 роки 



7.17. Забезпечити збереження та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

передбачивши збереження контингенту учнів і тренерсько-викладацького складу та 

здійснити їх подальше фінансове та матеріальне забезпечення. 

Липовецька міська рада, старости. 

    2021-2022 роки 

7.18. До 2022 року залучити не менше 13% дітей та молоді віком від 6 до 18 років до 

занять у дитячо-юнацькій спортивній школі. 

Липовецька міська рада, старости. 

    2021-2022 роки 

 7.19. Забезпечити модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-

юнацької спортивної школи, облаштовуючи її необхідним обладнанням та інвентарем. 

Липовецька міська рада, директор дитячо-

юнацької спортивної школи 

        2021-2022 роки 

 7.20. Забезпечити активним відпочинком вихованців ДЮСШ у канікулярний період 

шляхом організації оздоровчих дитячих таборів. 

Липовецька міська рада, директор дитячо-

юнацької спортивної школи, управління освіти, 

культури, молоді та спорту 

          2021-2022 роки 

7.20. Збільшити питому вагу витрат на проведення навчально-тренувального процесу в 

дитячо-юнацькій спортивній школі до рівня не менше 20 відсотків від загального обсягу їх 

фінансування. 

Фінансове управління, директор спортивної 

школи. 

          2021-2022 роки 

 7.21. Сприяти проведенню змагань та участі команд в обласних, Всеукраїнських 

спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів-

інвалідів та ветеранів. 

Липовецька міська рада, старости. 

    2021-2022 роки 

 7.22. Забезпечити проведення міських та участь в обласних спортивних змаганнях 

згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з 

оплатою харчування, проїзду учасникам змагань та тренерам. 

Липовецька міська рада, старости. 

          2021-2022 роки 

 7.23. Забезпечити надання фінансової допомоги, призначаючи іменні стипендії в 

межах коштів міського бюджету, обдарованим спортсменам, жителям Липовецької 

територіальної громади, членам збірних команд області, кандидатам у збірні команди 

України, а також тренерам, які підготували спортсменів. 

Липовецька міська рада   

    2021-2022 роки 

 7.24. Завершити облаштування спортивних споруд і об’єктів для безперешкодного 

доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями. 



Липовецька міська рада, директор дитячо-

юнацької спортивної школи, управління освіти, 

культури, молоді та спорту 

           2021-2022 роки 

 7.25. Здійснити заходи щодо утворення мережі спортивних закладів (спортивних 

клубів, колективів фізичної культури) та вирішити питання щодо введення до їх штату посад 

інструкторів з фізкультури з розрахунку одна посада на 5 тис. населення, в тому числі в 

сільській місцевості. 

Липовецька міська рада, міська організація 

ФСТ "Колос", старости 

   2021-2022 роки 

  

7.26. Провести необхідну роботу, пов’язану з введенням до штатного розпису суб’єктів 

господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури, в тому числі в 

сільській місцевості. 

Липовецька міська рада, міська організація 

ФСТ "Колос", старости, суб’єкти господарювання 

усіх типів та форм власності 

       2021-2022 роки 

7.27.  Залучати інвестиції, кошти державного фонду регіонального розвитку та 

позабюджетні кошти на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до чинного 

законодавства. 

Липовецька міська рада, організації, установи, 

заклади та громадські організації фізкультурно-

спортивного спрямування (за узгодженням) 

   2021-2022 роки 

7.28. Забезпечити висвітлення спортивних подій, проведення пропагування розвитку та 

кращих прикладів фізкультурно-спортивної роботи в громаді. Здійснення пропаганди 

здорового способу життя. 

Відділ організаційної роботи і комунікацій з 

громадськістю апарату міської ради 

    2021-2022 роки 

7.29. Забезпечити проведення міських спортивно-культурних, спортивно-масових 

заходів, змагань, турнірів, навчально-тренувальних зборів з оплатою харчування 

спортсменів, тренерів, суддів, секретарів та інших учасників змагань, придбанням кубків, 

медалей, грамот, подарунків, спортивного інвентарю для нагородження переможців. 

Липовецька міська рада, міська організація 

ФСТ "Колос", старости, СК «ОРІОН» 

   2021-2022 роки 

7.30. Забезпечити організацію та проведення на території територіальної громади 

обласних спортивно-масових заходів, змагань, турнірів тощо. 

Липовецька міська рада, міська організація 

ФСТ "Колос", старости 

   2021-2022 роки 

 



7.31. Забезпечити участь спортсменів, команд в обласних, Всеукраїнських спортивних 

змаганнях, турнірах, інших спортивних заходах з оплатою проїзду та харчування 

спортсменів, тренерів. 

Липовецька міська рада, міська організація 

ФСТ "Колос", старости 

   2021-2022 роки 

 

8. Бюджет програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

передбачених на реалізацію  розвитку фізичної культури і спорту, відповідно до чинного 

законодавства та інших коштів не заборонених законодавством. 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

2021 р. 

(тис.грн.) 

2022 р. 

(тис.грн.) 

1.  Проведення навчально – тренувальних зборів. 60,0 – 

заг.фонд 

40,0 -

понадпланові 

150,0 

2.  

 

Забезпечення участі команди «Факел» в Чемпіонаті 

області з футболу (2 коло сезону 2020-2021 рр.).         

25,0 30,0 

3.  Забезпечення участі команди «Факел» в Чемпіонаті 

області з футболу (1 коло сезону 2021-2022 рр.).                      

25,0 30,0 

4.  Забезпечення участі команди «Факел» в Кубку 

області з футболу  (сезону 2020-2021 рр.)                

20,0 20,0 

5.  Забезпечення участі збірних команд територіальної 

громади в Чемпіонатах, Кубках області, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних 

видів спорту (згідно календарного плану спортивно- 

масових заходів на 2021 рік). 

50,0 – 

загальний 

фонд 

50,0 – вільний 

залишок 

120,0 

6.  Участь титулованих спортсменів, які увійшли до 

складу збірної команди Вінницької області, збірної 

України на офіційних Чемпіонатах України, Європи, 

Світу з неолімпійських видів спорту (УШУ, 

кікбоксинг, ММА). 

20,0 – заг. 

фонд 

10,0 - 

понадпланові 

50,0 

7.  

Фінансова підтримка на утримання місцевої 

організації Всеукраїнська фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос», в тому числі придбання інвентаря, 

спортивного обладнання для колективів фізкультури в 

сільській місцевості та проведення перших сільських 

спортивних ігор територіальної громади. 

200,0 200,0 

 
Всього: 500,0 600,0 

 

 

 

 



9. Контроль за виконанням Програми 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до 01 листопада 

впродовж 2021-2022 років надає узагальнюючу інформацію міській раді про стан її 

виконання. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 «Шкільне харчування» на 2021 рік  

 

1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2 Підстава до розробки Програми Закони України «Про 

освіту»; «Про загальну 

середню освіту»; « Про 

охорону дитинства»; «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України» від 24.12.2015 

року № 911-VІІІ 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

4 Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, 

культури, молоді та спорту 

5 Учасники Програми Управління освіти, 

культури, молоді та спорту, 

ЗОШ. 

6 Термін реалізації Програми 2021 рік 

7 Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

1 837 500,0 грн., з них:  

1 300 000,0 грн. -  загальний 

фонд 

 537 500,0 грн. – 

понадпланові. 

 

2. Загальні положення 

Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік (далі - Програма) розроблена на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VІІІ.  

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та 

духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-

економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно 

розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх 

всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я 

дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. Державою гарантується 

забезпечення харчування учнів, тому організація харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти належить до пріоритетних завдань місцевої влади. Управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради забезпечує координацію процесу 



організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до 

шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій 

відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства». 

На території громади функціонує 12 загальноосвітніх навчальних закладів та 2 філії, у 

яких навчається 2040 учні. Сьогодні питання організації харчування дітей у навчальних 

закладах залишається одним із найбільш актуальних у зв’язку зі змінами у законодавчій базі, 

а саме: внесено зміни до законодавчих актів з питань, що стосуються організації харчування 

дітей в навчальних закладах. Згідно із Законом України від 24.12.2015 року №911-VІІІ 

безоплатним харчуванням мають бути забезпеченні лише: 

 діти-сироти;  

 діти, позбавлені батьківського піклування; 

 діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах; 

 діти з інвалідністю згідно законодавства; 

 учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; 

 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів відповідно 

до ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 діти учасників АТО та дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС. 

Організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань 

виконавчих органів місцевого самоврядування, які мають право забезпечувати харчування 

учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету видатки з місцевих бюджетів. 

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування школярів. 

 

3. Мета програми 

Основною метою Програми є: 

 розвиток форм організації здорового харчування учнів загальноосвітніх шкіл; 

 здійснення комплексу заходів щодо подальшого розвитку системи організації 

шкільного харчування, яке б відповідало сучасним вимогам санітарних правил і норм; 

 забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням з метою зменшення 

кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної діяльності; 

 забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у загальноосвітніх школах, 

поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з урахуванням 

санітарно-гігієнічних вимог; 

 активізація ролі громадськості у вирішенні проблем організації правильного 

харчування із залученням органів місцевого самоврядування, батьків та спонсорів, 

здійснення контролю з боку громадськості. 

 

4. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

1. Створення єдиної системи харчування; 

2. Удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації 

витрат на її функціонування; 



3. Створення умов для повноцінного харчування учнів; 

4. Збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

5. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгових категорій. 

З метою забезпечення учнів гарячим харчуванням, утримувати посади кухарів, 

підсобних робітників, комірників за рахунок коштів освітньої субвенції та коштів місцевого 

бюджету, керуючись Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних 

закладів (наказ МОН України від 06.12.2010 року №1205). 

Витрати за використану електроенергію та водовідведення здійснювати за рахунок 

коштів освітньої субвенції та кошти місцевого бюджету. 

 

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах 

здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету та залученням позабюджетних коштів 

(спонсорів, сільськогосподарських формувань) інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України.  

Харчування 1 дитини на 1 день – 12,0 грн. 

1-4 класів 860 учнів, 15 дітей пільгових категорій. 175 днів, 35 робочих тижнів. 

875*12, 0 грн.*175 днів – 1 837 500,0 грн., з яких 537 500,00 понадпланові. 

 

6. Очікувані результати реалізації програми 

Реалізація заходів Програми дозволить: 

 поліпшити якість харчування, організувати його безпеку, збалансованість; 

 збільшити кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

 поліпшити показники здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл, створити сприятливі 

умови для його збереження й зміцнення, нормального росту й розвитку учнів; 

 сприяти формуванню в учнів культури харчування й почуття відповідальності за своє 

здоров'я; 

 створити в їдальнях і на харчоблоках умови, що відповідають вимогам, санітарно-

епідеміологічним правилам і нормам, удосконалювати естетичне оформлення обідніх залів; 

 здійснити комплексний підхід до оснащення загальноосвітніх шкіл сучасним 

технологічним і холодильним устаткуванням, інвентарем відповідно до сучасних вимог 

технології харчового виробництва. 

 раціонально та ефективно використовувати бюджетні та позабюджетні кошти.  

  

7. Основні заходи Програми 

  

№  

п/п 
Заходи 

Джерела 

фінансування 
Виконавці 

Термін 

виконання 

 
1. Організаційно-методичне забезпечення 

 

1.1 Створення єдиної системи 

організації харчування у 

загальноосвітніх 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

 Постійно 



навчальних закладах 

1.2 Оформлення інформаційних 

куточків для учнів та 

батьків щодо харчування 

дітей 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Постійно 

1.3 Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують безкоштовного 

харчування 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

відділ соціального 

захисту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

Постійно  

1.4 Залучення працівників 

медичних установ до 

профорієнтаційної та 

санітарно-просвітницької 

роботи зі школярами   

Не потребує Загальноосвітні 

навчальні 

заклади, заклади 

охорони здоров’я 

міста 

2021 рік 

1.5 Контроль за організацією 

харчування учнів 

Не потребує Директори ЗОШ Постійно 

 
2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах Липовецької територіальної громади 

 

2.1 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів із числа 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування   

Освітня 

субвенція 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

2021 рік 

2.2 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей батьків – 

учасників АТО та дітей, 

батьки яких постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

Місцевий 

бюджет 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

2021 рік 

2.3 Організація гарячого 

харчування дітей  1-4 класів 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

2021 рік 

2.4 Організація пільгового 

харчування  

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

2021 рік 

2.5 Проведення перевірок щодо Не потребує  Управління 2 рази в 



організації харчування у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

рік  

 
3. Підвищення якості харчування учнів 

 

3.1 Розширення асортименту 

страв, буфетної продукції 

Не потребує Згідно із чинним 

законодавством 

(Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту) 

Постійно  

3.2 Розробка перспективного 

меню 

 Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

 Постійно 

3.3 Контроль за якістю та 

безпекою,дотриманням 

термінів, умов зберігання та 

реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів 

харчування з наявністю 

сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість 

 Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

Постійно 

3.4 Організація роботи щодо 

підготовки шкільних 

їдалень до початку нового 

навчального року 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

Щорічно 

до 25 

серпня 

3.5 

 

Впровадження постійно 

діючої процедури, засновані 

на принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

критичних точках (системи 

НАССР) в навчальних 

закладах. 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

Протягом 

року 

  

8. Контроль за заходами виконання Програми 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених на 

її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань та комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та в термін до 01 листопада 2021 року надає 

узагальнюючу інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про стан її 

виконання. 

Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, 

передбаченими програмою. 



Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відділ 

освіти райдержадміністрації - відповідальний виконавець.  

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 

здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та 

нормативно-правових актів України. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту відповідальний виконавець програми, 

раз на рік подає міській раді узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.  

Управління освіти, культури, молоді та спорту, як відповідальний виконавець 

програми, щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми, та при 

потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, 

включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел 

фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

 профілактики та боротьби із захворюванням на африканську чуму 

свиней на території Липовецької територіальної громади                                            

на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

    1 Ініціатор розроблення Програми Липовецька міська рада 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про розроблення Програми 

Статті 45, 46, 47 Закону 

України «Про ветеринарну 

медицину», Інструкція з 

профілактики та боротьби з 

африканською чумою 

свиней, затвердженої 

наказом Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 07 

березня 2017 року №111, 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування» 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

4 Відповідальні виконавці Програми Управління та відділи 

Липовецької міської ради 

5 Учасники Програми Липовецьке районне 

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби  

у Вінницькій області 

 

    6 Терміни реалізації Програми 2021-2023 роки 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми 

150 тис. грн. (понадпланові) 

 

2. Завдання і заходи Програми. 

Завданням Програми профілактики та боротьби із захворюванням на африканську чуму 

свиней на території Липовецької територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) 

є організація і здійснення системи заходів, спрямованих на ліквідацію випадків 

захворювання на африканську чуму свиней (далі – АЧС) у громаді, яка базується на 

комплексі науково – методичного і нормативно – правового забезпечення та включає 



епізоотологічний моніторинг, застосування сучасних засобів діагностики і профілактики, 

запровадження  вакцинації  свійських тварин з імунологічним моніторингом ефективності, 

ліквідації епізоотичного осередку з проведенням євтаназії та спалювання трупів свиней. 

 

           3. Мета Програми. 

  Метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту населення, 

сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на  АЧС  в інтересах 

безпеки окремої людини, суспільства, довкілля, та у разі виникнення АЧС локалізацією 

осередку та  проведення карантинних заходів до повного оздоровлення. 

 В разі виникнення африканської чуми свиней на території громади потрібно поставити 

карантинні поліцейсько - ветеринарні пости, як мінімум в’їзд та виїзд, на яких повинні бути 

цілодобові чергові. Для цього потрібно значні фінансово – матеріальні ресурси. 

 Для повноцінної роботи поліцейсько-вететринарних постів необхідні: палатки для 

чергових, столи, крісла, шлагбауми, дезбарєри, дезкилимки, контейнери для зберігання 

вилучених продуктів харчування та сировини, контейнери для приготування дезрозчину, 

ранцеві оприскувачі, засоби освітлення, харчування, біотуалети, спецодяг та спецвзуття, 

рукомийники, засоби особистої гігієни, інвентар (лопати, віники, сокири) деззасоби, 

паливно-мастильні матеріали, знаки обмеження дорожнього руху. 

 

  4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми. 

         Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують державної підтримки: 

  проведення щеплень свинопоголів’я проти класичної чуми свиней; 

 дотримання роботи свиногосподарств у «закритому режимі»; 

 посилення контролю за переміщенням тварин та продукцією тваринного 

походження; 

 заборона реалізації свинини в недозволених місцях та на стихійних ринках; 

 заборона використання відходів громадського харчування для згодовування 

свиней без термічної обробки; 

 забезпечення широкої інформаційно – просвітницької роботи серед населення з 

питань профілактики захворювання тварин на  АЧС  через засоби масової інформації. 

 забезпечення дієвого контролю за переміщенням живих свиней  без наявності 

ветеринарних документів та на транспорті, який не пройшов дезінфекцію і не має на 

це підтверджуючих ветеринарних документів. 

 

5. Аналіз епізоотичної ситуації із захворювання тварин на АЧС  

 На території України, а також у інших країнах продовжує бути напруженою ситуація 

щодо захворювання свиней африканською чумою. Уже майже в усіх областях навколо 

Вінницької області були зареєстровані випадки захворювання свиней африканською чумою 

починаючи із 2012 року. 

Африканська чума свиней – контагіозна вірусна хвороба, яка перебігає  блискавично, 

гостро, підгостро, безсимтомно  й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним 

діатезом внутрішніх органів і високою летальністю. Проблема боротьби та профілактики 

АЧС є не тільки ветеринарною і загальнодержавною. 

     У зв’язку з різким ускладненням епізоотичної ситуації  щодо африканської чуми 

свиней  на території України  виникла реальна загроза  розповсюдження  збудника по всій 



території держави, де на протязі 2017 року зареєстровано 118 випадків (101 – домашні 

тварини, 17-дикі) африканської чуми свиней, в 23 областях України. У 2018 році 

зареєстровано -145 випадків АЧС ( 93-домашні, 39-дикі, 13-інфіковані об’єкти). У 2019 році 

зареєстровано -22 випадків АЧС (12-домашні, 7-дикі, 3-інфіковані об’єкти). 

     На території Вінницької області на протязі 2017 року в 4 районах були виявлені 8 

випадків збудника АЧС (Мурованокуриловецький район - 4, Іллінецький район - 1, Барський 

район - 2, Козятинський район - 1). У 2018 році встановлено діагноз на африканську чуму 

свиней в Іллінецькому районі  та в Козятинському районі. 

     У 2019 році встановлено діагноз на африканську чуму свиней 25.04.2019р. в ТОВ 

«Буша» с. Буша Ямпільського району Вінницької області, 23.05.2019р. в СТОВ «Хлібороб» 

с. Сошанське Козятинського району Вінницької області, та 02.06.2019р. в особистому 

господарстві гр. Кальчук О.В. с. Молотківці Козятинського району Вінницької області. 

Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області 18.01.2020 в ПП «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької 

області) було зареєстровано загибель птиці, де станом на 01.01.2020 утримувалося близько 

98 тис. голів птиці яєчного напрямку. 

Випадки африканської чуми свиней в Україні 

Всього: 397  із яких - 292 - домашні свині, 91 – дикі свині та 14 інфіковані б’єкти), в 

т.ч.: 

2012 – 1 випадок (1 - домашні); 

2014 – 16 випадків (4 - домашні, 12 - дикі); 

2015 – 40 випадків (34 - домашні, 5 - дикі, 1 - інфікований об’єкт); 

2016 – 91 випадок (84 - домашні, 7 - дикі); 

2017 – 163 випадки (119 - домашні, 38 - дикі та 6 інфіковані об’єкти). 

2018 –  86 випадків (50 - домашні, 29 - дикі, 7 - інфіковані об’єкти). 

В розрізі областей: 

Вінницька – 11 випадків, Волинська – 6, Дніпропетровська – 6, Донецька – 15, 

Житомирська – 5, Закарпатська –  22, Запорізька –7, Івано-Франківська –3, Київська –18, 

Кіровоградська –12, Луганська –16, Львівська – 1,Миколаївська – 31, Одеська  – 49, 

Полтавська – 40, Рівненська – 29, Сумська –  16, Тернопільська – 10, Харківська – 25, 

Херсонська – 11, Хмельницька 7, Черкаська –  14, Чернівецька –  90, Чернігівська – 31. 

6. Епізоотологічний моніторинг. 

        Система моніторингу захворювання тварин на АЧС  базується на : 

 функціонуванні інформаційно – аналітичної системи моніторингу 

захворювання тварин на АЧС, оцінки ризиків і прогнозування епізоотичного процесу 

захворювання на території Липовецького району; 

 проведенні позапланових  перевірок стану дотримання громадянами і 

посадовими особами правил утримання   і перевезення  свиней; 

 проведенні регулювання популяцій  диких свиней при виявленні випадків 

захворювання тварин на АЧС,  негайному проведенню відбору патологічного 

матеріалу для дослідження в обласній лабораторії; 

http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine


 застосуванні заходів адміністративного впливу за порушення правил 

утримання, реєстрації  свиней, особливо у випадках повторних порушень; 

 постійному аналізі особливостей окремих ситуацій (випадків захворювання на 

АЧС на території України). 

 

 

7. Лабораторна діагностика та протиепізоотичні заходи. 

       Лабораторна діагностика захворювання на АЧС  передбачає своєчасне 

диференційоване підтвердження захворювання шляхом проведення комплексу 

лабораторних досліджень. 

       Для організації і проведення загальних протиепізоотичних заходів необхідно: 

 дотримуватись схеми дій відповідповідальних служб та організацій в 

епізоотичному осередку при захворюванні свиней на АЧС відповідно до рішення 

надзвичайна протиепізоотична комісія (далі – НПК) при Липовецькій 

райдержадміністрації за  № 7 від 11 листопада 2015 року; 

 проводити регулювання чисельності диких свиней в місцевостях  із високим 

ступенем ризику захворювання на АЧС. 

 

8. Матеріально – технічне забезпечення організаційних, протиепізоотичних 

заходів. 

     Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

районного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, а також позабюджетних 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його 

виконання. 

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки та розглядається щороку під час 

формування бюджету. 

Ресурсне забезпечення програми, тис. грн. (понадпланові). 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

50,0 50,0 50,0 

 

       Для ефективного виконання всіх заходів Програми необхідно: 

 забезпечити лікувально-профілактичні заклади достатньою кількістю вакцини 

проти класичної  чуми свиней; 

 забезпечити державні установи ветеринарної медицини належною кількістю 

засобів діагностики та специфічної профілактики; 

 забезпечити інформування населення органами державної ветеринарної 

медицини щодо виконання заходів боротьби із захворюванням на АЧС, через галузеві 



та відомчі інформаційні системи та засоби масової інформації (преса, радіомовлення, 

інтернет); 

 забезпечити організацію спеціальних курсів для осіб, що будуть здійснювати 

складання актів про вилучення свиней, визначення їх ваги, проводити євтаназію, 

транспортування та саме спалювання трупів. 

 

9. Очікувані результати, ефективність Програми. 

У результаті виконання Програми передбачається: 

- попередження виникнення випадків АЧС у громаді; 

- впровадження системи моніторингу, засобів профілактики захворювання на 

АЧС відповідно до регламентів МЕБ (міжнародне епізоотичне бюро); 

- ліквідація небезпеки зараження свиней на АЧС; 

- ліквідація  свинопоголів’я в епізоотичному осередку при захворюванні свиней 

на африканську чуму. 

- відшкодування матеріальних збитків власникам хворих свиней, які будуть 

спалені. 

10. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених 

на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань та комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 
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до рішення 3 сесії  
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МІСЬКА ПРОГРАМА 

 «Шкільний автобус» на 2021 рік 

 

Паспорт міської Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Дата, номер і назва документа органу 

виконавчої влади про розроблення 

Програми 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2003 року № 31 

«Про затвердження програми 

«Шкільний автобус»; Закон України 

«Про освіту» від 23.05.1991 року № 

1060-ХІІ (стаття 14); Закон України 

«Про загальну середню освіту» від 

13.05.1999 року № 651-ХІV (стаття 

21); Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 року № 280/97- ВР (стаття 

32 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

5. Учасники Програми Управління освіти, культури, молоді 

та спорту, ЗОШ, ДНЗ, ДЮЦ, 

ДЮСШ, ІРЦ, музична школа, центр 

дозвілля та публічна бібліотека 

6. Термін реалізації Програми 2021 

7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

1 700 000,0 грн.  

(вільний залишок) 

 

            1. Загальна характеристика  програми 

Міська Програма «Шкільний автобус» на 2021 рік (далі - Програма) розроблена 

відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,пункту 4 статті 13, пункту 2 статті 56 та пункту 2 статті 66  

Закону України "Про освіту",  пункту 1 статті 21 Закону України «Про загальну середню 

освіту»,   Указу Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державної цільової соціальної 

програми «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 

січня 2003 року № 31 (у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 



року № 614 08 лютого 2012 року № 68), Державних санітарних правила і норм влаштування,  

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 14 серпня 2001 року № 63, підпункту 5 пункту 5 розділу ІІ Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року 

за №118/29986. 

Програма спрямована на організацію регулярного безоплатного підвезення до місць 

навчання і додому учнів закладів загальної середньої освіти, які проживають на території 

Липовецької територіальної громади, педагогічних працівників до місця роботи та у 

зворотному напрямку, а також забезпечення організації підвезення наявними шкільними 

автобусами, рейсовим або найманим транспортом учнів закладів загальної середньої освіти 

до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для складання державної підсумкової 

атестації, на організацію підвезення учнів (вихованців) закладів освіти на олімпіади, 

спортивні змагання, конкурси, фестивалі, екскурсії, масові заходи та організацію підвезення 

педагогічних працівників на освітянські та методичні заходи (фестивалі, конкурси, 

конференції, наради, семінари, творчі зустрічі, тощо). 

 Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею пішохідної 

доступності, до навчальних закладів, сприяє проведенню оптимізації мережі 

загальноосвітніх закладів, створенню освітніх округів, створенню умов для безпеки дітей, 

збереження їх здоров’я, а також ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового 

потенціалу педагогічних працівників та розширить можливості для гурткової та позакласної 

роботи. 

           2. Мета  Програми: 

           - виконання вимог  законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних 

працівників; 

           -     підвищення освітнього рівня сільського населення; 

           - раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. 

          Досягнення мети буде забезпечено шляхом: 

            - раціонального використання шкільних автобусів шляхом коригування розкладу 

уроків та режиму освітнього процесу; 

 - перегляду закріплених за закладами територій обслуговування з урахуванням 

потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників; 

 - передбачення під час формування проекту міського бюджету, видатків, пов’язаних із 

забезпеченням регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників (на придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин, на 

проведення капітальних та поточних ремонтів шкільних автобусів, на придбання шкільних 

автобусів). 



            3.  Завдання   Програми: 

            - забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 

якісної та безоплатної загальної середньої освіти; 

 - забезпечення регулярного та безоплатного підвезеннядо місць навчання  і  роботи та 

в зворотному напрямку: учнів і педагогічних працівників сільської місцевості;учнів і 

педагогічних працівників, які проживають на відстані від закладу загальної середньої освіти 

понад 3 км;  

 - виконання вимог законодавства щодо забезпечення підвезення учнів закладів 

загальної середньої освіти району до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для 

складання державної підсумкової атестації; 

 - забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, 

спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах міського, районного, 

обласного та Всеукраїнського рівнів;  

 - забезпечення підвезення учнів до закладів оздоровлення, відпочинку та в зворотному 

напрямку; 

 - забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, інших 

заходах місцевого, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.    

           4. Фінансування програми. 

           Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  державної  субвенції,  

бюджетних коштів та з інших   джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

           Обсяг фінансування Програми  визначається під час складання проекту бюджету на 

відповідний рік. 

 

           5. Очікувані  результати  Програми                                                                                                                    

           -   забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 

припинення негативного процесу в соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у 

забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 

           -  створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та належні 

умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Виконавці Фінансування 

1 Вирішення питань матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення виконання Програми 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Згідно 

кошторису 

2 Щорічний перегляд автобусних  маршрутів та 

регулярних спеціальних перевезень учнів та 

педагогічних працівників 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Не потребує 

фінансування 

3 Передбачення коштів на  забезпечення паливно-

мастильними матеріалами та безпечної 

експлуатації  транспортних засобів, оплати праці 

Управління 

освіти, культури, 

Згідно 

кошторису 



водіїв шкільних автобусів молоді та спорту 

4 Забезпечення контролю за дотриманням вимог 

чинного законодавства та Правил дорожнього 

руху щодо безпеки перевезення учнів, технічний 

огляд шкільних автобусів 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Не потребує 

фінансування 

6 Забезпечення контролю за організацією 

регулярного підвезення учнів, які проживають за 

межею пішохідної доступності, та педагогічних 

працівників до місць навчання і роботи; за 

цільовим використанням шкільних автобусів 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Не потребує 

фінансування 

7 Забезпечення періодичного навчання медичних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів,  за якими  

закріплені шкільні автобуси. 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

За потребою  

8 Введення в штат шкіл, до яких здійснюється 

підвезення учнів, посаду водія, вихователя по 

підвезенню дітей 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

За потребою 

9 Надання у вихідні дні автобус и в оренду, 

використовуючи дохід на зміцнення матеріально-

технічної бази та заготівлю паливно-мастильних 

матеріалів 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

- 

10 Придбання шкільного автобуса  Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

1 млн. 700 тис. 

грн. (вільний 

залишок) 

         

           6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

           Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених на 

її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань  та комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

           Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до 01 листопада 2021 

року надає узагальнюючу інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про 

стан її виконання. Керівники закладів загальної середньої освіти несуть відповідальність за 

виконанням Програми, за забезпечення цільового використання автотранспорту, відповідних 

умов його зберігання та експлуатації, оптимальності затверджених маршрутів. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 



        Додаток 12 

        до рішення 3 сесії  

        міської ради 8 скликання  

        21.12.2020 № 43 

 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

«Турбота» на 2021 рік 

 
1. Паспорт Програми 

1.Ініціатор розроблення   

програми 

Міська рада 

2.Закон України, 

нормативно-правові акти 

або інший розпорядчий 

документ, відповідно до 

якого розробляється 

програма 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус 

ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх 

справ та їх соціальний захист», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», «Про охорону дитинства», «Про протидію 

торгівлі людьми», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про 

соціальні послуги», «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 р. № 558 «Про затвердження порядку 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги», від 03.12.2009 р. № 1301 «Про 

затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами», від 29.12.2009 р. № 1417 

«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

3.Розробник програми  Виконавчий комітет Липовецької міської ради 

5.Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я 

6.Учасники програми Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету 

Липовецької міської ради, КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», фінансове 

управління, служба у справах дітей, управління освіти, культури, 

молоді та спорту, КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб» інші структурні підрозділи виконавчого комітету 

Липовецької міської ради, КНП «ЛРЦПМСД», Липовецька ЦРЛ, 



інші підприємства, установи та організації міста, міські громадські 

організації 

7.Термін реалізації 

програми  

2021 рік 

8.Обсяги та джерела 

фінансування 

2 млн. 172 тис. грн.. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

В 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. 

Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік (далі - Програма) передбачає 

всебічне охоплення соціальним захистом та підтримкою найбільш соціально вразливих 

категорій громадян Липовецької територіальної громади. 

Спрямована програма на підвищення якості життя незаможних верств населення 

шляхом вжиття системних заходів щодо збереження пріоритетних напрямів соціального 

захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань 

міської влади.  

Все це дозволить реально підтримувати незаможні верстви населення територіальної 

громади, створити систему захисту населення від соціальних  ризиків в умовах 

реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в країні. 

Оптимальним варіантом підвищення якості життя незаможних верств населення є 

поєднання активної соціальної політики з ефективною підтримкою найуразливіших верств 

населення, а саме: 

- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, 

неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю, тому що 

саме ці категорії є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх 

факторів економічної нестабільності, що відповідним чином може відобразитись на 

майбутньому дітей; 



- підтримка осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни, внутрішньо 

переміщених осіб; 

- надання одноразової матеріальної допомоги, хлібобулочних виробів, продуктових 

наборів окремим категоріям малозахищених верств населення, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

- розвиток соціальної інфраструктури міста з метою покращення якості надання 

соціальних послуг; 

- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою підтримки та надання 

соціальної допомоги; 

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та соціальних 

гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян;  

- здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міських та приміських маршрутах та здійснення відшкодування 

витрат за надані окремим категорія громадян пільги з оплати послуг зв’язку за рахунок 

коштів бюджету міста відповідно до державної політики децентралізації; 

- створення належних умов життя для повноцінного розвитку та реалізації власного 

потенціалу жителів міста з обмеженими функціональними можливостями; 

- визначення на місцевому рівні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку 

сім’ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, 

попередження і протидії насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, утвердження 

гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності. 

Таким чином, заходи з підвищення рівня життя незаможних верств населення є одними з 

пріоритетних в сучасних умовах розвитку територіальної громади.  Програма спрямована на  

реалізацію цих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, 

не заборонених законодавством.  

3. Визначення мети програми 

 Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної 

допомоги мешканців громади через посилення адресності при її наданні та шляхом 

включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм 

гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення 

конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам 

населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з 

обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських 

об’єднань, поліпшення становища людей з різними вадами; створення умов для 

безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів 

інфраструктури міста, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, 

лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок 

громадського транспорту, тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних 

послуг, залучення представників громадських організацій та громадськості до створення 

безбар’єрного середовища; забезпечення системної та комплексної державної політики у 



сфері сім’ї, демографічного розвитку, утвердження гендерної рівності, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів 

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Як відомо, рівень соціальної захищеності як окремої людини, так і територіальної 

громади у цілому, є справжнім показником рівня життя людей, мірилом та оцінкою 

діяльності органів місцевого самоврядування. Тому, лише спільна цілеспрямована діяльність 

територіальної громади в цьому руслі забезпечить створення оптимальних умов для реальної 

підтримки соціально незахищених верств населення міста. 

У ході реалізації заходів програми можливі корегування, зміни, уточнення, 

доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію програми, виходячи 

з реальних можливостей бюджету. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, 

фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяги фінансування програми уточнюються під час складання проєкту бюджету 

Липовецької міської ради на наступний фінансовий рік у межах видатків, що передбачаються 

для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання заходів. 

Термін дії програми – 2021 рік. 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- виявлення й облік соціально вразливих категорій громадян міста, продовження 

формування єдиного інформаційного банку даних громадян- одержувачів адресної 

соціальної допомоги; 

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста 

конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги; 

- підвищення якості надання соціальних послуг (соціального обслуговування), 

проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб; 

- надання сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітним 

сім’ям, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сім’ям, де вчиняється психологічне, фізичне, 

сексуальне або економічне насильство, особам, які постраждали від торгівлі людьми, 

комплексних медичних, психологічних, соціальних та інформаційних послуг; 

- забезпечення будівель та житлових будинків безбар'єрним доступом для осіб з 

особливими потребами; 

- забезпечення доступності осіб з інвалідністю до пересування громадським 

транспортом;  

- розвиток волонтерського руху; 

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій. 

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення 

територіальної громади та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі 

категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та 



трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг та соціального 

обслуговування, поліпшити соціально-психологічний мікроклімат в родинах, створити для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями безбар'єрне середовище для участі у всіх 

сферах суспільного життя, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми 

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми. 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого 

комітету Липовецької міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради та міських громадських організацій, що опікуються 

питаннями соціально незахищених громадян міста.  

Координація та контроль за виконанням програми покладається на управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО  

 

 

 

 



Додаток  до Програми 

 

Перелік напрямів, завдань і заходів 

міської комплексної програми «Турбота» на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

 

Заходи програми 

 

  

 

Виконавці 

Фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1.  Проводити обстеження матеріально побутових умов проживання 

пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких 

непрацездатних громадян, малозабезпечених, багатодітних та 

неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання 

конкретного виду допомоги 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я  

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

соціально вразливих категорій 

громадян міста 

2.  Виявляти малозабезпечені сім'ї та призначати їм державну 

соціальну допомогу  

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

малозабезпечених сімей 

3.  Організувати роботу фронт-офісу, забезпечите своєчасне 

надання послуг соціального характеру. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

50,0 Покращення надання соціальних 

послуг 

4.  Призначати та виплачувати компенсацію фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

500,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 



послуги з догляду на непрофесійній основі» 

 

5.  Сприяти поінформованості населення щодо порядку надання та 

оплати соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі» 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

6.  Забезпечити надання матеріальної допомоги жителям 

Липовецького району, які відносяться до категорії 

малозабезпечених непрацездатних громадян, пенсіонерам, 

особам з інвалідністю, багатодітним та неповним сім’ям, дітям-

сиротам, іншим пільговим категоріям населення, учасникам 

АТО та ООС, учасникам бойових дій в зоні АТО та ООС, членам 

сімей загиблих в зоні АТО та ООС, громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнам-

інтернаціоналістам та ветеранам Другої світової війни, а також 

громадянам, які переселились на територію Липовецької 

територіальної громади з тимчасово окупованих територій, 

районів проведення антитерористичної операції та операції 

об'єднаних сил. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 

 

 

864 250,0 Додаткова адресна підтримка 

осіб, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

 

 

7.  Відшкодування витрат на проїзд хворих від населеного пункту, в 

якому вони проживають, до населеного пункту, в якому 

отримують програмний гемодіаліз, (та в зворотному напрямку) 

на 2021 року (обрахунок згідно додатку) 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 

97 574,4 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 



8.  Надання грошової допомоги громадянам територіальної 

громади,які тривалий час хворіють на ниркову недостатність та 

у сім’ях яких склались (з незалежних від них причин) обставини, 

внаслідок яких вони потребують грошової допомоги. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 

334 425,6 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

9.  Забезпечити дотримання вимог Конституції України, виконання 

законів України та підзаконних актів в частині соціального 

захисту воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей, учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Відділи міської ради Не потребує 

фінансування 

Додаткова адресна підтримка 

соціально незахищених громадян 

міста 

 

10.  Надавати фінансову підтримку у здійсненні статутних завдань 

ветеранам Афганістану 

 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 

5,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

11.  Сприяти розвитку поінформованості учасників бойових 

 дій на території інших держав, учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС шляхом здійснення передплати на 

періодичні видання 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 

30,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

12.  Вшановувати пам’ять загиблих та померлих ветеранів війни в 

Афганістані та інших зарубіжних країнах 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, виконавчий 

комітет міської ради 

 

5,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

13.  Надавати матеріальну допомогу воїнам-інтернаціоналістам та 

членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, виконавчий 

15,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 



комітет міської ради 

 

14.  Забезпечити організацію проведення заходів, пов’язаних з 

річницею Чорнобильської катастрофи, Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії, інших свят, ювілейних і пам’ятних дат 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

5,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

15.  Сприяти ефективній роботі громадської організацій "Союз 

Чорнобиль України", надавати їм фінансову підтримку за рахунок 

коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

5,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

16.  Надавати матеріальну допомогу постраждалим громадянам до 

річниць аварії на Чорнобильській АЕС та Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

10,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

17.  Забезпечити надання пільг на медичне обслуговування громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

- Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

18.  Надавати щорічну матеріальну допомогу вдовам постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

5,0  

 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян міста 

19.  Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного 

віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на 

службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні. 

Організовувати поховання одиноких непрацездатних громадян 

та осіб без визначеного місця проживання (обрахунки 

здійснюються відповідно до чинного законодавства) 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

35 750, 0 Додаткова адресна підтримка 

окремих категорій громадян 

міста 

20.  Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації 

за пільговий проїзд. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

40,0 Додаткова адресна підтримка 

осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 



21.  Забезпечити компенсацію втрат перевізникам за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських 

маршрутах відповідно до законодавства України 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

120,0 Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян 

міста 

22.  Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими 

фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти 

працевлаштуванню осіб з інвалідністю 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, відділи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

осіб з інвалідністю 

23.  Організовувати та проводити в трудових колективах і на рівні 

міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана, 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, відділи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Підвищення уваги та надання 

адресної допомоги окремим 

категоріям громадян міста 

24.  Залучати волонтерську молодь до надання допомоги одиноким 

непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, 

багатодітним та малозабезпеченим сім’ям  

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, відділи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян 

25.  Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські 

організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та 

шефської допомоги непрацездатним громадянам, 

малозабезпеченим сім ям та сім’ям, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, відділи 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян  

26.  Надавати фінансову допомогу та підтримку міським 

громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально 

вразливих категорій громадян  

 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, відділи 

міської ради 

При  потребі Підтримка громадських 

організацій, які опікуються 

питаннями соціально вразливих 

категорій громадян  

27.  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

населення міста щодо змін та доповнень до чинного 

законодавства України з питань соціального захисту 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Не потребує 

фінансування 

Підвищення інформованості 

населення міста  

28.  Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які Відділ соціального Не потребує Посилення соціального захисту 



надаються територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

захисту та охорони 

здоров’я 

фінансування  окремих категорій громадян 

29.  Забезпечити звільнення від плати за надання платних соціальних 

послуг територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) окремих категорій громадян, що 

мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

При  потребі, у разі 

звернення 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій 

непрацездатних громадян та осіб 

з інвалідністю 

30.  Надавати окремим категоріям соціально незахищених громадян 

продуктові набори 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Залучення 

спонсорів 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян 

міста 

31.  Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які 

користуються інвалідними візками, та міських громадських 

організацій, які опікуються питаннями соціального незахищених 

громадян, в тому числі забезпечити передплату періодичних 

видань з доставкою членам громадської організації «Ветерани 

міста Липовець» 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

50,0 Підвищення інформованості 

соціально вразливих категорій 

громадян 

32.  Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від 

жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Не потребує 

фінансування 

Посилення соціального захисту 

окремих категорій громадян 

міста 

33.  Забезпечити під час проектування, будівництва нових та 

реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського 

призначення безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення за умов дотримання 

державних будівельних норм 

Відділи міської ради Не потребує 

фінансування 

Створення безбар’єрного 

середовища для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

34.  Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські 

організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань 

облаштування безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до житлових будинків, 

об’єктів соціального та громадського призначення, 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

Не потребує 

фінансування 

Зменшення кількості об’єктів, 

недоступних для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  



пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної 

мережі та благоустрою території  

 

35.  При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу 

моделям, які максимально обладнані спеціальними 

пристосуваннями для перевезення маломобільних груп 

населення та осіб з інвалідністю 

Відділи міської ради Не потребує 

фінансування 

Безбар’єрний доступ для осіб з 

інвалід-ністю та інших 

маломобільних груп населення 

36.  Забезпечення під час розроблення або коригування генерального 

плану міста проєктів забудови територій та земельних ділянок з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало-

мобільних груп населення, виділення місць для паркування 

автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю 

Відділи міської ради Не потребує 

фінансування 

Безбар’єрний доступ для осіб з 

інвалід-ністю та інших 

маломобільних груп населення 

37.  Забезпечити облаштування пішохідної, вело-візкової, інжене-

рно-транспортної та дорожньо-транспорної мережі для зручного 

і безпечного переміщення осіб з інвалідністю на візках та інших 

маломобільних груп населення (пониження бордюрів) 

Відділи міської ради Не потребує 

фінансування 

Зменшення кількості об’єктів, 

недоступних для осіб з інва-

лідністю та інших маломо-

більних груп населення 

ВСЬОГО 2172,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок прогнозованої вартості витрат для відшкодування проїзду на 2021 рік 

Відповідно вартості проїзду на внутрішньо обласному автобусному маршруті (перевізник ТОВ «Лиопвець АТП») 

Росоша – Вінниця АС «Грош» вартість проїзду становить 45,60 грн. 

Липовець - Вінниця АС «Грош» вартість проїзду становить 39,20 грн. 

Війтівці – Немирів вартість проїзду становить 105 грн. (маршрут Війтівці - Вінниця – 65 грн., Вінниця – Немирів – 40 грн.) 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

Група 

інвалідності 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

се
а
н

сі
в

 
н

а
 

т
и

ж
д

ен
ь

 

Маршрут 

Орієнтовна 

вартість 

проїзду на 1 

місяць 

Орієнтовна 

вартість 

проїзду на 

12 місяців 

1 Вечерук Олена Андріївна 

І 

3 Росоша-Вінниця 

 

45,60*2+10,00(по місту до Центру 

гемодіалізу)=101,2 грн. (вартість однієї 

поїздки) 

101,2*3=303,6 грн.(вартість на 1 тиждень) 

303,6*4=1214,4 

 

1214,4 14572,8 

2 Лоюк Надія Ананіївна І 3 

 

1214,4 14572,8 

3 Херовимчук Олександр 

Іванович 

ІІІ 

3 Липовець-Вінниця 

39,20*2+10,00(по місту до Центру 

гемодіалізу)=88,4 грн. (вартість однієї 

поїздки) 

88,4*3=265,2 грн.(вартість на 1 тиждень) 

265,2*4=1060,8 грн. 

1060,8 12728,6 



 

4 Гринюк Наталія Юріївна І  3 

 

1060,8 12728,6 

5 Савенков Володимир 

Якович 

 

3 

 

1060,8 12728,6 

6 Маслюк Анна Іванівна 

І 

3 Війтівці-Немирів 

105 грн. 

(Війтівці- Вінниця 

65 грн.  Вінниця – Немирів - 40 грн.) 

105*2=210 грн. (вартість однієї поїздки) 

210*3=630 грн. (вартість на 1 тиждень) 

630*4=2520 грн. 

2520 30 240,0 

ВСЬОГО 

 

8131,2 97 574,4 



           

Додаток 13 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

 «Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров’я громадян» 

на 2021 рік 

 

І. Загальні положення 

         Здоров'я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної 

людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту 

та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку. 

За період функціонування районної Програми «Здоров’я нації на 2016 - 

2020 роки» в галузі охорони здоров’я району вирішено низку завдань, 

спрямованих на задоволення потреб населення в охороні здоров’я, 

забезпечення прав громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу, 

створення умов для формування здорового способу життя. Завдяки дії протягом 

2016 - 2020 років районної Програми вдалось певним чином покращити 

матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення 

комунальних закладів охорони здоров’я району. Поряд із цим залишається 

низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення. 

В районі залишається складною демографічна ситуація. 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 поширеності 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. 

Враховуючи вищевикладене, є нагальна потреба у створенні нової 

комплексної Програми збереження здоров’я жителів Липовецького районну на 

період 2021-2025 років з розширеним спектром заходів, що стосуються 

покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення. 



           

ІІ. Напрями діяльності у сфері охорони здоров’я на 2021 рік 

           1. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я липовчан 

на 2021 рік. 

Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 

репродуктивного здоров'я громадян. 

Стан репродуктивного здоров'я – є невід'ємною складовою частиною 

здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого 

розвитку суспільства. Враховуючи високий рівень в районі вроджених вад 

розвитку, перинатальних втрат, високий рівень антенатальних порушень, що 

діагностуються під час вагітності, вкрай необхідним є покращення матеріально-

технічного оснащення та забезпечення необхідними скрінінговими тестами 

кабінету планування сім’ї КНП «КНП «Липовецька ЦРЛ»».  

Для покращення та вдосконалення надання допомоги в кабінеті 

планування сім’ї забезпечити потужну матеріально-технічну базу та лікарські 

засоби для надання невідкладної допомоги. 

Індикатором якості надання допомоги новонародженим в Україні є 

виходжування передчасно народжених та глибоконедоношених дітей з масою 

більше 500 грамів та після 22 тижнів вагітності.  

Таких дітей, які потребують інтенсивної терапії та довготривалого 

виходжування в умовах інкубаторів для новонароджених, близько 650.  

Маємо потребу в інкубаторах. 

Майже 80% новонароджених з малою та критичною масою тіла 

потребують введення препаратів сурфактантів. При цьому 10% із них 

потребують двократного введення препарату, який є дороговартісним. 

За останні роки значно збільшилась кількість новонароджених дітей з 

внутрішньоутробною інфекцією, збільшилась і смертність новонароджених від 

цієї патології. Для лікування таких дітей необхідні внутрішньовенні 

імуноглобуліни. Крім того, ці препарати використовуються  при лікуванні дітей 

з важкими формами гемолітичної хвороби новонароджених, а також при 

виходжуванні недоношених немовлят. Квота, яка надана Вінницькій області у 

лікарських засобах для лікування вродженого імунодефіциту за кошти 

державного бюджету на 2015 рік забезпечує лише 30% загальної потреби, тому 

є необхідність забезпечити цю категорію дітей за рахунок місцевого бюджету. 

Особливої уваги потребує лікування дітей різних вікових груп із складною 

хронічною патологією. Так, на диспансерному обліку перебувають діти з 

хронічним вірусним гепатитом, які потребуєть дороговартісного лікування. 

Крім того, у зв’язку з високим ризиком виникнення гепатиту В і С у 

імуносупресивних хворих, що отримують хіміотерапію, є додаткова потреба у 

виділенні коштів на забезпечення обстеження цих дітей на гепатити В і С. 

Болючим питанням є лікування дітей, що мають розлади спектру аутизму. 

В системі надання кваліфікованої допомоги дітям з цими розладами необхідна 

психологічна допомога за методикою АВА – терапії. Це Програма соціалізації 

хворої дитини у суспільство. На даний час відсутні спеціалісти, які можуть 



           

працювати з зазначеним контингентом дітей в межах вказаної Програми. 

Потрібна відповідна підготовка таких фахівців та створення умов для їх роботи.  

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 

лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 

Важливим питанням є забезпечення хворих із серцево-судинною 

паталогією життєво необхідними кардіовиробами медичного призначення та 

лікарськими засобами, що дозволяє зменшити інвалідизацію та продовжує 

тривалість життя.  

Орієнтовна потреба на рік становить 2 протези клапанів (1 аортальний і 1 

мітральний). 

Вартість одного клапана серця механічного двостулкового (на 2021 рік) 

становить 15 тис. грн. 

Інсульт – захворювання, яке займає провідне місце серед причин 

смертності населення в Україні. Первинна захворюваність дорослого населення 

на інсульт у Липовецькому районі на протязі останніх трьох років нестабільна: 

29,85 на 10 000 населення у 2018 році; 40,40 на 10 000 населення у 2019 році, 

29,10 на 10 000 населення у 2020 році. 

Найбільш якісною допомогою під час гострого періоду інсульту є введення 

препарату «Актилізе», який забезпечує тромболізис. Вчасно проведена 

процедура дозволяє зменшити смертність та інвалідизацію пацієнтів на 40%.  

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому 

населенню району 

У Липовецькому районі зростає захворюваність на онкопаталогію,  

внаслідок цього збільшується інвалідність та смертність.  

Щорічно, через несвоєчасну діагностику, помирає до 100 хворих від 

злоякісного процесу, це є головним показником необхідності впровадження 

якісної діагностики на ранніх стадіях для встановлення діагнозів. 

Кожного року у районі діагностується онкопатологія. Річна летальність 

серед усіх первинних онкохворих становить близько 30% щорічно. 

Захворюваність на рак щитоподібної залози з кожним роком збільшується,  

щорічно діагностується до 5 хворих вперше. 

Для ефективного продовження життя хворих на рак щитоподібної залози 

та зменшення смертності, згідно з протоколом лікування, необхідно проводити 

післяопераційну радіоактивну йодо-терапію, якої немає у Вінницькій області. 

Хворі проходять лікування у Львівському обласному онкологічному 

диспансері.  

 

           2. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги 

населенню Липовеччини. 

Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання. 

Захворювання ендокринної системи є надзвичайно актуальними. Хоча, 

захворюваність з ендокринних хвороб у Липовецькому районі дещо 

зменшується, 2019  рік – 13,3, 2018 рік - 14,4 (у 2017 році - 16,7). 



           

Від загальної кількості всього населення, всього 4535 хворих (діти - 311 

чоловік – 6,8%, дорослі - 4224 чоловік – 93,2%).  

Найбільшу частку серед ендокринних захворювань становлять хвороби 

щитоподібної залози - 44,0%, частка ожиріння складає 33,5%, цукрового 

діабету 16,2%, інших хвороб класу Е0-Е90 по МКХ 6,3%. 

Враховуючи рівень захворюваності на ендокринні захворювання в районі, 

а також щорічне збільшення цього показника, необхідно забезпечити своєчасну 

висококваліфіковану діагностику та лікування цих захворювань. 

Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та 

предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у 

Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй. 

Станом на 01 грудня 2020 року з початку епідемії ВІЛ вперше виявлено 20 

ВІЛ-інфікованих громадян, що становить 0,1% від усього населення району. З 

них – 8 встановлено діагноз СНІД, осіб. 

Від ВІЛ-інфікованих матерів за весь період спостереження народилось 2 

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

інфікованими матерями. 

Для позитивного вирішення питання профілактики та лікування ВІЛ-

інфекції необхідно надавати якісні та доступні послуги з діагностики, 

насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, 

послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ. 

Покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої 

висококваліфікованої допомоги інвалідам війни, учасникам антитерористичної 

операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих на базі 

стаціонарів КНП «КНП «Липовецька ЦРЛ»».  

Головним координатором роботи з організації надання медичної допомоги, 

проведенню відновного лікування та реабілітаційних заходів учасників 

антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих, визначено обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни.  

Станом на 1 листопада 2020 року загальна чисельність ветеранів війни, які 

постійно мешкають у Липовецькому районі, становить 1112. З них у зв’язку з 

подіями на Сході України, на даний час, які отримали посвідчення  учасників 

антитерористичної операції 466 чоловік, інвалідів війни – 87 чоловік.  

Відновлення зору – збереження якості життя (профілактика та лікування 

глаукоми та іншої офтальмологічної патології) 

Первинна глаукома є однією з причин слабкозорості та сліпоти у світі. 

Однак, існують ефективні методики лікування при умові діагностики 

захворювання на ранніх стадіях. У Липовецькому районі останнім часом 

відмічаються несприятливі обставини в плані виявлення та відсутність 

ефективного технічного забезпечення у лікуванні хворих на глаукому. 

Для покращення ситуації, що склалась, необхідно налагодити взаємодію 

усіх рівнів надання медичної допомоги, підвищити рівень інформованості 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_621


           

населення з приводу ранньої діагностики та профілактики глаукоми, покращити 

матеріально-технічне оснащення діагностики та лікування пацієнтів з 

глаукомою.  

Внаслідок проведення заходів можливо досягнути стабілізації та 

зменшення показників виходу на інвалідність серед хворих на глаукому та 

уникнення сліпоти. 

Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними 

захворюваннями 

До рідкісних (орфанних) захворювань відносять вроджені чи набуті 

захворювання, поширеність яких серед населення не перевищує 1:45 випадків, 

хронічно прогресують, погіршують якість життя людини та призводять до його 

скорочення чи інвалідизації. До переліку рідкісних (орфанних) захворювань 

відносять 171 нозологію. 

З 1 січня 2015 року вступив в дію Закон України від 15 квітня 2014 року № 

1213-УІІ «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 

здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) 

захворювань». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, 

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» 

такі громадяни безперебійно та безоплатно мають забезпечуватись необхідними 

базисними лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного споживання відповідно до їх переліку та обсягів, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України у порядку, 

встановленому Урядом.  

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 Липовецького району 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.  

Для повноцінного життя ця категорія пацієнтів потребує вчасної 

діагностики, лікування та реабілітації. На превеликий жаль, жодна родина, у 

якій є пацієнт з орфанним захворюванням, неспроможна забезпечити його 

лікарськими засобами у повному об’ємі. 

Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони 

здоров'я 

Ефективне інформаційне забезпечення медицини є однією з важливих 

передумов її якості на всіх етапах від первинного огляду в поліклініці і 



           

спеціалізованої допомоги в профільних закладах з надання телемедичних 

консультацій. 

Відповідно до концепції державної політики інформатизації охорони 

здоров’я області необхідно впровадити інформатизацію лікувально-

діагностичного процесу в усі лікувально-профілактичні заклади району з 

використанням медичних інформаційних систем (далі - МІС). 

Необхідно створити єдиний інформаційний простір охорони здоров’я, для 

чого має бути забезпечено достатній розвиток МІС усіх рівнів, які мають бути 

взаємопов’язані і взаємосумісні.  

Заходи, передбачені Програмою, дозволять:  

- реалізувати створення районної інформаційно-аналітичної медичної 

системи інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих 

напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації 

на всіх рівнях охорони здоров'я, тощо;   

- підготовку закладів охорони здоров'я до впровадження страхової 

медицини, шляхом впровадження ліцензованих програмних продуктів, 

розробка яких спрямована на інформатизацію елементів лікувально-

діагностичних процесів, уніфікації системи збору та обробки інформації про 

кожного пацієнта амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланки;  

- практичного впровадження та використання телемедицини в закладах 

вторинного  рівня;  

- підвищити ефективність планування в системі охорони здоров'я району, 

шляхом моніторингу медичного забезпечення населення окремих 

територіальних одиниць та конкретних закладів, у тому числі підвищення рівня 

контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів закладів 

охорони здоров'я району. 

Забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та травматологічної 

служби району 

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. 

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення відділення 

трансфузіології КНП «КНП «Липовецька ЦРЛ»». 

Застаріле обладнання, яке використовується у відділенні переливання 

крові, створює потенціальну небезпеку для пацієнтів району, що потребують 

гемотрансфузій. Потребує термінового оновлення лабораторне обладнання та 

закупівля ІХЛА для обстеження донорів. 

 

 

 



           

ІІІ. Мета Програми 

Метою районної Програми «Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров'я 

громадян» на 2021 рік (далі - Програма) є зниження захворюваності, 

інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання 

медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав 

громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань. 

ІV. Основні завдання Програми 

 

Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я липовчан на 

2021 рік: 

- покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 

репродуктивного здоров'я громадян – жителів Липовецького району; 

- розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та 

профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; 

- удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому 

населенню району. 

Розвиток спеціалізованої медичної допомоги населенню Липовеччини: 

-  надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання; 

-  протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу; 

-  розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

- забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та травматологічної служби 

району; 

- покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої  

допомоги інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції, в тому числі 

демобілізованим та членам сімей загиблих; 

- відновлення зору – збереження якості життя (профілактика та лікування 

глаукоми та іншої офтальмологічної патології); 

- рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними 

захворюваннями; 

- розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я; 

Формування у населення мотивації до здорового способу життя. 

Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця: 

- проведення профілактичних заходів, направлених на збереження 

здоров’я; 

формування у населення мотивації до здорового способу життя; 

- покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-

судинної патології у населення району в рамках реалізації спільного із 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиціного 

регіонального субпроекту; 

- підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з 

питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інших 

ендокринних захворювань; 

- впровадження сучасних високотехнологічних методик у профілактиці та 

діагностиці окремих груп захворювань, що призводять до інвалідності; 



           

- забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

- дооснащення сучасним обладнанням, апаратурою та витратними 

матеріалами ЛПЗ району.  

Термін виконання Програми: 2021рік. 

 

V. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених у Державному бюджеті України, а також за рахунок коштів 

обласного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг фінансування Програми з районного, обласного бюджету 

визначається на 2021 рік, виходячи з конкретних завдань та реальних 

можливостей. 

 

VІ. Механізм управління та здійснення контролю за виконанням 

Програми 

Організація виконання Програми покладається на Липовецьку ОТГ.  

Координація виконання Програми покладається на КНП «КНП 

«Липовецька ЦРЛ»», КНП Липовецький «РЦПМСД» та Липовецьку ОТГ. 

 

VІІ. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

- покращити якість та доступність надання спеціалізованої медичної 

допомоги населенню; 

- збільшити доступність сучасних медичних технологій різних категорій 

населення; 

- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення 

працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних 

захворювань серед населення на 3%; 

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних 

неінфекційних захворювань на 0,5%; 

- знизити смертність немовлят на 5%; 

- знизити материнську смертність на 7%; 

- досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення від 70 до 90 

- 95 відсотків; 

- досягти тенденції щорічного скорочення поширеності тютюнопаління та 

зловживання алкоголем; 

- підвищити рівень поінформованості населення з приводу профілактики 

виникнення та ранньої діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань. 

Правові аспекти 



           

Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо зменшення втрат суспільства, шляхом зниження 

смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, 

визначено: 

- Конституцією України; 

- законами України: 

- ''Про місцеві державні адміністрації'' від 09 квітня 1999 року № 586-XIV; 

- ''Основи законодавства України про охорону здоров'я'' від 19 листопада 

1992 року № 2801-XII зі змінами; 

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв" від 

21 січня 2010 року № 1824-VI; 

- "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 

здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних 

(орфанних) захворювань" від 15 квітня 2014 року № 1213-УІІ; 

- "Про Національну програму інформатизації";  

- "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки" від 20 жовтня 2014 року 

 № 1708-VII; 

- постанова Кабінету Міністрів України: 

- ''Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання'' від 31 

березня 2015 року № 160; 

- розпорядженнями Кабінету Міністрів України: 

- "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020: 

український вимір" від 31 жовтня 2011 року № 1164-р; 

- "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний 

план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи 

реабілітації інвалідів" на період до 2020 року" від 30 березня 2011 року № 

245-р; 

- "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні" 

від 15 травня 2013 року № 386-р; 

- наказів Міністерства охорони здоров’я України:  

- "Про затвердження галузевої програми "Електронна система реєстрації та 

обміну медичною інформацією між закладами, установами і 

організаціями системи охорони здоров’я" від 25 листопада 2008 року № 

675; 

- "Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я" від 26 

березня 2010 року № 261; 

- "Про організацію паліативної допомоги в Україні" від 21 січня 2013 року  

№ 41; 

- розпорядженнями голови облдержадміністрації: 

- ''Про заходи щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 



           

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання'' від 07 

жовтня 2015 року № 631. 

 

Заходи Програми «Майбутнє Липовечини в збереженні здоров'я громадян» 

на 2021 рік 

 І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я липовчан 

1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 

репродуктивного здоров'я громадян 

1.1 Удосконалення системи перинатальної охорони плоду і пренатальної 

діагностики по Липовецькому району. 

1.1.1 Проведення комплексного пренатального біохімічного скринінгу 

вагітних. 

1.2 Удосконалення роботи кабінету планування сім’ї та пологового 

відділення КНП «Липовецька ЦРЛ».  

1.2.1 Забезпечення акушерського стаціонару препаратами невідкладної 

допомоги при кровотечах. 

 

1.2.2 Забезпечення антирезусним імуноглобуліном для попередження 

гемолітичної хвороби новонароджених. 

1.2.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів 

новонароджених в разі відсутності централізованих поставок Міністерства 

охорони здоров’я України. 

1.2.4 Забезпечення розхідними матеріалами для впровадження сучасних 

перинатальних технологій. 

1.2.5. Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та 

інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників. 

1.2.6. Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на 

інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити, в умовах інфекційного 

відділення. 

1.3. Здійснення заходів щодо покращення надання невідкладної медичної 

допомоги новонародженим шляхом покращення матеріально-технічного 

забезпечення пологового відділення КНП «Липовецька ЦРЛ». 

1.3.1. Придбання апарата штучної вентиляції легень та інкубатора для 

виходжування дітей з екстремально малою та дуже малою масою тіла. 

1.3.2. Придбання витратних матеріалів для апаратів штучної вентиляції 

легень. 

1.3.3. Придбання сучасного лабораторного обладнання для покращення 

діагностики основних захворювань у новонароджених. 

1.4. Покращення надання медичної допомоги дітям з хронічною хворобою 

нирок. 

1.4.1 Забезпечення лікування хронічних хвороб нирок у дітей 

(хр.гломерулонефрит, хр.ниркова недостатність). 

1.5. Забезпечення профілактичного та невідкладного лікування дітей, що 

страждають на порушення згортувальної системи крові. 



           

1.5.1 Забезпечення препаратами пацієнтів з гемофілією згідно із 

клінічними протоколами лікування в умовах стаціонару та амбулаторних 

умовах. 

 

1.5.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із вродженими 

імунодефіцитами. 

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 

лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 

2.1 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностики 

пацієнтам з інсультом. 

2.1.1 Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги 

хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури 

тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах виділених 

обсягів коштів загального та спеціального фондів закладів охорони здоров’я.  

2.1.2 Здійснення заходів профілактичної санітарно-просвітницької роботи 

щодо профілактики інсульту та догляду за хворим з інсультом.  

2.2 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику 

пацієнтам з патологією серця. 

2.2.1 Забезпечити кардіологічне відділення КНП «Липовецька ЦРЛ» 

необхідними витратними матеріалами (медичними виробами) та 

медикаментами для діагностики та лікування хвороб серцево - судинної 

системи.  

2.2.2 Забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги 

медичним обладнанням та апаратурою відповідно до табелю оснащення, в тому 

числі кожної амбулаторії загальної практики сімейної медицини ЕКГ - 

телеметричним пристроєм. 

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому 

населенню району 

3.1 Покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на 

онкогематологічну патологію. 

3.1.1 Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, 

лікуванням та супроводжуючою терапією згідно з клінічними протоколами. 

ІІ. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги 

населенню Липовечинни 

1. Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання. 

1.1. Покращення діагностики ендокринних захворювань на базі 

поліклінічного відділення КНП «Липовецька ЦРЛ» та КНП Липовецький 

«РЦПМСД».  

1.1.1 Придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 

визначення рівня глюкози у крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із 

групи ризику розвитку цукрового діабету медичними закладами первинного та 

вторинного рівнів Липовецького району. 

1.1.2 Придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 

визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет 

Липовецькою ЦРЛ. 



           

1.1.3 Придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий діабет 

жителям Липовецького району. 

 

1.2. Забезпечення клініко-діагностичної лабораторії КНП «Липовецька 

ЦРЛ» та КНП Липовецький «РЦПМСД» лабораторними препаратами та 

витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів, в тому числі: 

1.2.1 Придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 

визначення рівня глікованого гемоглобіну. 

1.2.2 Придбання біохімічних аналізаторів та лабораторних реактивів для 

визначення глюкози в крові. 

1.2.3 Придбання біохімічних аналізаторів та лабораторних реактивів для 

визначення глюкози в сечі. 

1.2.4. Придбання засобів для визначення рівня ацетону та глюкози в сечі. 

 

1.3. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення хворих на ендокринні захворювання. 

1.3.1 Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на цукровий 

діабет жителів Липовецького району. 

1.3.2. Придбання лікарських препаратів для лікування хворих на 

нецукровий діабет жителів Липовецького району. 

1.3.3. Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для лікування 

хворих на цукровий діабет жителів Липовецького району. 

1.3.4. Придбання препаратів глюкагону хворим на цукровий діабет 

жителям Липовецького району. 

1.3.5. Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп хворим на 

цукровий діабет дітям Липовецького району. 

1.3.6. Забезпечення робочих місць лікарів-ендокринологів оргтехнікою для 

ведення реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. 

1.3.7. Закупівля препаратів для лікування синдрому "Діабетична стопа" 

хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у Липовецькій ЦРЛ. 

1.3.8. Забезпечення автоматизованого обліку пацієнтів з ендокринною 

патологією на усіх етапах надання діагностичної та лікувальної допомоги у 

Липовецькій ЦРЛ. 

1.3.9. Забезпечення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 

жителям Липовецького району. 

 

2. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу 

2.1. Організаційні завдання і заходи 

2.1.1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної 

координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу. 

2.1.1.1. Забезпечення діяльності районної Координаційної ради з питань 

протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьбі з наркоманією і 

взаємодію цих рад. 

2.1.1.2. Розробка та затвердження плану моніторингу та оцінки 

ефективності районної Програми.  



           

2.1.2 Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії 

ВІЛ- інфекції/СНІДу. 

2.1.2.1. Розробка та впровадження плану поступового переходу на 

фінансове забезпечення заходів Програми за рахунок коштів державного та  

місцевого бюджетів.  

2.1.2.2. Забезпечення пілотного впровадження інноваційних форм 

організації надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі 

нових моделей фінансування замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).  

  

2.1.3 Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ- інфікованим та хворим 

на СНІД. 

2.1.3.1. Забезпечення виконання заходів інфекційного контролю в закладах 

охорони здоров’я.    

2.1.3.2. Забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог 

інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я та соціальних служб. 

   

2.1.4 Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з 

консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію та профілактики передачі ВІЛ 

від матері до дитини, шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я. 

2.1.4.1. Тест-системи для планової серологічної діагностики ВІЛ- інфекції 

вагітних жінок та їх партнерів.   

2.1.4.2. Швидкі тести для обстеження під час пологів жінок, які не 

пройшли обстеження на допологовому етапі.       

2.1.4.3. Антиретровірусні препарати для профілактики передачі ВІЛ- 

інфекції від матері до дитини.  

2.1.4.4. Тест-системи та інші витратні матеріали для проведення ранньої 

(методом полімеразно-ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) 

діагностики ВІЛ- інфекції у дітей, народжених ВІЛ- інфікованими матерями. 

2.1.4.5. Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 

народжених ВІЛ-інфікованими матерями. 

2.1.4.6. Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ парентеральним 

шляхом у лікувально-профілактичних закладах, у тому числі на робочому місці, 

передусім для медичних працівників. Передбачити в колективних договорах і 

угодах формулювання положень із охорони праці та соціального захисту із 

урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ- інфекції/СНІДу та змін 

у законодавстві. 

 

2.1.5. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-

інфікування (ПКП) особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ. 

2.1.5.1. Забезпечення надання медикаментозної постконтактної 

профілактики ВІЛ- інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ, 

шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів. 



           

2.1.5.2. Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних 

працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання 

службових обов’язків.  

       

2.1.6. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та 

тестування на ВІЛ- інфекцію населення. 

2.1.6.1. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та 

тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів 

на базі Центру СНІДу. 

2.1.6.2. Забезпечення обов’язкового тестування донорської крові з метою 

виявлення ВІЛ.       

2.1.6.3. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, інфекції, 

що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп 

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення 

досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального 

закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом». 

 

2.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості дослідження. 

2.2.1. Забезпечення швидкими тестами для виявлення ВІЧ- інфекції. 

 

3. Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

3.1. Забезпечення оновлення регіонального резерву лікарських засобів та 

виробів медичного призначення та медичного обладнання на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій на 2021 - 2025 роки. 

3.2. Забезпечити доступ населення регіону до послуг екстренної медичної 

допомоги. 

3.2.1. Впровадження інформаційно-телекомунікаційної складової системи 

управління.  

3.2.2. Придбання лікувальних сироваток та вакцин для забезпечення 

протиепідемічних заходів серед населення району. 

 

4. Забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та травматологічної 

служби району 

4.1. Вжиття заходів щодо забезпечення хворих району, в тому числі 

ветеранів та інвалідів війни, з патологією великих суглобів необхідними 

виробами медичного призначення на пільговій основі. 

 

5. Покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої 

висококваліфікованої допомоги інвалідам війни, учасникам антитерористичної 

операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих на базі 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 

5.1. Вжиття заходів щодо забезпечення ветеранів та інвалідів війни, 

учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих з 



           

патологією великих суглобів необхідними виробами медичного призначення на 

пільговій основі. 

 

6. Відновлення зору – збереження якості життя (профілактика та лікування 

глаукоми та іншої офтальмологічної патології) 

6.1 Покращення оснащення офтальмонологічного кабінету Липовецької 

ЦРЛ за рахунок укомплектування новітнім медичним обладнанням. 

6.2 Впровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації хворих 

з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці.   

 

7. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними 

захворюваннями 

7.1. Вжиття заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання з урахуванням 

обсягів державного фінансування на поточний рік.  

7.2. Забезпечення хворих на орфанні захворювання класів 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, що знаходяться на обліку в 

ендокринологічному кабінеті КНП «Липовецька ЦРЛ». 

7.2.1 Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-

діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Липовецькому 

районі. 

7.2.2. Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 

захворювання у Вінницькій області. 

7.2.3. Вжиття заходів із забезпечення дітей та дорослих, хворих на 

фенілкетонурію, необхідним лікувальним харчуванням. 

 

8. Розвиток медичної і фізичної реабілітації та відновного лікування у 

Липовецькому районі в аспекті сучасних вимог 

8.1. Розроблення Стратегії розвитку відновного лікування та медичної 

реабілітації у Липовецькому районі. 

8.2 Впровадження заходів щодо оновлення застарілого парку медичної 

апаратури та обладнання фізіотерапевтичного кабінету Липовецької ЦРЛ для 

виконання стандартів та протоколів лікування, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я України. 

8.3 Поліпшення стандартів медичного обслуговування населення району, 

підвищення ефективності медичної реабілітації та відновного лікування за 

рахунок впровадження сучасних методів діагностики.  

 

9. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони 

здоров'я 

9.1 Створення районної інформаційно-аналітичної медичної системи 

інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих 



           

напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації 

на всіх рівнях охорони здоров'я. 

9.1.1 Забезпечення засобами обчислювальної техніки та програмним 

забезпеченням, надання послуг з прокладання мережі, консультативні послуги. 

 

10. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження 

нових методів діагностики у роботі лабораторної служби району 

10.1 Забезпечення лабораторної служби Липовецької ЦРЛ необхідним 

обладнанням, реактивами та тест-системами.  

 

11. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемофілію 

11.1 Впровадження заходів із забезпечення необхідними лікарськими 

засобами хворих на гемофілію в умовах стаціонару.  

 

12. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення відділення  

трансфузіології Липовецької ЦРЛ 

12.1. Забезпечення медичним обладнанням, апаратурою та реактивами, 

шляхом придбання запаювача магістралей, холодильника та відповідних 

матеріалів, для виготовлення препаратів крові для хворих. 

 

ІІІ. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. 

Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця. 

1.Проведення профілактичних заходів, направлених на збереження 

здоров’я 

1.1.Санітарно - просвітницька діяльність з учнівською молоддю, батьками 

(заняття, лекції, бесіди, години спілкування), направлені на формування 

позитивної мотивації до здорового способу життя. 

1.2. Зустрічі дітей, учнівської молоді, батьків з лікарями - наркологами, 

гінекологами з питань формування та зміцнення репродуктивного здоров’я. 

1.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

формування відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я серед 

молоді. 

 

2. Формування у населення мотивації до здорового способу життя 

2.1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, 

ощадливого ставлення до свого здоров’я. 

 

3. Покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-

судинної патології у населення району в рамках реалізації спільного із 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного 

регіонального субпроекту 

3.1. Виявлення серед населення району факторів ризику розвитку серцево-

судинної патології. 

3.1.1. Проводити кампанію з вимірювання артеріального тиску у населення 

адміністративної території (однократно за останній календарний рік) 



           

3.1.2. Проведення подвірних обходів в населених пунктах району  

медперсоналом з вимірюванням артеріального тиску 

3.1.3. Внесення в реєстр адміністративних територій даних про осіб з 

підвищеним артеріальним тиском. 

3.1.4. Виявлення серед населення району осіб з гіперхолістерінемією. 

Проведення щорічного скринінгу рівня холестерину у наступних вікових 

групах: чоловіки 35-64 роки (1 раз в 5 років), жінки: 45-64 роки (1 раз в 5 років). 

В інших вікових групах згідно з клінічними протоколами. 

3.1.5 Внесення в реєстр адміністративних територій даних, про осіб з 

підвищеним рівнем холестерину у крові. 

3.1.6 Виявлення серед населення району осіб з надлишковою вагою. 

3.1.7. Впровадження освітніх програм серед населення району, медичних 

працівників щодо значення факторів ризику в профілактиці та розвитку 

серцево-судинної патології. 

 

4. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з 

питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інших 

ендокринних захворювань 

4.1. Забезпечити розробку та проведення інформаційної кампанії з метою 

висвітлення методів профілактики та лікування цукрового діабету і його 

ускладнень та інших ендокринних захворювань. 

4.2. Проведення щороку на районному рівні Всесвітнього дня діабету (14 

листопада). 

4.3. Підвищення якості навчання хворих на цукровий діабет у "Школі 

цукрового діабету". 

 

5. Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії 

епідемії ВІЛ/СНІДу 

5.1. Забезпечення ефективної діяльності з моніторингу й оцінки 

ефективності протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

5.2. Забезпечення проведення моніторингу та оцінки виконання місцевих 

цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

5.3. Забезпечення участі у проведенні соціологічних та епідеміологічних 

досліджень серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування 

ВІЛ. 

 

6. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

7. Розширення охоплення програмами профілактики ВІЛ-представників 

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а 

також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують 

належного батьківського піклування. 

7.1. Надання дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, 



           

безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, 

залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі, шляхом 

функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до 

молоді. 

8. Оптимізація надання медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID – 19 спричиненою корона вірусом SARS-CoV-

2 

8.1. Забезпечення усіх медичних працівників та модільних бригад засобами 

індивідуального захисту (з постійним їх оновленням), безконтактними 

термометрами, комплектами для забору зразків біологічних матеріалів 

(шприцами,  тампонами, стерильними пробірками з транспортним 

середовищем) відповідно до потреби ; сумкою холодильником, пакетом із 

застібкою або контейнером із пластика, відповідно до потреби, дезрозчинами та 

антисептиками  відповідно до потреби, пакетами для утилізації ЗІЗ відповідно 

до потреби 

8.2. Забезпечити 100%  страхування медичних працівників, що 

безпосередньо задіяні у наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, на 

випадок тимчасової втрати працездатності, пов’язаної з захворюванням на 

COVID-19.  

 

9. Подальше удосконалення ранньої діагностики та лікування глаукоми, як 

основної 

 причини інвалідності по зору за рахунок впровадження нових технологій 

та ефективної профілактики 

9.1. Забезпечення заходів для збереження посад офтальмологів в 

центральній районній лікарні. 

9.2. Укомплектування очних кабінетів обладнанням відповідно до табелю 

оснащення очних кабінетів центральних районних лікарень. 

 

10. Забезпечення долікарською медичною допомогою в сільській 

місцевості. 

10.1. Забезпечення заходів для збереження посад середніх та молодших 

медичних працівників, ФАПів, ФП, здоров пунктів. 

10.2. Проведення видатків з утриманням ФАПів, ФП та здоров пунктів. 

 

 



           

Напрями діяльності та заходи районної програми «Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров'я громадян» на 

2021 рік 
Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу  

Виконавці Джерела 

фінансування 

Прогнозна 

потреба у коштах, 

тис. грн 

 

 

Очікуваний результат 

І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я жителів Липовеччини 

1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я громадян, шляхом 

1.1 Удосконалення системи перинатальної охорони плоду і пренатальної діагностики по Липовецькому району. 

1.1.1 Проведення комплексного 

пренатального біохімічного 

скринінгу вагітних. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - При ранньому взятті на облік 

охоплення вагітних пренатальним 

біохімічним скринінгом на 100%.  

1.1.2 Забезпечення медичним 

обладнанням, інструментарієм 

для надання невідкладної 

допомоги, малих хірургічних 

втручань під час гінекологічного 

огляду 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

 

100  

1.2 Удосконалення роботи гінекологічного кабінету та кабінету планування сім’ї та пологового відділення Липовецької ЦРЛ 

1.2.1 Забезпечення акушерського 

стаціонару препаратами 

невідкладної допомоги при 

кровотечах. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

 

14,1 

Зниження випадків материнської 

смертності до 14 на 100 тис. 

народжених живими. 

Забезпечення 100% відповідності 

протоколам та стандартам 

медичної допомоги при 

кровотечам. 

1.2.2 Забезпечення антирезусним 

імуноглобуліном для 

попередження гемолітичної 

хвороби новонароджених. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

фінансове 

управління 

Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

 

0,4 

Зниження рівня захворюваності 

новонароджених на гемолітичну 

хворобу 20%. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19?find=1&text=%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#w1_2


           

1.2.3 Забезпечення препаратами 

для лікування дихальних 

розладів новонароджених в разі 

відсутності централізованих 

поставок Міністерства охорони 

здоров’я України. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

 

10,5 

Зниження малюкової смертності 

до 7,8 на 1000 новонароджених. 

1.2.4 Забезпечення розхідними 

матеріалами для впровадження 

сучасних перинатальних 

технологій. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

 

7,6 

Впровадження сучасних 

перинатальних технологій.  

1.3 Здійснення заходів щодо 

покращення імунної 
профілактики грипу та інших 

інфекційних захворювань серед 
дітей та медичних працівників  

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

1,7 

Проведення вакцинації від грипу 

контингентів та груп ризику для 

забезпечення протиепідемічних 

заходів до 100 % щорічно. 

1.4 Покращення якості надання 

медичної допомоги дітям, 
хворим на інфекційні 

захворювання, в тому числі 
вірусні гепатити, в умовах  

інфекційного відділення. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

 

5,0 

Зменшення на 5% показника 

інвалідизації дитячого населення 

від захворюваності на вірусний 

гепатит, шляхом впровадження 

адекватного противірусного 

лікування. Дотримання клінічних 

протоколів проведення 

противірусної терапії та 

обстеження у дітей хворих на 

вірусні гепатити 100% щорічно. 

1.5. Здійснення заходів щодо покращення надання невідкладної медичної допомоги новонародженим шляхом покращення матеріально-технічного 

забезпечення полового відділення Липовецької ЦРЛ. 

1.5.1 Придбання апарата штучної 

вентиляції легень та інкубатора 
для виходжування дітей з 

екстремально малою та дуже 

малою масою тіла. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   Зменшення показників 

неонатальної смертності на 4,2% 

Збільшення відсотку виживання 

глибоконедоношених дітей з 

екстремально малою масою тіла 

на 59%. 1.5.2 Придбання витратних 2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 5,0 



           

матеріалів до апаратів штучної 
вентиляції легень. 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

1.5.3 Придбання сучасного 

лабораторного обладнання для 
покращення діагностики 

основних захворювань у 
новонароджених. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   Профілактика ускладнень 

внутрішньоутробних інфекцій. 

Зменшення в структурі смертності 

відсотку смерті новонароджених 

від внутрішньоутробних інфекцій. 

1.5.2 Покращення надання медичної допомоги дітям з хронічною хворобою нирок. 

1.5.2.1 Забезпечення лікування 

хронічних хвороб нирок у дітей 

(хронічнй гломерулонефрит, 

хронічна ниркова недостатність). 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

2,4 

 

Покращення якості життя, 

зменшення ризику виникнення 

рецидивів на 50% 

1.5.3 Забезпечення профілактичного та невідкладного лікування дітей, що страждають на порушення згортувальної системи крові. 

1.5.3.1 Забезпечення 

препаратами пацієнтів з 
гемофілією згідно з клінічними 

протоколами лікування в умовах 
стаціонару та амбулаторних 

умовах. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

200,0 Лікування пацієнтів хворих на 

гемофілію згідно із клінічними 

протоколами на 100%. 

Покращення якості життя, 

відсутність кровотеч. 

Зниження рівня  інвалідизації 

дітей, хворих на гемофілію на 50% 

від загального рівня. 

1.5.3.2 Забезпечення 

препаратами замісної терапії 
дітей із вродженими 

імунодефіцитами.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

2,8 Попередження інфекційних 

ускладнень (пожиттєво) та  

загрозливих для життя станів, що 

пов’язані з основним 

захворюванням, продовження 

середнього терміну життя. 

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань, шляхом 

2.1 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику пацієнтам з інсультом. 

2.1.1 Впровадження заходів 

щодо удосконалення надання 

2021 р. Липовецька ЦРЛ  - Для дотримання клінічних 

протоколів лікування хворих з 



           

допомоги хворим з 

цереброваскулярною патологією, 

шляхом запровадження 

процедури тромболізису в 

терапевтичному вікні 

ішемічного інсульту, в межах 

виділених обсягів коштів 

загального та спеціального 

фондів закладів охорони 

здоров’я. 

цереброваскулярною патологією, 

шляхом запровадження процедури 

тромболізису у повному обсязі. 

2.1.2 Здійснення заходів 

профілактичної санітарно-

просвітницької роботи щодо 

профілактики інсульту та 

догляду за хворим з інсультом. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

1,0 

Підвищити рівень 

поінформованості населення про 

профілактику, лікування та 

діагностику церебро-васкулярної 

патології. 

2.2 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику пацієнтам з патологією серця. 

2.2.1 Забезпечити кардіологічне 

відділення Липовецької ЦРЛ 

необхідними  витратними 

матеріалами (медичними 

виробами) та медикаментами для 

діагностики та лікування хвороб 

серцево-судинної системи. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

17,5 Зниження рівня смертності від 

серцево-судинних захворювань. 

2.2.2 Забезпечення центрів 

первинної медико-санітарної 

допомоги медичним 

обладнанням та апаратурою 

відповідно до табелю 

оснащення, в тому числі кожної 

амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини ЕКГ 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 
- - 100% наявність ЕКГ-

телеметричних пристроїв  в 

структурних підрозділах центрів 

первинної медико-санітарної 

допомоги відповідно до табелю 

оснащення. 



           

телеметричним пристроєм. 

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню району, шляхом: 

3.1 Покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на онкогематологічну патологію. 

3.1.1 Забезпечення дітей, хворих 

на онкогематологічну патологію, 
лікуванням та супроводжуючою 

терапією згідно клінічних 
протоколів.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
Місцевий бюджет, 

загальний фонд  

50,0 Зменшення летальності хворих з 

онкогематлогічною патологією. 

на 6,0%.  

 

ІІ. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Липовеччини 

1. Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання 

422,4 тис. грн., з них 120 тис. грн. – загальний фонд, 302,4 - понадпланові 

1.1 Покращення діагностики ендокринних захворювань на базі поліклінічних відділеннях Липовецької ЦРЛ та КЗ ЦПМСД. 

1.1.1 Придбання витратних 

матеріалів до  біохімічних 

аналізаторів  для визначення 

рівня глюкози у крові хворим на 

цукровий діабет та пацієнтам із 

групи ризику розвитку 

цукрового діабету медичними 

закладами первинного та 

вторинного рівнів. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

загальний фонд 

4,0 

 

 

 

Охоплення диспансерним 

наглядом пацієнтів із цукровим 

діабетом 1 та ІІ типів, в тому числі 

дітей – 100%-во щороку. 

 

1.1.2 Придбання витратних 

матеріалів до  біохімічних 

аналізаторів  для визначення 

рівня глікованого гемоглобіну 

хворим на цукровий діабет 

медичним закладом Липовецької 

ЦРЛ. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

 

Місцевий бюджет, 

загальний фонд 

4,0 

 

 

 



           

1.1.3 Придбання засобів 

самоконтролю хворим на 

цукровий діабет  жителям 

громади. 

 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД, 

 

Місцевий бюджет, 

загальний фонд 

6,0 

 

 

 

1.1.4 Забезпечення клініко-діагностичні лабораторії Липовецької ЦРЛ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних 

аналізаторів, в тому числі. 

1.1.4.1 Придбання витратних 

матеріалів до біохімічних 

аналізаторів для визначення 

рівня глікованого гемоглобіну. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
Місцевий бюджет, 

загальний фонд  

 

3,0 

 

 

 

 

1.1.4.2 Придбання біохімічних 

аналізаторів та лабораторних 

реактивів для визначення 

глюкози в крові. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ  

 

3,0 

 

 

 

1.1.4.3 Придбання біохімічних 

аналізаторів та лабораторних 

реактивів для визначення 

глюкози в сечі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   

 

1.1.4.4 Придбання засобів  для 

визначення рівня ацетону та 

глюкози в сечі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   

1.2 Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на ендокринні захворювання. 

1.2.1 Придбання препаратів 

інсуліну та їх аналогів для 

хворих на цукровий діабет 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

загальний фонд 

100,0 Збільшення кількості пацієнтів із 

цукровим діабетом, що отримують 

інсулінотерапію в стадії 



           

жителів Липовецького району. компенсації на 3% щороку. 

Зменшення рівня первинного 

виходу на інвалідність у 

працездатному віці внаслідок 

ускладнень цукрового діабету 

(кількість випадків на 10 тис. 

дорослого нас.): 2016  - 1,1 

- 2017-1,05 

- 2018 – 1,0 

- 2019 – 0,95 

- 2020 – 0,9. 

1.2.2 Придбання лікарських 

препаратів для лікування хворих 

на нецукровий діабет  жителів 

Липовецького району 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

32,0 

 

 

 

1.2.3 Придбання таблетованих 

цукрознижуючих препаратів для 

лікування хворих на цукровий 

діабет жителів громади 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

182,0 

 

 

 

1.2.4 Придбання препаратів 

глюкагону хворим на цукровий 

діабет жителям  Липовецького 

району 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

7,0 

 

 

1.2.5 Придбання витратних 

матеріалів для інсулінових помп 

хворим на цукровий діабет дітям 

Липовецького району 

 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

 

78,0 

1.2.6 Забезпечення робочих 

місць лікарів-ендокринологів 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - 



           

оргтехнікою для ведення реєстру 

пацієнтів, що потребують 

інсулінотерапії. 

1.2.7 Закупівля препаратів для 

лікування синдрому "Діабетична 

стопа" хворим, які знаходяться 

на стаціонарному лікуванні у 

Липовецькій ЦРЛ 

2021 р. Липовецька ЦРЛ  

Місцевий бюджет, 

понадпланові 

 

 

 

1,0 

1.2.8 Забезпечення 

автоматизованого обліку 

пацієнтів з ендокринною 

патологією на усіх етапах 

надання діагностичної та 

лікувальної допомоги у 

Липовецькій ЦРЛ 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

 

 

 

1,5 

 

1.3 Забезпечення надання  

педіатричної допомоги хворим 

на цукровий діабет жителям 

Липовецького району 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

 

0,9 

 

2. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу, шляхом 

2.1 Організаційні завдання і заходи. 

2.1.1 Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

2.1.1.1 Забезпечення діяльності  

районної Координаційної ради з 

питань протидії туберкульозу, 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьбі 

з наркоманією і взаємодію цих 

рад. 

2021 р. Виконавчий 

комітет міської 

ради 

- -  

2.1.1.2 Розробка та затвердження 

плану моніторингу та оцінки 

ефективності Програми. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - -  



           

2.1.1.3 Розробка та затвердження 

районної цільової соціальної 

Програми протидії ВІЛ-інфекції 

/СНІДу 

2021 р. Виконавчий 

комітет міської 

ради 

- -  

2.1.2 Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

2.1.2.1 Розробка та 

впровадження плану 

поступового переходу на 

фінансове забезпечення заходів 

Програми за рахунок коштів 

державного та місцевих 

бюджетів. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - -  

2.1.2.2 Забезпечення пілотного 

впровадження інноваційних 

форм організації надання 

медичної допомоги людям, які 

живуть з ВІЛ, у тому числі нових 

моделей фінансування замісної 

підтримувальної терапії (ЗПТ). 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
- -  

2.1.3 Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ- інфікованим та хворим на 

СНІД. 

2.1.3.1 Забезпечення виконання 

заходів з інфекційного контролю 

в закладах охорони здоров’я  

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

-  Покращення якості і доступності 

послуг з профілактики, 

діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції. Покращення якості і 

доступності послуг з 

профілактики, діагностики та 

лікування ВІЛ-інфекції. 

2.1.3.2 Забезпечення в межах 

повноважень нагляду за 

дотриманням вимог 

інфекційного контролю у 

закладах охорони здоров’я та 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Дотримання вимог інфекційного 

контролю в закладах охорони 

здоров’я. 



           

соціальних служб. 

2.1.4 Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію та профілактики передачі ВІЛ 

від матері до дитини, шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я. 

2.1.4.1 Тест-системами для 

планової  серологічної 

діагностики ВІЛ-інфекції 

вагітних жінок та їх партнерів. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - 

 

- 100% вагітних жінок 

протестованих за допомогою 

імуноферментного аналізу 

щороку. 

2.1.4.2 Швидкі тести  для 

обстеження під час пологів 

жінок, які не пройшли 

обстеження на допологовому 

етапі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - 100% вагітних жінок 

протестованих з використанням 

швидких тестів щороку. 

2.1.4.3 Антиретровірусні 

препарати для профілактики 

передачі ВІЛ-інфекції від матері 

до дитини. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - 100% охоплення вагітних ВІЛ-

інфікованих жінок. 

2.1.4.4 Тест - системи та інші 

витратні матеріали для 

проведення ранньої (методом 

полімеразно-ланцюгової реакції) 

та серологічної (ІФА, ІБ) 

діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, 

народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - 100% охоплення дітей методом 

полімеразно-ланцюгової реакції. 

2.1.4.5 Адаптовані молочні 

суміші для дітей першого року 

життя, народжених ВІЛ-

інфікованими матерями. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 

  

- 

 

 

- 

Охоплення дітей, народжених 

ВІЛ-інфікованими матерями 

(першого року життя), яких 

забезпечено адаптованими 

молочними сумішами безоплатно 

до 100%. 



           

2.1.5 Забезпечення профілактики 

інфікування ВІЛ парентеральним 

шляхом у лікувально-

профілактичних закладах, у тому 

числі на робочому місці, 

передусім для медичних 

працівників. Передбачити в 

колективних договорах і угодах 

формулювання положень із 

охорони праці та соціального 

захисту із урахуванням нових 

потреб працівників у контексті 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та змін у 

законодавстві. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Наближення частки договорів до 

100%. 

2.1.6 Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування (ПКП) особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ. 

2.1.6.1 Забезпечення надання 

медикаментозної постконтактної 

профілактики ВІЛ-інфікування 

особам з можливим ризиком 

інфікування ВІЛ, шляхом 

централізованого постачання 

антиретровірусних препаратів. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Кількість осіб, охоплених 

постконтактною профілактикою 

до 100%. 

2.1.6.2 Забезпечення засобами 

індивідуального захисту 

медичних працівників, які 

можуть зазнавати ризику 

зараження під час виконання 

службових обов’язків. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Кількість медичних працівників, 

забезпечених засобами 

індивідувльного захисту, до 100%. 

2.1.7 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію населення. 

2.1.7.1 Забезпечення вільного 

доступу до безоплатного 

консультування та тестування на 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   Кількість тестувань на рівні 5% 

від числа населення області. 



           

ВІЛ- інфекцію для населення, 

передусім для груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ, із 

застосуванням методів ІФА та 

швидких тестів на базі Центру 

СНІДу. 

2.1.7.2 Забезпечення 

обов’язкового тестування 

донорської крові з метою 

виявлення ВІЛ. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - 100% тестування донорської крові. 

2.1.8 Профілактика 

захворюваності на вірусні 

гепатити В та С, інфекції, що 

передаються статевим шляхом 

(ІПСШ), для представників груп 

підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ та ВІЛ-

інфікованих. Проведення 

досліджень на вірусні гепатити В 

та С у ВІЛ-інфікованих на базі 

комунального закладу 

«Вінницький обласний Центр 

профілактики та боротьби зі 

СНІДом». 

2021 р. Липовецька ЦРЛ   Підвищення ефективності процесу 

лікування. 

2.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень 

2.2.1 Забезпечення швидкими 

тестами для виявлення ВІЧ-

інфекції 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

0,5 

 

Внутрішній контроль якості 

досліджень. Зовнішній контроль 

якості досліджень. 

3. Розвиток служби екстреної   медичної допомоги та медицини катастроф, шляхом: 

3.1 Забезпечення оновлення 

регіонального резерву 

лікарських засобів та виробів 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

 

10,0 

Забезпечити надання невідкладної 

та екстреної медичної допомоги 

жителям району і на випадок 



           

медичного призначення та 

медичного обладнання на 

випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій 

фінансування  виникнення надзвичайних 

ситуацій згідно затвердженої 

номенклатури – 100%. 

3.2 Забезпечити доступ населення регіону до послуг екстреної медичної допомоги. 

3.2.1 Впровадження 

інформаційно-
телекомунікаційної складової 

системи управління  

2021 р. Липовецька ЦРЛ - -  

3.3 Придбання лікувальних 

сироваток та вакцин для 

забезпечення протиепідемічних 

заходів серед населення  

громади. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ,  
Місцевий бюджет, 

загальний фонд 

903, 550 Забезпечення протиепідемічних 

заходів 

4. Забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та травматологічної служби району, шляхом: 

4.1.Вжиття заходів щодо 

забезпечення хворих району, в 

тому числі ветеранів та інвалідів 

війни, з патологією великих 

суглобів необхідними виробами 

медичного призначення на 

пільговій основі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

 

30,5 

Охоплення медичною допомогою 

хворих з патологією кульшових 

суглобів щорічно - 7%, від 

загальної потреби  

5 Покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої висококваліфікованої допомоги інвалідам війни, учасникам 

антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 

 

5.1 Вжиття заходів щодо 

забезпечення ветеранів та 
інвалідів війни, учасників 

антитерористичної операції, в 

тому числі демобілізованих з 
патологією великих суглобів 

виробами медичного 
призначення на пільговій основі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

33,6 

 

Забезпечення ветеранів війни, в 

тому числі демобілізованих та 

членів сімей загиблих,  

ефективними, безпечними та 

якісними лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення. 

Покращення стану здоров‘я 

ветеранів війни, в тому числі 



           

демобілізованих учасників 

антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих, зниження 

рівня смертності, захворюваності, 

. зниження інвалідності пацієнтів з 

очною, судинною та кістково-

м’язовою патологією на 5%. 

6. Відновлення зору – збереження якості життя (профілактика та лікування глаукоми та іншої офтальмологічної патології), шляхом: 

6.1 Покращення оснащення 

офтальмологічного кабінету 

Липовецької ЦРЛ за рахунок 

укомплектування новітнім 

медичним обладнанням. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Своєчасне ефективне усунення 

наслідків травми і відновлення 

зору. 

6.2 Впровадження стандартів 

діагностики, лікування та 

реабілітації хворих з очною 

патологією, в тому числі 

ветеранів та інвалідів війни, 

праці.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Знизити на 5% рівень виходу на 

інвалідність хворих з очною 

патологією. Покращення якості 

життя хворих з очною патологією 

на 5 %. 

7. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями, шляхом: 

7.1 Вжиття заходів щодо 

забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними 

харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного 

споживання з урахуванням 

обсягів державного 

фінансування на поточний рік. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Зменшення показника 

інвалідизації та рівня смертності 

населення від орфанних 

захворювань. 

7.2 Забезпечення хворих на орфанні захворювання класів 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, що знаходяться на обліку у 



           

ендокринологічному кабінеті Липовецької ЦРЛ. 

7.2.1 Придбання лабораторних 

реактивів для проведення 

клініко-діагностичних 

досліджень хворих на орфанні 

захворювання у Липовецькому 

районі 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

6,0 

 

 

 

Забезпечення проведення 

лабораторних досліджень 

пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою 

уточнення діагнозу на 100%.  

Забезпечення лікарськими 

препаратами хворих на орфанні 

захворювання на 100%. 
7.2.2 Придбання лікарських 

препаратів для хворих на 

орфанні захворювання у 

Липовецькому районі. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

500,0 

 

7.3 Вжиття заходів із 
забезпечення дітей та дорослих, 

хворих на фенілкетонурію, 
необхідним лікувальним 

харчуванням.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Забезпечення активного життя 

пацієнтів з фенілкетонурією. 

8. Розвиток медичної та фізичної реабілітації та відновного лікування у Липовецькому районі  в аспекті сучасних вимог 

8.1 Розроблення Стратегії 

розвитку відновного лікування 

та медичної реабілітації 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
-  Розроблення і затвердження 

Стратегії розвитку відновного 

лікування та медичної реабілітації 

в районі. 

8.2 Впровадження заходів щодо 

оновлення застарілого парку 

медичної апаратури та 

обладнання фізіотерапевтичного 

кабінету Липовецької ЦРЛ для 

виконання стандартів та 

протоколів лікування, 

затверджених Міністерством 

охорони здоров’я України. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

14,5 

 

 

 

Забезпечення виконання 

стандартів та протоколів 

лікування, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я 

України на 100%. 



           

8.3 Покращення стандартів 

медичного обслуговування 

населення району, підвищення 

ефективності медичної 

реабілітації та відновного за 

рахунок впровадження сучасних 

методів діагностики . 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
- - Підвищення ефективності 

лікування – досягнення 

позитивного результату у 96,0% 

пролікованих хворих. 

 

9. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я, шляхом: 

9.1 Створення обласної інформаційно-аналітичної медичної системи інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих 

напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації на всіх рівнях охорони здоров'я. 

9.1.1 Забезпечення засобами 

обчислювальної техніки та 

програмним забезпеченням, 

надання послуг з прокладання 

мережі, консультативні послуги. 

 

2021 р. Липовецька ЦРЛ  Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування 

22,0 

 

 

 

 

Створення автоматизованих 

робочих місць з оновленим парком 

комп’ютерної техніки в медичних 

установах району. Навчання 

медичних працівників роботі з 

медичними інформаційними 

системами. 

Скорочення на 15% часу на 

ведення медичними працівниками 

медичної документації. 

10. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових методів діагностики у роботі лабораторної служби району, 

шляхом: 

10.1 Забезпечення лабораторної 

служби Липовецької ЦРЛ 
необхідними реактивами та тест-

системами. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ  Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

60,0 

 

 

Забезпечити профілактику 

репродуктивних втрат, безпліддя 

та вроджених вад розвитку 

хромосомних хвороб 

11. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемофілію, шляхом: 

11.1 Впровадження заходів із 

забезпечення необхідними 
лікарськими засобами хворих на 

гемофілію в умовах стаціонару.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ  Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування   

1,0 

 

 

Дотримання клінічних протоколів 

лікування екстрених станів у 

хворих на гемофілію – до 100%. 

12. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення відділення трансфузіології Липовецької ЦРЛ, шляхом: 



           

12.1 Забезпечення медичним 
обладнанням, апаратурою та 

реактивами, шляхом придбання 

запаювача магістралей, 
холодильника та відповідних 

матеріалів, для виготовлення 
препаратів крові.  

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 

 

Місцевий бюджет, 

понадпланові 

та інші джерела 

фінансування  

- Збільшення концентрації УІІІ 

фактору крові у одній дозі 

кріопреципітату на 15%, 

зменшення імунного 

навантаження на пацієнта. 

ІІІ. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця, шляхом: 

1. Проведення профілактичних заходів, направлених на збереження здоров’я 

1.1 Санітарно- просвітницька 

діяльність з учнівською 

молоддю, батьками (заняття, 

лекції, бесіди, години 

спілкування), направлені на 

формування позитивної 

мотивації до здорового способу 

життя. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Сформованість позитивної 

мотивації до здорового способу 

життя. 

1.2 Зустрічі дітей, учнівської 

молоді, батьків з лікарями - 

наркологами, гінекологами, з 

питань формування та зміцнення 

репродуктивного здоров’я. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Формування суспільної 

грамотності у статевому вихованні 

дітей та підлітків. 

2. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на формування 

відповідального ставлення до 

репродуктивного здоров’я серед 

молоді. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, зацікавлені 

служби  

- - Відповідальне ставлення до 

репродуктивного здоров’я серед 

молоді. 

3. Формування у населення мотивації до здорового способу життя, шляхом: 

3.1 Забезпечення зростання рівня 

гігієнічної освіченості 

населення, ощадливого 

2021 р. Липовецька ЦРЛ - - Зростання рівня гігієнічної 

освіченості населення. 



           

ставлення до свого здоров’я.  

4. Покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-судинної патології у населення області в рамках реалізації спільного 

із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного регіонального субпроекту 

4.1. Виявлення серед населення області факторів ризику розвитку серцево-судинної патології: 

4.1.1 Проводити  кампанію з 

вимірювання артеріального 

тиску у населення 

адміністративної території 

(однократно за останній 

календарний рік). 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- - Виявлення осіб, у яких цифри 

артеріального тиску ≥ 140\90 мм 

рт. ст. 

4.1.2 Проведення подвірних 

обходів в населених пунктах 

району медперсоналом з 

вимірюванням артеріального 

тиску. 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- - 

4.1.3 Внесення в реєстр 

адміністративних територій 

даних про осіб з підвищеним 

артеріальним тиском. 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД, 

 

- - Формування реєстру осіб з 

підвищеним  артеріальним тиском 

≥ 140\90 мм рт. ст. на кожній 

лікарській дільниці лікаря 

загальної практики-сімейної 

медицини. Долучення пацієнтів до 

програм реімбурсації вартості 

гіпертензивних препаратів. 

4.1.4 Виявлення серед населення 

району осіб з 

гіперхолістерінемією. 

Проведення щорічного  

скринінгу рівня холестерину у 

наступних вікових групах: 

чоловіки 35-64 роки (1 раз в 5 

років), жінки: 45-64 роки (1 раз в 

5 років). В інших вікових групах 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

За рахунок коштів 

місцевих бюджетів , 

а також інших не 

заборонених 

законодавством 

- Виявлення осіб з 

гіперхолеристенемією з наступним 

дообстеженням та корекцією 

порушення. 



           

згідно із клінічними 

протоколами. 

4.1.5 Внесення в реєстр 

адміністративних територій 

даних про осіб з підвищеним 

рівнем холестерину крові. 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

За рахунок коштів 

місцевих бюджетів , 

а також інших не 

заборонених 

законодавством 

- Формування реєстру осіб з 

підвищеним рівнем холестерину 

крові на кожній лікарській 

дільниці лікаря загальної 

практики-сімейної медицини. 

Долучення пацієнтів до програм  

профілактики уражень серцево-

судинної системи, шляхом 

корекції виявленого порушення. 

4.1.6 Виявлення серед населення 

області осіб з надлишковою 

вагою. 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

За рахунок коштів 

місцевих бюджетів , 

а також інших не 

заборонених 

законодавством 

- Формування реєстру осіб з 

надлишковою вагою і  на кожній 

лікарській дільниці лікаря 

загальної практики-сімейної 

медицини. Долучення пацієнтів до 

програм  профілактики уражень 

серцево-судинної системи, 

шляхом корекції виявленого 

порушення. 

4.2 Впровадження освітніх 

програм серед населення району, 

медичних працівників  щодо 

значення факторів ризику в 

профілактиці та розвитку 

серцево-судинної патології. 

2021 р. Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

 

- 

 

- 

За результатами  анкетування 

підвищення  базового рівня 

обізнаності населення з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування серцево-судинних 

захворювань. 

5. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий 

діабет та інших ендокринних захворювань) 

5.1 Забезпечити розробку та 

проведення інформаційної 

кампанії з метою висвітлення 

методів профілактики та 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- 

 

- 

 



           

лікування цукрового діабету і 

його ускладнень, та інших 

ендокринних захворювань. 

 

5.2 Проведення щороку на 

районному рівні Всесвітнього 

дня діабету (14 листопада). 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

За рахунок коштів 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

  

5.3 Підвищення якості навчання 

хворих на цукровий діабет у 

"Школі цукрового діабету"  

2021 р. Липовецька ЦРЛ  

 

  

6. Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, шляхом: 

6.1 Забезпечення ефективної 

діяльності з моніторингу й 

оцінки ефективності відповіді на 

епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- - Покращення показників 

Регіонального плану моніторингу 

та оцінки відповіді на епідемію 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на районному 

рівні. 

6.2 Забезпечення проведення 

моніторингу та оцінки 

виконання цільових соціальних 

програм протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- - Щорічні аналітичні звіти. 

6.3 Забезпечення участі у 

проведенні соціологічних та 

епідеміологічних досліджень 

серед населення та груп 

підвищеного ризику  щодо 

інфікування ВІЛ. 

2021 р. Липовецька 

ЦРЛ, 

Липовецький КЗ 

ЦПМСД 

 

- - Створення наукового підґрунтя 

для подальшої боротьби з 

епідемією ВІЛ/СНІД 

7. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом: 

7.1 Розширення охоплення програмами профілактики ВІЛ-представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а 

також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують 

належного батьківського піклування. 



           

7.1.1 Надання дітям із сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітям, які 

не отримують належного 

батьківського піклування, 

безпритульним та бездоглядним 

дітям соціальних та 

профілактичних послуг, 

залучення їх до інформаційно-

профілактичних заходів. 

2021 р. Районна 

державна 

адміністрація, 

районна рада, 

районний центр 

соціальних 

служб для сім’ї 

дітей та молоді, 

громадські 

організації 

- -  

8. Подальше удосконалення ранньої діагностики та лікування глаукоми, як основної причини інвалідності по зору за рахунок 

впровадження нових технологій та ефективної профілактики, шляхом: 

8.1 Забезпечення заходів для 

збереження посад офтальмологів 

в ЦРЛ. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ 

 
За рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

а також інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

- Покращення надання 

кваліфікованої діагностики та 

лікування патології очей. 

8.2 Укомплектування очних 

кабінетів обладнанням 

відповідно до табелю оснащення 

очних кабінетів центральних 

районних лікарень. 

2021 р. Липовецька ЦРЛ За рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

а також інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

- Відповідність табелю оснащення 

на 100%. 

9. Оптимізація надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID – 19 спричиненою корона вірусом 

SARS-CoV-2 

Забезпечення усіх медичних 

працівників та модільних бригад 

засобами індивідуального 

захисту (з постійним їх 

оновленням), безконтактними 

термометрами, комплектами для 

забору зразків біологічних 

2021 р. КНП 

Липовецький 

«РЦПМСД» , 

Липовецька ОТГ 

- -  



           

матеріалів (шприцами,  

тампонами, стерильними 

пробірками з транспортним 

середовищем) відповідно до 

потреби ; сумкою 

холодильником, пакетом із 

застібкою або контейнером із 

пластика, відповідно до потреби, 

дезрозчинами та антисептиками  

відповідно до потреби, пакетами 

для утилізації ЗІЗ відповідно до 

потреби 

Забезпечити 100%  страхування 

медичних працівників, що 

безпосередньо задіяні у наданні 

медичної допомоги пацієнтам з 

COVID-19, на випадок 

тимчасової втрати 

працездатності, пов’язаної з 

захворюванням на COVID-19.  

 

2021 р. КНП 

Липовецький 

«РЦПМСД» , 

Липовецька ОТГ 

- -  

Забезпечення долікарською медичною допомогою 

Забезпечення заходів для 

збереження посад середніх та 

молодших медичних 

працівників, ФАПів, ФП, здоров 

пунктів 

2021  р. 

 

КНП 

«ЛРЦПМСД» 
- 3  277 045  

Забезпечення безкоштовного та 

пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за 

певними категоріями 

2021  р. 

 

КНП 

«ЛРЦПМСД» 
- 400 000  



           

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

захворюввання  

Всього  

 

   7 595 845 з них: 

4 780 595 грн. – 

загальний фонд 

2 818 250 грн. - 

понадпланові 

 

 



           

Додаток 14 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів 

усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій на території Липовецької 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

І. Загальні положення. 

           Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених 

пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 

території Липовецької міської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до: 

           - Кодексу цивільного захисту України; 

           - Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

II. Стан сучасного рівня техногенної та пожежної безпеки на території 

Липовецької міської ради. 

           Пожежі є одним із найбільших суспільно-небезпечних факторів, які 

приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського 

потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній 

сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, 

так і світового значення. Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають 

катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування 

економіки та виведення її із кризового стану. Щорічно на території 

Липовецької міської ради, 21-ДПРЧ м. Липовець – здійснюється близько 150 

виїздів на різного роду події та ситуації. 

           Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють виникненню 

пожеж та загибелі людей на них пов'язані з соціально-економічним 

загальнодержавними процесами, до яких слід віднести: 

           - погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного, 

відомчого) фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних 

протипожежних заходів; 

           - не проведення вчасного ремонту електромереж та систем опалення; 

           - не очищення підвалів, горищ та не здійснення заходів щодо 

неможливості доступу до них сторонніх осіб; 

           - не забезпечення під час опалювального сезону необхідного 

температурного режиму в житлових будинках призводить до додаткового 

використання в квартирах та житлових будинках електрообігрівачів 

(найчастіше непромислового виробництва) та інших приладів опалювання; 



           

           - відключення житлового фонду від електропостачання призводить до 

застосування свічок, гасових ламп; 

           - неспроможність населення придбати нові, пожежобезпечні 

електропобутові прилади; 

           - збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, 

неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного 

місця проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й 

використання останніми для проживання непристосованих для житла місць 

(підвалів, горищ будинків, тощо); 

           - недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх 

попередження; 

           - зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено, насамперед, 

недоглядом з боку дорослих; 

           - не дотримання правил безпечної поведінки громадян на водних 

об’єктах; 

           - не дотримання правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті; 

           - не знання правил дій в нестандартних ситуаціях. 

           21-ДПРЧ м. Липовець постійно проводиться профілактична робота серед 

населення громади, через засоби масової інформації, щодо дотримання правил 

безпечної поведінки, дотримання правил пожежної безпеки на виробництві та в 

побуті, дій в нестандартних ситуаціях. 

           21-ДПРЧ м. Липовець здійснюється оперативне реагування та 

проведення аварійно-рятувальних робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій та 

подій (пожежі, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод, звільнення 

транспортних засобів зі снігових заметів, рятування людей, що потрапили в 

нестандартні життєві ситуації проведення робіт по відкачуванню води, та ін.). 

           Однак, матеріально-технічне забезпечення підрозділу не відповідає 

вимогам і є недостатнім для якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, 

що в свою чергу може призвести до неякісного та несвоєчасного виконання 

підрозділом завдань за призначенням по ліквідації надзвичайних ситуацій та 

подій і рятуванню людей. 

 

III. Основна мета і завдання Програми. 

           Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки визначає шляхи 

вдосконалення системи протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, 

організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих 

інтересів громади в сфері техногенної та пожежної безпеки. 

           Програмою передбачаються заходи, цілеспрямовані на: 

           - розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та на об'єктах; 

           - удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із 

забезпеченням техногенної та пожежної безпеки; 

           - ефективне розв'язання завдань із забезпеченням протипожежного 

захисту та оперативного реагування на обстановку; 

           - організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків; 



           

          - удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж; 

          - інформаційне забезпечення органів влади, підприємств, організацій, 

установ і населення з питань техногенної та пожежної безпеки; 

          - зміцнення кадрового потенціалу оперативно-рятувальної служби; 

          - досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

 

IV. Фінансування Програми. 

           Фінансування заходів визначених Програмою здійснюється відповідно 

до чинного законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів на відповідний 

рік та переглядається щороку під час формування бюджету, спонсорських, 

благодійних та позабюджетних надходжень і інших джерел не заборонених 

чинним законодавством. 

 

V. Очікуваний результат. 

           Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів 

щодо попередження виникнення пожеж, організації техногенного та 

протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів об’єднаної 

територіальної громади є: 

           - приведення техногенного та протипожежного стану об’єктів та 

населених пунктів у відповідність з прийнятними рівнями техногенної та 

пожежної безпеки; 

           - забезпечення техногенної та пожежної безпеки сільських населених 

пунктів та об’єктів аграрного сектору економіки; 

           - зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих 

соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних 

чинників пожеж на навколишнє природне середовище; 

           - зменшення на об’єктах і в населених пунктах об’єднаної територіальної 

громади кількості пожеж,  виникнення надзвичайних ситуацій та подій, 

загибелі та травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних 

збитків від їх наслідків; 

           - своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та 

підрозділів оперативно-рятувальної служби, видалення продуктів горіння за 

допомогою систем протипожежного захисту; 

           - витрачання мінімального часу на прибуття оперативно-рятувальних 

підрозділів до місця пожежі чи будь якої іншої надзвичайної ситуації за 

рахунок оптимальної дислокації підрозділів у населених пунктах та їх 

достатньої чисельності й оснащеності; 

           - забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації 

та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних 

гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних 

водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання. 

           Тому, для виконання програми пропонується передбачити в міському 

бюджеті відповідно до діючого законодавства кошти на фінансування заходів 



           

по розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби на 2021-2025 

роки. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олеся НАЗАРЕНКО  

                                                                                                                                         



           

                                                                                            Додаток до Програми 

                     

Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на території Липовецької 

міської ради на 2021-2025 роки 

 

«Напрями діяльності та заходи Програми» 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

за
х
о
д

у
 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. 

грн.) 

Очікува-

ний 

результат 

роки 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. 

Забезпечення ефективного та комплексного 

використання наявних сил і засобів, 

призначених для організації запобігання 

НС і реагування на них  

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області, 

Липовецька міська 

рада 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Підви

щення 

ефекти

вності 

управлі

ння в 

сфері 

цивіль



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ного 

захист

у 

 

2. 

Забезпечення обов’язкового та 

першочергового виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення 

пожеж і НС, гасіння пожеж, ліквідацію 

наслідків НС, загибелі людей і мінімізацію 

їх негативних наслідків  

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області, 

Липовецька міська 

рада, керівники 

підприємств 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

пожеж

ної 

безпек

и 

 

3. 

Забезпечення постійної готовності до 

оперативного реагування на пожежі та НС 

як у мирний час, так і в умовах особливого 

періоду  

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області, 

Липовецька міська 

рада, керівники 

підприємств 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

постій

ної 

готовн

ості 

 

4. 

Забезпечення постійного підтримання 

високого рівня професіоналізму особового 

складу, якість підготовки якого повинна 

відповідати міжнародним стандартам із 

пожежно-рятувальної справи. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

високо

го 

рівня 

профес

іоналіз

му 



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

5. 

Організовувати та забезпечувати  

виконання заходів з ліквідації наслідків 

НС та гасіння пожеж, рятування людей (у 

тому числі в умовах екстремальних 

температур, задимленості, загазованості, 

загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення, 

радіаційного, хімічного, бактеріологічного 

зараження тощо), надання допомоги в 

ліквідації наслідків аварій, катастроф, 

стихійного лиха та інших видів 

небезпечних подій, що становлять загрозу 

життю або здоров’ю населення чи 

призводять до завдання матеріальних 

збитків, з урахуванням можливостей 

наявних сил і засобів; 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець ГУ 

ДСНС України у 

Вінницькій 

області, 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

підприємств, 

установ та 

організацій 

незалежно від 

форми власності 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

установ, 

підприє

мств, 

організа

цій 

     Належ

на 

організ

ація 

викона

ння 

заходів 

 

6. 

Залучення до виконання робіт із ліквідації 

наслідків НС та гасіння пожеж пожежно-

рятувальні підрозділи відомчої, місцевої та 

добровільної пожежної охорони, фахівців і 

спеціалістів інших органів виконавчої 

влади, підприємств, установ і організацій  

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

установ, 

підприє

мств, 

організа

цій 

     Належн

а 

взаємод

ія 

пожежн

о-

рятувал

ьних 

формув

ань 

 

7. 

Вимагати одержання від державних органів 

та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та їх 

посадових осіб вичерпну та достовірну 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

     Операт

ивне 

реагува

ння на 

НС та 
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інформацію, документи та матеріали, 

необхідні для виконання покладених на 

нього завдань, у тому числі про об’єкти, 

обладнання та технологічні установки, на 

яких проводяться пожежні, пошукові, 

аварійно-рятувальні та інші невідкладні 

роботи у разі виникнення НС. 

області є події 

 

8. 

Забезпечення безперешкодного доступу 

особового складу 19 ДПРЧ до всіх 

житлових, виробничих, інших приміщень і 

територій, а також на застосування будь-

яких заходів, спрямованих на рятування 

населення, запобігання поширенню вогню, 

виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків НС та гасіння пожежі. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

пожеж

ної 

безпек

и на 

підпри

єм-

ствах, 

устано

вах та 

організ

аціях 

 

9. 

Отримувати від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування і 

суб’єктів господарювання безоплатного 

надання вогнегасних речовин, техніки, 

пально-мастильних матеріалів, обладнання, 

засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває 

понад три години, – харчування, 

приміщення для відпочинку і реабілітації 

осіб, залучених до гасіння пожежі 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

установ, 

підприє

мств, 

організа

     Забезп

ечення 

безпер

ебійног

о 

викона

ння 

завдан

ь 
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цій 

 

10. 

Проводити під час ліквідації наслідків НС 

та гасіння пожеж документування, кіно- та 

відеозйомку, фотографування і звукозапис  

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

фото-

,віодео

фіксаці

ї 

 

11. 

Користуватися відповідними 

інформаційними базами даних державних 

органів, державними, у тому числі 

урядовими, системами зв’язку і 

комунікацій, мережами спеціального 

зв’язку та іншими технічними засобами. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

операт

ивного 

інформ

ування 

 

12. 

Використовувати в установленому порядку 

засоби зв’язку, транспорт та інші 

матеріально-технічні ресурси підприємств, 

установ та організацій для рятування людей 

і ліквідації наслідків пожеж та НС, 

доставки особового складу і спеціального 

оснащення на постраждалі (ушкоджені) 

об’єкти і території. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

установ, 

підприє

мств, 

організа

цій 

     Належ

на  

організ

ація 

викона

ння 

операт

ивно-

рятува

льних 

заходів 

 

13. 

Забезпечувати в межах наданих 

повноважень міжнародну діяльність із 

питань цивільного захисту. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

     Розвит

ок 

міжнар

одних 
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області у, 

установ, 

підприє

мств, 

організа

цій 

віднос

ин у 

сфері 

цивіль

ного 

захист

у 

 

14. 

Підтримувати взаємодію з органами 

виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від 

форм власності під час проведення 

пожежно-рятувальних робіт, координацію 

дій та використання залучених сил і засобів 

інших аварійно-рятувальних служб. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Належ

на 

коорди

нація 

сил і 

засобів 

 

15. 

Брати участь у роботі комісій із 

розслідування причин виникнення пожеж і 

НС та розроблення заходів щодо їх 

запобігання. 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Забезп

ечення 

фахово

го 

рівня 

розроб

лених 

заходів 

 

16. 

Здійснювати перевірки джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання; вимагати 

проведення заміни та ремонт непридатних 

пожежних гідрантів, водоймищ, 

обладнання водонапірних башт для 

забирання води пожежною технікою та 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

установ, 

     Забезп

ечення 

належн

ого 

протип

ожежн
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улаштування під’їздів з  твердим покриттям 

до природних водоймищ  населених 

пунктів ОТГ 

підприє

мств, 

організа

цій 

ого 

водопо

стачан

ня 

 

17. 

Здійснювати постійне та обов’язкове 

аварійно-рятувальне обслуговування 

об’єктів і окремих територій, що згідно із 

законодавством підлягають проведенню 

даного виду робіт 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти   

підприє

мств, 

організа

цій 

     Наданн

я 

практи

чної та 

теорет

ичної 

допомо

ги з 

питань 

пожеж

ної та 

техног

енної 

безпек

и 

 

18. 

Брати  участь в оцінці стану готовності до 

проведення робіт із ліквідації наслідків 

пожеж, виконання заходів щодо посилення 

протипожежного та протиаварійного 

захисту об’єктів і територій, що 

обслуговуються 21-ДПРЧ м. Липовець 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

є 

     Належ

на 

фахова 

допомо

га 

 

19. 

Здійснювати координацію діяльності 

органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення пожежної та техногенної 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

Вкладен

ь коштів 

не 

потребу

     Підви

щення 

ефекти

вності 
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безпеки об’єктів і територій області, 

Липовецька міська 

рада 

є управлі

ння в 

сфері 

цивіль

ного 

захист

у 

 

20. 

З метою запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, передбачити 

створення і використання матеріальних 

резервів 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

відомств, 

підприємств, 

установ, 

організацій та 

об’єктів 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа

-цій 

     Забезп

ечення 

цивіль

ного 

захист

у на 

підкон

трольні

й 

терито

рії та 

об’єкта

х 

 

21. 

Створення та функціонування підрозділів 

цивільного захисту (в тому числі служб 

пожежної безпеки) в апараті територіальної 

громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях. Організація та проведення 

навчання керівників, відповідальних 

фахівців та інших посадових осіб 

підприємств, установ, організацій їх 

структурних підрозділів, які виконують 

обов’язки, пов’язані із забезпеченням 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

відомств, 

підприємств, 

установ, 

організацій та 

об’єктів 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа

     Забезп

ечення 

цивіль

ного 

захист

у на 

підкон

трольні

й 

терито
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техногенної та пожежної безпеки об’єктів  -цій рії та 

на 

підпри

ємства

х, 

устано

вах та 

організ

аціях 

 

22. 

Приведення, відповідно до вимог діючих 

норм та правил пожежної безпеки, шляхів 

евакуації в закладах освіти, лікувальних, 

культурно-видовищних та інших закладах з 

масовим перебуванням людей, здійснити 

перехід з пічного опалення на центральне 

шкіл-інтернатів, дитячих садків, лікарень, 

будинків пристарілих та інвалідів. Вжиття 

заходів з обладнання вказаних об’єктів 

автоматичними системами 

протипожежного захисту, пристроями 

захисту від блискавки та її вторинних 

проявів, оброблення дерев’яних 

конструкцій горищних покриттів (крокви, 

лати)    засобами вогнезахисту, які 

забезпечують І групу вогнезахисної 

ефективності. Забезпечення їх 

нормативною кількістю сертифікованими 

первинними засобами пожежогасіння  

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

відомств, 

підприємств, 

установ, 

організацій та 

об’єктів 

 

     Забезп

ечення 

пожеж

ної 

безпек

и на 

об’єкта

х з 

масови

м 

перебу

ванням 

людей 

 Використовувати засоби масової 

інформації для оприлюднення повідомлень 

2021-

2025 

Липовецька міська Вкладен

ь коштів 

     Належ

на 
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23. про НС та пожежі, а також висвітлення 

застережних заходів у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

роки рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

не 

потребу

є 

взаємо

дія з 

громад

ськіст

ю 

 

24. 

Розробка та організація виконання 

перспективних план-заходів щодо 

суттєвого покращення протипожежного 

захисту лісів (забезпечення необхідної 

кількості пожежної техніки, засобів зв’язку, 

джерел протипожежного водопостачання, 

виконання протипожежних інженерно-

технічних заходів в лісових масивах, 

проведення агітаційно-роз’яснювальної 

роботи) 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

суб’єкти 

господарювання, 

які мають на 

балансі лісовий 

фонд 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа

-цій 

     Забезп

ечення 

протип

ожежн

ого 

захист

у лісів 

 

25. 

Забезпечити відповідність вимогам 

нормативно-правових актів у сфері 

пожежної та техногенної безпеки: 

виробничих, житлових, інших будівель та 

споруд, обладнання, транспортних засобів, 

що вводяться в дію чи експлуатацію після 

завершення будівництва, реконструкції або 

технічного переоснащення, а також 

технологічні процеси та продукцію. 

Забезпечення застосування у виробничій та 

інших сферах діяльності тільки 

сертифікованих будівельних матеріалів та 

конструкцій, а також промислових і 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

підприємств, 

установ та 

організацій 

незалежно від 

форми власності 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа

-цій 

     Забезп

ечення 

пожеж

ної та 

техног

енної 

безпек

и 

підпри

ємств, 

устано

в та 

організ
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побутових приладів (опалювальні прилади, 

кондиціонери, вентилятори, оргтехніка 

тощо), які мають встановлені показники 

пожежної безпеки 

ацій 

незале

жно 

від 

форми 

власно

сті 

 

26. 

Отримувати від органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян і благодійних фондів 

та використовувати в установленому 

законодавством порядку кошти, подарунки, 

пожертви, благодійні внески, матеріальні 

цінності (будинки, споруди, обладнання, 

транспортні засоби, будівельні, пально-

мастильні матеріали, запчастини тощо). 

2021-

2025 

роки 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

За 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

     Розвит

ок 

матеріа

льно-

технічн

ої бази 

операт

ивно-

рятува

льної 

служби 

 

27. 

Створення та утримання (забезпечення 

функціонування) підрозділів місцевої 

пожежної охорони в населених пунктах 

громади, що розташовані на значній 

відстані від підрозділу державної 

пожежної охорони 

2021-

2025 

роки 

Липовецька 

міська рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у 

     Операт

ивне 

реагува

ння на 

пожежі 

та 

надзви

чайні 

події 

 Передбачити кошти для проведення заміни 

та ремонту непридатних пожежних 

2021-

2025 

Липовецька міська 

рада, ДП 

Кошти 

місцевог

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Забезп

ечення 
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28. гідрантів, водоймищ, обладнання 

водонапірних башт для забору води 

пожежною технікою та улаштування 

під’їздів з твердим покриттям до 

природних водоймищ в населених пунктах 

громади 

роки «Липовецьводокан

ал» керівники 

підприємств та 

організацій, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

о 

бюджет

у 

 протип

ожеж-

ного 

захист

у 

населе

них 

пункті

в ОТГ 

 

29. 

З метою попередження загибелі дітей під 

час пожеж та надзвичайних ситуацій та їх 

навчання правилам безпечної 

життєдіяльності – забезпечити проведення 

щорічного всеукраїнського фестивалю 

дружин юних пожежників та 

Всеукраїнського збору-змагання “Школа 

безпеки” в межах територіальної громади. 

Забезпечення проведення в 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладах “Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності” 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Забезп

ечення 

безпеч

ної 

життєд

іяльнос

ті дітей 

 

30. 

Відповідно до Закону України “Про 

соціальну рекламу” передбачити виділення 

коштів на виготовлення та встановлення 

довгострокових стендів-банерів з 

попередження загибелі та травмуванню 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Забезп

ечення 

безпек

и 

людей 
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людей внаслідок НС, на виїздах з міста, 

селищ та сіл у місцях масового перебування 

людей. 

Здійснювати протипожежну пропаганду, 

спрямовану на підвищення рівня обізнаності 

населення, з питань пожежної безпеки. 

у та 

навчан

ня 

населе

ння 

правил 

техног

енної 

та 

пожеж

ної 

безпек

и 

 

31. 

З метою оперативного реагування та 

якісного виконання 21-ДПРЧ м. Липовець 

завдань, пов’язаних із рятуванням людей, 

ліквідацією пожеж та інших надзвичайних 

ситуацій і подій, забезпечити придбання 

необхідних запасних частин до пожежної, 

спеціальної, аварійно-рятувальної та 

допоміжної техніки – щорічно 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

 

50,0 

 

70,0 

 

110,0 

 

110,0 

 

120,0 

Розвит

ок 

матеріа

льно-

технічн

ої бази 

операт

ивно-

рятува

льної 

служби 

 З метою оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації і події та рятування 

2021-

2025 

Липовецька міська Кошти 

місцевог

     Розвит

ок 
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32. людей, забезпечити наступним аварійно-

рятувальним обладнанням: бензопилами та 

запчастинами до них, ектроболгарками, 

електроперфораторами, 

електровідбійниками, електродискорізами, 

маслостанціями, гідроножицями, 

гідродомкратами, пневматичними 

компресорами, пневматичними подушками, 

пневматичними насадками для усунення 

підтікання трубопроводів, газопроводів, 

аварійно-освітлювальними установками, 

плав засобами, спеціальним  одягом та 

взуттям, спеціальними пожежними 

стволами, захисними шоломами, пожежним 

спорядженням, апаратами на стисненому 

повітрі, пожежними рукавами, сучасними 

приладами радіаційної і хімічної розвідки 

та дозиметричного контролю, сучасними 

засобами індивідуального захисту 

роки рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 матеріа

льно-

технічн

ої бази 

операт

ивно-

рятува

льної 

служби 

 

33. 

У зв’язку із розширенням функцій, 

покладених на 21-ДПРЧ м. Липовець – 

здійснити реконструкцію, перепланування, 

ремонт пожежного депо (придбання 

будівельних матеріалів), проводити 

оновлення матеріально-технічної бази, 

створення належних соціально-побутових 

умов для особового складу (придбання 

меблів, кондиціонера, телевізора, ліжок, 

сантехніки, тощо), здійснення заходів з 

енергозбереження (заміна вікон, дверей, 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Розвит

ок 

матеріа

льно-

технічн

ої бази 

операт

ивно-

рятува

льної 

служби 
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утеплення зовнішніх стін будівель), 

комплектування сучасним устаткуванням і 

навчально-тренувальним обладнанням. 

благодій

-ної 

допомог

и 

та 

створе

ння 

належн

их 

соціаль

но-

побуто

вих 

умов 

 

34. 

З метою оперативного реагування та 

якісного виконання оперативно-

рятувальною службою завдань, пов’язаних 

із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та 

інших надзвичайних подій, надати 

допомогу в побудові транспортної 

телекомунікаційної мережі, прив’язки 

центру служби до вузлів спеціальних служб 

та служб екстреного реагування, придбанні 

комплектів автомобільних УКХ 

радіостанцій, комплектів переносних УКХ 

радіостанцій, запасних частин до них, 

комп’ютерної та оргтехніки. 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

 

10,0 

 

15,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

Розвит

ок 

матеріа

льно-

технічн

ої бази 

операт

ивно-

рятува

льної 

служби 

 

35. 

З метою належного реагування на 

надзвичайні ситуації та події, 

розслідування надзвичайних ситуацій і 

подій в тому числі проведення заходів з 

попередження занесення, поширення 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

100,0 

 

110,0 

 

Операт

ивне 

реагува

ння на 

надзви
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особливо-небезпечних інфекцій (в т.ч. 

COVID-19), проведення навчання 

населення правилам пожежної та 

техногенної безпеки – передбачити 

придбання паливно-мастильних матеріалів 

(бензин, дизельне пальне, мастило), для 21-

ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

чайні 

ситуаці

ї і події 

 

36. 

Придбання багатофункціонального 

переносного атомно-абсорбційного 

аналізатору ртуті з приставками для 

визначення концентрації парів ртуті, 

сучасних засобів радіаційного, хімічного, 

біологічного та спеціального захисного 

одягу, взуття для    індивідуального захисту 

особового складу, приладами радіаційної, 

хімічної розвідки та індивідуального 

дозиметричного контролю, захисними 

коробками до протигазів, дезінфікуючих 

засобів, моторизованих оприскувачів 

(акумуляторних та бензинових). 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у 

   100,0  Операт

ивне 

реагува

ння на 

надзви

чайні 

події і 

ситуаці

ї 

 

37. 

Придбання спеціального та робочого 

(літнього, зимового) одягу, взуття та 

спорядження для захисту пожежних під час 

гасіння пожеж та інших надзвичайних 

ситуацій 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Операт

ивне 

реагува

ння на 

надзви

чайні 

ситуаці
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області -жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

ї і події 

 

38. 

Придбання пожежно-технічного 

обладнання з метою підвищення 

оперативної готовності   

21-ДПРЧ м. Липовець 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. 

Липовець 

ГУДСНС України 

у Вінницькій 

області 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у, за 

рахунок 

позабюд

-жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій

-ної 

допомог

и 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

35,0 

Операт

ивне 

реагува

ння на 

надзви

чайні 

ситуаці

ї і події 

 

39. 

Придбання медикаментів, медичних 

засобів, медичних аптечок, медичних 

укладок для надання особовим складом 21-

ДПРЧ м. Липовець потерпілим, (під час 

ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій, 

подій) домедичної допомоги. 

2021-

2025 

роки 

Липовецька міська 

рада 

Кошти 

місцевог

о 

бюджет

у 

 

10 

10 10 10 10 Забезп

ечення 

безпек

и 

людей 
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    Всього 

(понадп

ланові) 

538,0 523,0 578,0 688,0 613,0 2940,0 

 

 

  

                               Секретар міської ради                                                                                                                             Олеся НАЗАРЕНКО 

 



           

Додаток 15 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020  № 43 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОБОРОННО-ПРАВООХОРОННА ПРОГРАМА 

Липовецької територіальної громади  на 2021-2025 роки 

  

1. Мета Програми. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких  

спрямована Програма. 

           На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання 

нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у 

сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, 

продовольчій сферах, а і у поширенні зброї масового ураження, тероризмі, 

транснаціональній організованій злочинності, нелегальній міграції, ескалації 

міждержавних і громадянських конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими і 

охоплюють практично всі регіони нашої держави і більшість країн світу. 

           В цих умовах проблема національної безпеки протягом останніх років 

розвитку нашої держави у зв’язку з агресією Росії, анексією Криму, 

антитерористичною операцією на сході України, суттєвому зниженню 

економічного розвитку є ключовою в діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування.  

            Тому питання ефективності заходів, які вживаються органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для удосконалення 

системи територіальної оборони, забезпечення воєнної безпеки, забезпечення 

дієвої протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони 

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, дотримання 

принципу верховенства права, стану виконання соціально-сервісних функцій, 

зміцнення військової дисципліни, створення умов для реабілітації поранених 

військовослужбовців в регіоні є визначальними. 

           Складність ситуації ще полягає у тому, що існуючі моделі, які 

залишились у спадок від Радянського Союзу, національної і воєнної безпеки, 

правоохоронної та судової систем, за багатьма критеріями не відповідають 

зростаючим потребам суспільства та загальновизнаним міжнародним 

демократичним стандартам у цих сферах. 

            Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 

функціонування цих сфер, курс нашої держави на євроінтеграцію детермінують 

потребу в їх реформуванні, адаптації до суспільних потреб і можливостей 

держави. А такі перетворення значною мірою переобтяжують державний 

бюджет. 

            Ефективність системи територіальної оборони та боєздатність з’єднань і 

частин Збройних Сил України є основою захисту населення. Сучасна війна 

ведеться за допомогою дешевої масової сили - місцевих радикалів, люмпенів та 



           

інших кримінальних елементів, диверсійно-розвідувальних груп, колишніх 

військовиків та правоохоронців, найманців з нестабільних регіонів світу. 

            За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення проблеми 

такої війни полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них 

воєнізованих загонів самоохорони. Лише негайні дії (за реальним часом) 

місцевих загонів самоохорони, що спираються на підтримку військових частин, 

здатні забезпечити широкий захист мешканців і свої населені пункти від 

масованих атак загонів терористів та бандитських формувань. Вирішення цього 

питання можливе тільки через відповідну організацію територіальної оборони 

держави в цілому та її адміністративно-територіальних одиниць. 

           Надзвичайної актуальності на сьогоднішній день набуло питання 

відновлення престижу військової служби. 

           Особливої уваги та матеріально-технічних ресурсів потребують питання, 

пов’язані в проведенням антитерористичної операції на сході України. 

           В районі, як і в Україні в цілому високим залишається рівень 

терористичних загроз.  

Потребують підвищеної уваги захист найуразливіших сфер життєдіяльності 

населення та охорони особливо важливих стратегічних об’єктів району. 

           У будь-якому суспільстві органи поліції виконують одну із 

найважливіших державних функцій – забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

           Певні позитивні зрушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

Національну поліцію» вже відбулись і головним критерієм оцінки діяльності 

стала довіра населення до поліції. Без докорінної зміни відношення громадян до 

поліцейського, безумовно не можна здійснити якісні зміни в профілактиці та 

боротьбі зі злочинністю. Тому, активна підтримка суспільства та органів влади 

та самоврядування вкрай необхідна. Процес перебудови повинен бути тісно 

пов’язаний, насамперед, із підвищенням якості обслуговування населення.  

           Сучасні реалії життя вимагають від органів поліції наукових підходів до 

організації служби, профілактики правопорушень, впровадження новітніх 

технологій для втілення в життя заходів, спрямованих на покращення 

криміногенної ситуації в регіоні, забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях і громадських місцях, оперативного реагування на заяви і 

повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Гострою 

залишається проблема дитячої безпритульності та бездоглядності. 

           Вжиті організаційні і практичні заходи, сприяли закріпленню і розвитку 

деяких позитивних тенденцій в оперативній обстановці та дозволили зберегти 

контроль за кримінальною ситуацією в районі.  

           Разом з тим, аналіз динаміки та структури злочинності, слідча практика 

та вивчення реального стану справ свідчать про тривожні фактори і серйозні 

проблеми в протидії злочинності, вирішення яких, особливо в умовах 

фінансово-економічної кризи, потребує мобілізації додаткових зусиль не лише 

органів поліції, але й органів влади та громадськості.  

          Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих 

місць не лише на підприємствах нашого регіону, але й в цілому по Україні 



           

негативно позначається на рівні побутової злочинності, призводить до 

збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами найбільш 

незахищеної категорії населення, пенсіонерів, одиноких та людей похилого 

віку, крадіжок з торгових об’єктів, офісів, квартир та помешкань громадян, 

розповсюдження наркоманії, пияцтва, протиправних проявів в молодіжному 

середовищі, серед неповнолітніх тощо.  

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

територіальної  в журналі єдиного обліку Липовецького ВП ГУНП 

зареєстровано 3247 заяв та повідомлення 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 %. 

 

2. Завдання (цілі та пріоритети) Програми. 

            Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є : 

           - забезпечення національної безпеки та протидія тероризму; 

           - профілактика правопорушень, усунення причин та умов їх виникнення;  

посилення забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

створення безпечних умов життя громадян; 

           - підтримання публічної безпеки і порядку;  

           - розроблення комплексу заходів щодо недопущення рецидивної 

злочинності серед підоблікових осіб; 

           - зменшення рівня захворюваності, як засуджених так і персоналу 

державної кримінальної служби на туберкульоз та ВІЛ-СНІД; 

           - активізація роботи з питань протидії незаконній міграції; 

           - посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху;  

забезпечення проведення заходів із запобігання та виявлення адміністративних 

і кримінальних правопорушень у сфері оподаткування; 

            - відновлення довіри до бізнесу, як одного з факторів забезпечення 

проведення господарювання області прозорої та легальної виробничо-

комерційної діяльності, створення економічного інструменту боротьби з 

корупцією; 

            - профілактика злочинності в сфері оподаткування, проведення заходів, 

спрямованих на виховання законослухняного громадянина, встановлення 

рівноправних відносин між платниками податків та фіскальними органами;  

            - мобілізація зусиль органів місцевого самоврядування, державної 

податкової служби області, інших відомств з метою збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів шляхом детінізації економіки та легалізації капіталів 

некримінального походження, декриміналізацію процесів податку на додану 

вартість. 



           

           Враховуючи стан та основні тенденції розвитку криміногенної ситуації, 

комплекс соціальних та економічних факторів, що прямо впливають на неї, 

пріоритетними визначено наступні напрямки та завдання: 

           - оперативне реагування на заяви і повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо 

припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, 

забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних 

рішень; 

           - служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 

системності в роботі з профілактики, розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень;  

           - посилення протидії економічній і організованій злочинності та 

корупції, забезпечення ефективної роботи спрямованої на оздоровлення 

економічної інфраструктури та системи державного управління; 

            - попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів;  

           - удосконалення профілактики злочинності в дитячому середовищі, 

посилення захисту прав дітей;   

           - протидія торгівлі людьми та кіберзлочинності; 

продовження реформування правоохоронних органів відповідно до 

європейських стандартів;  

           - впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади»; 

            - удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення 

ефективного виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії 

з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

           - підвищення рівня кадрового забезпечення оперативно-службової 

діяльності, професіоналізму поліцейських, їх правового захисту;  

           - забезпечення максимального спрощення, швидкості та прозорості 

процедур надання адміністративних послуг; 

           - здійснення концептуального переходу на принципи соціального 

обслуговування населення в реалізації завдань оперативно-службової 

діяльності; 

           - системна взаємодія із засобами масової інформації та інституціями 

громадянського суспільства в реалізації принципів гласності та відкритості в 

правоохоронних органах; 

           - забезпечення дієвого функціонування інтегрованих баз даних та їх 

ефективного використання в оперативно-службовій діяльності. 

 

3. Шляхи розвязання головних проблем та догягнення поставлених цілей. 

           Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з районного бюджету та інших не 

заборонених законодавством України джерел (міжнародних грандів, 

благодійних коштів тощо). Це дозволить протягом п’яти років підтримувати 



           

обороноздатність району та держави у належному стані, здійснити узгоджені 

заходи судовими, правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення 

причин, що зумовили їх вчинення, створити у Липовецькому районі належні 

умови для діяльності правоохоронних органів, роботи судів та учасників 

судових процесів, забезпечити їх захист та доступ до повної інформації щодо 

діяльності правоохоронних органів, розгляду справ у судах. 

           Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Програми подані у додатку 1.  

 

4. Ризики та можливі перешкоди. 

           Найпершою складовою ризиків та можливих перешкод у виконанні 

завдань, визначених Програмою безперечно є корупційні ризики і насамперед 

високий рівень корупції у державно-управлінській сфері. До числа найбільш 

поширених корупційних ризиків в діяльності як суддів, працівників органів 

прокуратури, правоохоронців та державних службовців належать їх  не 

доброчесність, безконтрольність з боку керівництва, виникнення конфлікту 

інтересів та наявність дискреційних повноважень. 

           До другої складової ризиків та перешкод належать економічні.  

           Виходячи з ситуації в українській економіці, а також з тенденцій, які 

спостерігаються в процесі її реформування, можна виділити основні внутрішні 

та зовнішні загрози економічній безпеці України. 

           Внутрішні загрози: 

           • відсутність на державному рівні розробленої концепції та системи 

економічної безпеки; 

           • низький рівень науково-технічного потенціалу, втрата лідерства на 

важливих напрямках науково-технічного розвитку; 

           • високий рівень зношеності матеріально-технічної бази багатьох 

економічних галузей, передусім матеріального виробництва; 

           • усунення держави від монополії у виробництві й реалізації алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, необґрунтована лібералізація 

зовнішньоекономічної діяльності; 

           • надто різка диференціація у доходах та споживанні населення, 

зростання рівня бідності; 

           • негативна, антисоціальна політика у сфері приватизації, що призводить 

до значного заниження вартості об'єктів приватизації; 

           • криміналізація економіки, зростання її «тіньового» сектора, 

поширеність організованої злочинності на ключові галузі економіки України; 

           • недосконалість законодавства у сфері економічних відносин та 

механізмів формування економічної політики; 

           • низький рівень заробітної плати, відсутність мотивації до праці тощо. 

           Зовнішні загрози: 

           • зниження інвестиційних надходжень в економіку держави; 

           • значна частка сировинного експорту у зовнішньоекономічній діяльності 

та втрата традиційних ринків збуту; 



           

           • залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, 

товарів повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення; 

           • скуповування іноземними фірмами підприємств України з метою 

усунення їх як з зовнішніх, так і внутрішніх ринків збуту; 

           • негативний вплив на національну економіку світових фондових, 

фінансових та валютних ринків; 

           • високий рівень зовнішнього боргу тощо. 

          До третьої складової ризиків відносяться соціальні, які мають 

об’єктивний характер і наступають незалежно від волі людини. Це насамперед 

безробіття та малозабезпеченість. 

          За умов, що наразі склалися в Україні та світі, зростає роль стратегії 

національної безпеки, яка має полягати не так у захисті держави та її 

політичних інститутів, як - людини і суспільства. Основним принципом 

стратегії національної безпеки має бути принцип балансу інтересів людини, 

суспільства та 

 

5. Контроль за ходом  виконання заходів Програми. 

  Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 

комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

  Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на 

спільних засіданнях постійних комісій Липовецької міської ради  два рази на 

рік і не рідше одного разу на рік вноситься на розгляд пленарних засідань сесій 

Липовецької міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олеся НАЗАРЕНКО  

 



           

Додаток до Програми 
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1.2.1. Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громади 



           

1.1. 

Забезпечення груп реагування 

патрульної поліції (ГРПП): 

-логістичними пристроями(планшетами) 

-жилетами із світлоповертальними 

стрічками; 

-індивідуальними відеореєстраторами; 

-автомобільними реєстраторами. 

-придбання паливно-мастильних 

матеріалів, засобів утримання 

службового автотранспорту 

(автозапчастини, мастильні засоби, шини 

та інше); 
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5

 Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100 100 100 100 100 

Покращення 

якості 

обслуговуван

ня громадян 

з питань 

правоохорон

ної 

діяльності 

1.2.2.2. 

Забезпечення проведення заходів,  

навчань та тренувань відділення поліції, 

спільних груп розрахунку по боротьбі з 

тероризмом, зокрема: 

- придбання радіостанцій; 

- придбання паливно-мастильних 

матеріалів, засобів утримання 

службового автотранспорту 

(автозапчастини, мастильні засоби, шини 

та інше); 

- придбання засобів та обладнання 

для оснащення режимних об’єктів. 
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комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100  100 100  100  100  

Попередженн

я можливих 

фактів 

терористичн

их проявів 



           

1.2.2.3 

- Проведення реконструкцій приміщень, 

капітальних та поточних ремонтів 

адміністративних будівель, спортивних 

залів та споруд; 

-обладнання відповідною комп’ютерною 

і оргтехнікою, витратними матеріалами, 

офісними меблями, канцелярським 

приладдям та папером, тощо 
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 Виконавчий 

комітет 

Липовецької 

міської ради 

Місцевий  

бюджет 
1000 200  200 200  200  200 

Покращення 

якості 

обслуговуван

ня громадян 

з питань 

правоохорон

ної 

діяльності 

1.2.2.4 

Придбання службового автомобілю 

«Renault Logan» для дільничних офіцерів 

поліції.   
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Липовецької 
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Місцевий  

бюджет 
390 

390  

 
- - - -  

1.2.3. 

 

Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин 

 

1.2.3.1. 

Проведення комплексу заходів, 

спрямованих на припинення 

кримінального обігу зброї та вибухівки, 

попередження і розкриття злочинів з їх 

застосуванням 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5  5  5  5  

Покращення 

профілактика 

скоєння 

злочинів з 

використанн

ям 

вогнепальної 

зброї 

1.2.4. Боротьба з рецидивною злочинністю 

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/renault-logan-1-2-gaz-2013-lizing-ili-kredit-IDHOKcE.html#77de952fa6


           

1.2.4.1. 

Забезпечення належного обліку і 

вивчення осіб, які були раніше засуджені 

і утримуються в місцях позбавлення волі 

після повторного засудження.  

За результатами вивчення та аналізу 

причин та умов, що сприяли вчиненню 

цими особами повторних кримінальних 

правопорушень, вживати заходів 

протидії рецидивній злочинності. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

кількості 

рецидивних 

злочинів 

1.2.5. Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення 

1.2.5.1. 

Здійснення заходів регулювання та 

контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 

шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок за дотриманням 

суб’єктами господарювання ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Унеможливл

ення 

незаконного 

витоку 

наркотичних 

засобів, 

психотропни

х речовин і 

прекурсорів 



           

1.2.5.2. 

Вжиття заходів щодо інформування 

населення про наслідки вживання 

наркотичних засобів Організувати 

роз’яснювальну роботу у друкованих та 

аудіовізуальних засобах масової 

інформації, проведення засідань 

“круглих столів”, із залученням лікарів, 

педагогів, працівників центрів 

соціальних служб для молоді, соціологів, 

працівників ОВС щодо стратегії 

державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та 

створити цикл телепередач 

антинаркотичної спрямованості на 

основі науково обґрунтованих методів 

оцінки їх ефективності 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виховання у 

населення 

правової 

свідомості та 

інформовано

сті про 

проблеми 

наркоманії та 

розповсюдже

ння ВІЛ-

інфекції 

1.2.5.3. 

Проведення щорічних спеціальних 

комплексних операцій “Допінг” та 

“Батискаф” з метою виявлення джерел і 

каналів надходження наркотичних 

засобів у незаконний обіг, а також 

психотропних речовин та прекурсорів з 

аптечних складів, інших місць їх 

зберігання та реалізації 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Недопущенн

я 

незаконного 

обігу 

наркотичних 

засобів, 

прекурсорів 

та 

психотропни

х речовин 



           

1.2.5.4. 

Організація у встановленому порядку 

проведення комплексу заходів для 

викриття і ліквідації каналів 

контрабандного надходження в район  

наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів,  знешкодження 

нарколабораторій, усунення умов, що 

сприяють їх створенню 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення та 

знешкодженн

я каналів 

нелегального 

надходження 

наркотичних 

речовин на 

територію 

області та 

держави 

1.2.5.5. 

Проведення щоквартальних перевірок у 

розважальних закладах та місцях 

проведення масового дозвілля молоді 

(кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо), з 

метою припинення діяльності тих, де 

виявлено факти торгівлі або вживання 

наркотичних засобів і психотропних 

речовин 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

рівня 

поширеності 

наркоманії 

серед молоді  

1.2.5.6. 

Проведення у навчально-виховних 

закладах шляхом регулярного 

інтерактивного навчання, міні-тренінгів, 

семінарів, виступів з використанням 

аудіо та відеотехніки та оперативно-

профілактичні заходи з метою 

запобігання проникнення до них 

наркотичних засобів та психотропних 

речовин і поширенню їх серед школярів 

та студентів 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

рівня 

поширеності 

наркоманії 

серед молоді 

та 

недопущення 

вживання 

наркотиків у 

серед молоді 



           

1.2.5.7. 

Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо відповідальності 

за незаконний посів маку та конопель та 

заходи з метою виявлення і знищення 

незаконних посівів нарковмісних рослин 

 

. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25                                                                   5  5  5  5  5  

Виявлення та 

знищення 

незаконних 

посівів 

рослин, що 

містять 

наркотичні 

речовини 

1.2.6. 

 

Протидія торгівлі людьми 

 

1.2.6.1. 

Здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання діяльності організованих 

злочинних угруповань, які 

спеціалізуються на вивезені молодих 

жінок до іноземних держав для 

сексуальної експлуатації, а також 

вербуванні та вивезені громадян України 

для експлуатації їх праці за кордоном. 

У разі одержання інформації про ознаки 

підготовки або вчинення злочинів, 

вжити відповідних заходів правового 

реагування відповідно до закону 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення  

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

та трудового 

рабства 

дітей, молоді, 

інших 

незахищених 

категорій 

населення 



           

1.2.6.2. 

Розповсюдження довідника організацій 

та установ, де можна отримати 

юридичну, психологічну та соціальну 

допомогу особам, які постраждали від 

злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми 

чи інших насильницьких дій 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення  

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

та трудового 

рабства 

дітей, молоді, 

інших 

незахищених 

категорій 

населення 

1.2.6.3. 

Розповсюдження пам’ятки з 

роз’ясненням законодавства України та 

норм міжнародного права, що стосується 

захисту прав та інтересів жінок і дітей та 

підготувати цикл передач і статей в 

газетах щодо засобів і методів, які 

використовуються торгівцями людьми 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

рівня 

поінформова

ності за 

допомогою 

ЗМІ у 

заходах з 

протидії 

торгівлі 

людьми 

1.2.6.4. 

Участь у проведенні семінарів та 

тренінгів практикуючих психологів з 

питань протидії торгівлі людьми, 

профілактики потрапляння дітей в 

рабство в школах та навчальних 

закладах, висвітлення заходів із 

запобігання сексуальному рабству та 

торгівлі людьми, надання допомоги 

особам, що постраждали від злочину.  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Збільшення 

кількості  

реінтегрован

их осіб на 

50% 



           

1.2.6.5. 

Організація контролю за дотриманням 

суб’єктами підприємницької діяльності 

законодавства у сфері модельного, 

туристичного та розважального бізнесу, 

а також посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, 

порушення якого створює умови для 

торгівлі людьми, та притягнення до 

відповідальності винних осіб  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

ризику 

потрапляння 

до 

сексуального 

рабства 

1.2.7. 
 

Протидія незаконній міграції 

1.2.7.1. 

Перевірка навчальних закладів, 

туристичних організацій та інших 

суб’єктів підприємницької діяльності, 

які приймають іноземців, з метою 

виявлення серед них таких, що не 

виконують зобов’язань стосовно 

перебування іноземців у державі. 

Перевірка готелів, гуртожитків, 

приватного житлового фонду та інших 

закладів, що надають готельні послуги, з 

метою виявлення серед них таких, що 

надають послуги іноземцям, які 

незаконно перебувають на території 

України 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення 

фактів 

безпідставної 

легалізації 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 



           

1.2.7.2. 

Відпрацювання залізничних станцій, 

автовокзалів, автотранспорту з метою 

виявлення випадків перевезення та 

переховування  іноземців, які незаконно 

перебувають на території України 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Запобігання 

незаконній 

міграції 

1.2.7.3. 

Виявлення каналів (в’їзд, перевезення, 

розміщення, легалізація, виїзд) 

незаконної міграції іноземців в Україну, 

встановлення організаторів та 

пособників незаконного переміщення 

осіб через державний кордон України. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Викриття 

організована

них 

злочинних 

угрупованнь 

з 

міжрегіональ

ними та 

міждержавни

ми зв'язками 

1.2.8. Протидія злочинності серед неповнолітніх 



           

1.2.8.1. 

Проведення профорієнтаційних заходів з 

дітьми, які перебувають на обліках та 

потребують соціального захисту. 

 2
0
2
1
-2

0
2
5
 

Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

поінформова

ності дітей 

1.2.8.2. 

Забезпечення централізованого обліку 

сімей, де батьки негативно впливають на 

дітей, вживають алкогольні напої, не 

виконують обов’язків з їх виховання та 

систематично проводити відповідні 

профілактичні заходи, та надавати 

необхідну допомогу батькам та дітям з 

неблагополучних сімей 
2
0
2
1
-2

0
2
0
 

Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращення 

соціального 

захисту дітей 

1.2.8.3. 

Проведення заходів оперативно-

профілактичного та попереджувально-

правоохоронного характеру у напрямках 

та пріоритетах, непередбачених 

типовими планами операцій “Діти 

вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна 

сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та 

“Ялинка”. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5  5  5  5  

Зменшення 

дитячої 

бездогляднос

ті та 

безпритульно

сті, 

профілактика 

та 

попередженн

я негативних 

проявів серед 

дітей 



           

1.2.8.4. 

Вжиття комплексу заходів, в обсягах 

понад визначених типовими планами, 

спрямованих на своєчасне виявлення 

сімей, де батьки негативно впливають на 

дітей, вживають алкогольні напої, не 

виконують обов’язків з їх виховання. 

Проводити профілактичні рейди з  

відпрацювання району з метою 

виявлення бездоглядних та 

безпритульних дітей з наданням їм в 

подальшому соціального захисту. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

дитячої 

бездогляднос

ті та 

безпритульно

сті, 

профілактика 

та 

попередженн

я негативних 

проявів серед 

дітей  

1.2.8.5. 

Підвищення стану поінформованості 

учнівської, студентської молоді в 

навчальних закладах області щодо 

відповідальності за вчинення 

кримінальних і адміністративних 

правопорушень 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

поінформова

ності дітей 

1.2.8.6. 

Забезпечення розповсюдження буклетів 

щодо ведення здорового способу життя, 

недопущення вчинення правопорушень, 

вживання наркотичних та психотропних 

речовин, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів з метою 

розповсюдження їх в навчальних 

закладах 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підвищення 

стану 

інформовано

сті дітей 



           

1.2.8.7. 

Здійснення контролю за дотриманням 

культурно-розважальними закладами, 

ігровими залами, комп’ютерними 

клубами нормативно-правових актів 

щодо порядку відвідування їх дітьми, 

заборони продажу алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди  проституції, 

насилля, жорстокості 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращен

ня 

профілакти

ки 

правопору

шень 

серед дітей 

1.2.8.8. 

Своєчасне виявлення, інформування 

відповідних органів та забезпечення 

ведення обліку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 

дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах і громадян 

України, які бажають взяти їх на 

виховання  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

дитячої 

безпритуль

ності та 

бездоглядн

ості 

1.2.9. Посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму 

1.2.9.1 

Проведення у навчальних закладах 

району регулярних оперативно-

профілактичних заходів з метою 

запобігання вживання спиртних напоїв 

серед школярів і студентів та 

попередження негативних соціальних 

наслідків і шкоди їх здоров’ю  
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потреб 

Зменшення 

кількості 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 



           

1.2.9.2 

Проведення систематичних оперативно-

профілактичних операцій в населених 

пунктах району з метою виявлення та 

вилучення самогону, фальсифікованих 

спиртних напоїв, недопущення фактів їх 

продажу, попередження злочинів, інших 

порушень, що можуть бути вчинені на 

ґрунті пияцтва 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

кількості 

вогнищ 

самогоноварі

ння та 

злочинів, 

вчинених в 

стані 

алкогольного 

сп’яніння 

1.2.9.3 

Проведення регулярних перевірок у 

розважальних закладах та місцях 

проведення дозвілля молоді з метою 

недопущення фактів продажу та 

вживання алкогольних напоїв 

неповнолітніми та молоддю 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 

1.2.9.4 

Постійне здійснення заходів з виявлення 

порушень антиалкогольного 

законодавства в закладах торгівлі та 

громадського харчування, на 

виробництві і в громадських місцях. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Зменшення 

злочинів та 

правопоруше

нь в стані 

алкогольного 

сп’яніння 



           

1.2.9.5 

Забезпечення виявлення осіб, які 

зловживають алкоголем, шляхом 

проведення відповідних профілактичних 

наркологічних оглядів, анкетного 

опитування та взяття їх на облік 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Виявлення 

осіб, хворих 

на алкоголізм 

на ранніх 

стадіях  

1.2.10. Підвищення безпеки дорожнього руху 

1.2.10.1 

Підготовка тематичних сюжетів з 

безпеки дорожнього руху для 

інформування населення 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5 5 5  5  

Формування 

стереотипів 

безпечної 

поведінки та 

правової 

свідомості 

населення 

1.2.10.2 

Створення та обладнання в  

загальноосвітніх школах інших 

навчально-виховних закладах 

майданчиків з безпеки дорожнього руху 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
50 10  10  10  10  10  

Зменшення  

рівня 

дитячого 

дорожньо-

транспортног

о 

травматизму 



           

1.2.10.3 

Видання та розповсюдження серед 

учасників дорожнього руху брошур, 

плакатів, листівок, пам’яток з тематики 

безпеки дорожнього руху, інформацією 

щодо місць концентрації ДТП, 

дорожньої інфраструктури тощо. 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцевий  

бюджет 
25 5  5 5  5 5 

Формування 

у дітей та 

дорослих 

стереотипів 

безпечної 

поведінки на 

вулично-

шляховій 

мережі 

1.2.11 Впровадження проєкту « Поліцейський офіцер громади» 

1.2.11.1 

Поліцейський офіцер громади буде нести 

службу лише на території громади, також 

на відмінну від дільничного офіцера поліції 

він буде слідкувати за дотримання ПДР на 

території обслуговування та проводити 

роботу по лінії дозвільної системи; 
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Покращення 

надання 

правової 

допомоги та 

юридичної 

обізнаності 

населення 



           

1.2.11.2 

Виділення на території ОТГ необхідне 

службове приміщення  - поліцейська 

станція , що належить громаді; 

Обладнання поліцейської станції офісними 

меблями та технікою відповідно до 

кількості робочих місць – стіл, стільці, 

шафа для одягу, стаціонарний комп’ютер 

ноутбук, сейф, телефонний апарат, 

засобами пожежогасіння, аптечкою та 

картою – схемою території обслуговування, 

канцелярськими товарами та доступом до 

мережі інтернет. 
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Виконавчи

й комітет 

Липовецьк

ої міської 

ради 

Місцевий  

бюджет 
750 150  150  150  150  150  

Покращення 

якості 

обслуговування 

громадян з 

питань 

правоохоронної 

діяльності 

1.2.11.3 

Забезпечення поліцейського офіцера 

громади паливо – мастильними матеріалами 

до автомобіля; 
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Виконавчи

й комітет 

Липовецьк

ої міської 

ради 

Місцевий  

бюджет 
500 100  100  100  100  100  

Покращення 

якості 

обслуговування 

громадян з 

питань 

правоохоронної 

діяльності 

1.2.12 Інформаційна діяльність та комунікація з громадськістю з питань оборони та правоохоронної діяльності  

1.2.12.1. 

Виготовлення відео та аудіоматеріалів, які 

створюють позитивний імідж 

правоохоронця ( поліцейського ) та їх 

демонстрація на каналах місцевого  радіо  
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відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Залучення коштів не потребує 

Підняття 

авторитету 

людини у 

формі, 

створення 

позитивного 

образу 

правоохоронц

я 



           

1.2.12.2. 

Виготовлення та розміщення плакатів, які 

пропагують та популяризують роботу  в 

правоохоронних органах та розміщення їх 

на рекламоносіях (білбордах, сітілайтах 

тощо)   2
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Липовецьке 

відділення 

поліції 

Головного 

Управління 

поліції у 

Вінницькій 

області; 

 

Місцеви

й  

бюджет 

25 5   5  5  5 5  

Покращення 

показників 

добору 

кандидатів 

для служби за 

контрактом 

Всього  
понадпла

нові 
3840 1080 690 690 690 690  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО



 

Додаток 16 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

ПРОГРАМА 

розвитку туризму на території Липовецької територіальної громади 

на 2021-2025 роки 
 

1. Загальні положення 

Програма розвитку туризму на території Липовецької територіальної громади на 

2021-2025 роки (далі - Програми) базується на Конституції України, законах України "Про 

туризм", "Про курорти", розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року 

№ 1088-р "Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів" і передбачає вдосконалення 

реалізації державної політики у сфері туризму, збереження та подальший розвиток 

культурного потенціалу в громадаі, збереження історичних цінностей, масового відпочинку, 

культурного обслуговування населення та розвитку велотуризму. 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та 

соціальної сфери. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності має 

тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення якості життя в громадаі, 

створення додаткових робочих місць, наповнення місцевого бюджету та підвищення 

авторитету Липовеччини як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках. 

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, 

будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є одним з 

найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, 

важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-

культурний потенціал регіону. Липовеччина має для цього одні з найкращих в Україні 

умови, наявність унікальних у всеукраїнському і європейському масштабах культурних та 

природних об’єктів: Липовецько-Іллінецька астроблема села Іваньки, могили священників та 

багато інших пам’яток історії, архітектури і культури як національного, так і регіонального 

значення. 

Проте, цей потенціал не використовується туристами, так як матеріально-технічна 

база туристично-рекреаційних об’єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних 

капіталовкладень для їх переоснащення та модернізації. Перешкодами на шляху до 

перетворення туристичної сфери громадау у сучасну галузь економіки є недостатній 

розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, нестача закладів розміщення туристів різних 

стандартів (готелів, мотелів, хостелів, кемпінгів), відсутність індустрії відпочинку та розваг, 

не облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, 

відсутність під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів, незадовільний стан 

більшості пам’яток культурної спадщини, не розроблені дієві програми їх збереження та 

пристосування для потреб туристів, недостатня забезпеченість туристичної галузі 

висококваліфікованими спеціалістами, неефективна діяльність відповідних структур щодо 

забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу, відсутність 

системного рекламного та інформаційного забезпечення та слабке лобіювання потреб 

громадау на обласному рівні. Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку 



 

           

туризму в сільській місцевості, як один із чинників збільшення безробіття у селах. Усе це 

зумовлює необхідність прийняття Програми. 

Ця Програма покликана стати концептуальною базою шестирічного розвитку туризму 

у громадаі як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та 

духовного виховання жителів та гостей громадау. Враховуючи масштабність поставлених 

завдань, Програма потребує потужного фінансування як з державного, обласного, 

громаданого, так і з місцевих бюджетів територіальних громад Липовецького громадау, а 

також коштів з позабюджетних надходжень. 

2. Мета і основні завдання 

Основною метою Програми є створення конкурентоспроможного туристичного 

продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення громади, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток громади за умови збереження екологічної 

рівноваги та історико-культурної спадщини. Оптимізація використання туристичних 

ресурсів, подальше формування туристичного продукту, забезпечення зростання надходжень 

до бюджетів усіх рівнів сприятиме соціально-економічному розвитку громади. 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді; 

- підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць; 

- популяризація історії та культури краю; 

- залучення інвестицій у туристичну галузь; 

- ефективне просування туристичного продукту; 

- впорядкування і модернізація туристичних об’єктів громади; 

- проведення паспортизації та інвентаризації туристичних об’єктів громади; 

- розробка та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-

краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої тематики. 

Програмою визначаються такі напрями розвитку туризму: 

- створення досконалої системи управління галуззю; 

- розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму; 

- ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної 

спадщини та необхідність їх збереження; 

- організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі; 

- відтворення народних традицій та ремесел; 

- забезпечення здійснення організаційно-правових заходів контролю. 

 

 



 

           

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення 

системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов 

для реалізації інвестиційних проєктів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за 

рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого 

туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення 

ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної 

спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуск якісної рекламної продукції. 

Передбачені Програмою завдання можуть бути вирішені шляхом: 

- впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-

культурної спадщини; 

- створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах; 

- реалізації інвестиційних проектів; 

- організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед усіх вікових груп 

населення громади, насамперед дітей, підлітків і молоді; 

- визначення земельних ділянок для створення відповідної туристичної 

інфраструктури, в тому числі для будівництва готелів, мотелів, розважальних закладів; 

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 

- розвитку сільського туризму, створення сільських садиб, що прийматимуть туристів; 

- впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; 

- підготовки та випуску високоякісної рекламної продукції та сувенірів. 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

5. Очікуванні результати виконання Програми 

Реалізація зазначених завдань та напрямів дозволить покращити у територіальній 

громаді роботу з туризму та структуру управління галуззю. 

Завдяки туристичній галузі, як виду економічної діяльності, здійснюватиметься 

ефективне та раціональне використання природно-заповідних територій місцевого значення 

та об’єктів історико-культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням. 

Реалізація Програми забезпечить: 

- перетворення та утвердження територіальної громади, як одного з провідних в 

історико-пізнавальному та відпочинковому туризмі, з добре розвинутою туристичною 

інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та зарубіжного туризму; 

- впорядкування використання туристичних ресурсів; 



 

           

- доступність туристичних послуг для всіх категорій населення; 

- формування позитивного туристичного іміджу громади; 

- збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів; 

- підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об’єктів 

історико-культурної спадщини; 

- підвищення якості обслуговування туристів; 

- підтримку народних промислів та ремесел; 

- упорядкування інформаційного простору; 

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених 

на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних питань  та комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін до 01 листопада 2021 

року надає узагальнюючу інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про 

стан її виконання. 

 



 

7. Основні заходи з реалізації Програми 

№ 

з/п 

Зміст заходу Фінансування по роках, тис. грн. Виконавці 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Облаштування особистих селянських 

господарств під "Зелений туризм" 
100,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

2 

Розроблення вкладки Туризм на 

офіційному сайті Липовецької міської 

ради  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Відділи міської ради, управління освіти, 

культури, молоді та спорту 

3 

Виготовлення інформаційних табличок 

та вказівних знаків по туристичних 

маршрутах Липовецької громади 

10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

4 
Підготовка друкованих інформаційних 

матеріалів 
5.0 5,0 5.0 5,0 5.0 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

5 
Проведення щорічних фестивально-

ярмаркових заходів 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

6 

Залучення молоді до активних занять 

туризмом. Проведення міських змагань 

юних туристів-краєзнавців та молоді 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 

7 
Паспортизація та інвентаризація 

туристичних об’єктів громади 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 



 

           

8 
Розробка та впровадження нових 

туристичних маршрутів 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Відділ економічного аналізу та 

залучення інвестицій, Управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

9 

Вдосконалення туристичної 

інфраструктури на базі об’єктів 

історичної спадщини 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, відділи міської ради 

10 
Впорядкування прилеглих до 

туристичних об’єктів територій 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту, відділи міської ради та 

комунальні заклади 

11 
Розширення мережі туристичних 

об’єктів громади 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Відділ економічного аналізу та 

залучення інвестицій 

12 

Створення музею (науково-туристичного 

комплексу) "Липовецько-Іллінецька 

астроблема" в с.Іванька 

150.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Староста с. Іванька 

13 
Написання грантів "Культура. Туризм. 

Регіони." 
950 950 950 950 950 

Відділ економічного аналізу та 

залучення інвестицій 

ВСЬОГО 

1269,0 1134,0 1134,0 1134,0 1134,0 Понадпланові, вільний залишок, 

спонсорські та благодійні внески, 

залучені інвестиції 5805,0  

 

                             Секретар міської ради  
 

 

Олеся НАЗАРЕНКО  



 

       Додаток 17 

       до рішення 3 сесії  

       міської ради 8 скликання  

       21.12.2020 № 43 

 

 

 

ПРОГРАМА 

для дошкільних навчальних закладів Липовецької територіальної громади  

«Світ дитинства» на 2021 рік 

 

           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

           Дана Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетного кодексу України. 

           На території Липовецької міської ради проживають 1308 дітей 

дошкільного віку та діють 10 дошкільних навчальних закладів, які відвідують 

500 дітей.  Заклади забезпечують повний комплекс освітніх послуг визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та державними програмами 

затвердженими Міністерством освіти та науки України. 

           Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку 

України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в 

тому числі, і в освіті, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного 

педагогічного процесу.  

           Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, 

регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов прискорює процес 

оновлення методів та форм роботи ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких 

підходів до планування діяльності дошкільних навчальних закладів. Значного 

поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладів, використання 

інтерактивних форм впливу на педагогічний процес, організація навчання дітей 

за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність та творчо 

організовують освітній простір.  

           На сучасному етапі слід приділяти особливу увагу реалізації оновлених 

завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього 

процесу. 

           Тому Програма підтримки дошкільних навчальних закладів Липовецької 

територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) визначає стратегічні 

пріоритети розвитку установ, започатковує організаційні шляхи реалізації, 

обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних  

пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських 

вимірів якості освіти.  

            Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, 

варіативності і відкритості дошкільних закладів, зумовлює модернізацію 

факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, 



 

           

форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські 

рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу. 

 

           2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

           Метою Програми є  поліпшення умов організації повноцінного 

навчального процесу в дошкільних навальних закладах громади, забезпечення 

якісного функціонування інфраструктури дошкільних закладів. 

           Основними завданнями Програми є: 

           - збереження та  модернізація матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів відповідно до задоволення освітніх потреб громадян; 

           - створення належних умов для функціонування закладів, які 

забезпечують розвиток, виховання, навчання дитини, реалізацію 

інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників; 

           - удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, 

фінансово-економічного забезпечення; 

           - удосконалення професійної компетентності педагогів; 

оптимізація роботи з батьківською громадськістю; 

           - забезпечення потреби в асигнуваннях на: 

           • забезпечення в повному обсязі умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

           • проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються дошкільними 

навчальними закладами , не допускаючи будь-якої простроченої 

заборгованості; 

           • оплата послуг (крім комунальних) для функціонування закладів 

дошкільної освіти; 

           • матеріально- технічне забезпечення. 

 

           3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ. 

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, благодійних внесків громадян, установ та організацій, цільових 

коштів, інших надходжень не заборонених законодавством. 

 

           4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

           На 2021 рік заплановано на фінансування заходів для виконання 

Програми забезпечити: 

           - модернізацію матеріально-технічної бази садочків (технологічне 

обладнання, оргтехніка, посуд, постільна білизна, іграшки, інше) – 200 

тис. грн.; 

           - проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного обладнання, 

приміщень, будівель, елементів благоустрою; 

           - залучення вихователів і вихованців до участі в загальноміських творчих 

конкурсах і фестивалях та сприяти їх участі в районних, обласних та 

всеукраїнських заходах; 

           - сприяти роботі творчих майстерень, що діють в дошкільних закладах; 

           - оплату харчування дітей пільгових категорій; 



 

           

           - оплату послуг; 

           - впровадження постійно діючої процедури, заснованої на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(системи НАССР) в дошкільних навчальних закладах. 

           Організація харчування дітей у ДНЗ належить до пріоритетних завдань 

виконавчих органів місцевого самоврядування, які зобов’язані забезпечити 

харчування дітей  пільгових категорій, та передбачати на цю мету видатки з 

місцевих бюджетів. 

           Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 

21.11.2002 року(зі змінами) Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та  

інтернатних навчальних закладах вартість харчування обраховано наступним 

чином: в 2021 році 251 робочий день, ДНЗ громади відвідує 500 дітей, 

500*251= 125500 – дітодня.  

           Вартість 50% харчування в день становить 12 грн.  

           Загальна суман фінансування на придбання продуктів харчування 1 млн. 

грн. 

          Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджету 

передбачати кошти на фінансування заходів визначених Програмою, у тому 

числі, забезпечити фінансову підтримку часток співфінансування для реалізації 

проектів громадських організацій по вирішенню проблем закладів за умови 

залучення додаткових коштів з інших джерел.  

 

           5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

           Основними результатами розвитку дошкільних закладів будуть системні 

позитивні зміни, зокрема: 

           - підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування 

духовної, моральної, правової, художньої, етичної культури дошкільника; 

           - активна участь громадськості, батьків до формування освітньої 

політики закладів; 

           - зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ; 

           - залучення додаткових коштів на вирішення проблем дошкільних 

закладів; 

           - підвищення комфорту перебування дитини в ДНЗ міста; 

           - забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та 

рівних можливостей отримання повноцінної дошкільної освіти; 

           - 100 % охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної 

освіти. 

           Дослідження про результати виконання основних завдань Програми буде 

здійснюватись у формі звітів керівників ДНЗ щорічно. 

 

           6. КОНТРОЛЬ ЗА ЗАХОДАМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних 



 

           

питань та комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за станом 

впровадження і реалізації заходів цієї Програми та в термін до 01 листопада 

2021 року надає узагальнюючу інформацію виконавчому комітету Липовецької 

міської ради про стан її виконання. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

                                                                                                             Додаток 18 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

інформатизації Липовецької територіальної громади на 2021 рік 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Закон України “Про Національну програму інформатизації” (зі змінами та 

доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644 “Про 

затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту 

інформатизації” (зі змінами та доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 вересня 2017 р. № 649-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні” та від 15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні”, Наказ Державного агентства з питань електронного 

урядування України від 14.05.2019 р. № 35 «Про затвердження методики визначення 

належності бюджетних програм до сфери інформатизації» 

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою міської ради сягає 100%, але 

майже 30% техніки є морально застарілою та потребує заміни. 

Липовецька міська рада висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет через офіційний 

веб-сайт. Проте у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою та новою 

структурою Липовецької міської ради сайт потребує значного оновлення. 

Головними проблеми інформатизації органів місцевого самоврядування міста 

Липовець є наступні: 

- відсутність єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла обміну і 

обробки інформації; 

- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису, що призводить до використання різнорідних систем 

електронного документообігу; 

- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, 

спрямованих на виконання Національної програми інформатизації; 

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціальну 

сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій; 

- відсутність відповідального працівника, що не задовольняє потреби в інформаційних 

ресурсах і темпах розвитку інформатизації в місті; 

- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки; 

- відсутність програм інформатизації. 

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток інформаційних систем, є те, що в 

країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки 

інформації для органів влади та органів місцевого самоврядування.  



 

           

Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна техніка, єдина 

телекомунікаційна мережа, бази даних і банки знань, система підготовки 

висококваліфікованих фахівців забезпечують економічне, духовне, культурне та наукове 

зростання як вирішальну умову поліпшення ситуації в області, планомірний розвиток 

практично усіх галузей економіки. 

2. Визначення мети програми 

Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації міської ради, 

метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційно-аналітичної 

підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності 

органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, 

фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних 

технологій в усі сфери життєдіяльності району.  

В Липовецькій міській раді буде започатковано електронне урядування та система 

електронного документообігу,  автоматизовано роботу загального за виконанням документів, 

в тому числі й тих, що надійшли від вищих органів влади, підготовка та вчасне подання 

звітів, шляхом підключення до системи електронного документообігу. Вестиметься 

аналітичний облік вхідних і вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконання 

виконавської дисципліни.  

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування (строки та етапи виконання Програми) 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є: 

- розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного 

забезпечення Програми; 

- утримання каналів зв’язку; 

- впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних, інформаційно-

аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів інформатизації 

з метою забезпечення функціонування міської ради; 

- підключення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла для 

обміну і обробки інформації; 

- впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи на основі 

використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IP-телефонія,  

відеоконференція зв’язок); 

- розвиток системи електронного документообігу з використанням електронного 

цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього документообігу 

та створення єдиного інформаційного простору; 

- впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг 

населенню та суб’єктам господарювання; 

- використання комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків 

викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості 

комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на спотворення веб-сторінок. 



 

           

Передбачаються такі джерела фінансування Програми: 

 кошти міського бюджету; 

 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Обсяги 

фінансування уточнюються під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік 

в межах наявного фінансового ресурсу.  

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його 

виконання. 

Виконання завдань Програми розраховано на 1 рік.  

Ресурсне забезпечення програми на 2021 рік становить 200 тис. грн. 

 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Програма інформатизації міста Липовець розглядається як складова Національної 

програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, 

соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення 

умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та 

використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу 

поточних та перспективних завдань розвитку міста. 

Основні завдання Програми:  

- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в 

районі; 

- створення та розвиток інформаційної інфраструктури міста; 

- інформаційне забезпечення діяльності міської ради; 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- підвищення ефективності використання коштів міського бюджету на заходи із 

запровадження інформаційних технологій в діяльність міської ради; 

- удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та використання 

інформаційних технологій в міській раді; 

- підключення до надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на 

основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла до 

ради з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів інформаційно-

телекомунікаційної системи, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, 

система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-

правова база; 

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання (закупівля 

комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного документообігу, 

баготофункціональних пристроїв); 

- підключення до єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання 

електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання; 

- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та забезпечення 

необхідного рівня захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, підтримка 

функціонування системи електронного документообігу та засобів електронного цифрового 

підпису, підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів, офіційного веб-

сайту. 



 

           

5. Контроль за виконанням програми 

 

           Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених на 

її фінансування, покладається на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 



 

           

6. Напрями діяльності та заходи програми  

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів програми Виконавці 

Очікуваний результат 

2021 рік,  

тис. грн..  

1. Нормативно-правове, 

організаційне та методичне 

забезпечення інформатизації 

1. Розробка нормативно-

правових документів з питань 

організації виконання завдань 

Програми 

Відділи міської 

ради 

 

 

- 

 

Удосконалення міської нормативно-

правової бази з питань створення та 

використання інформаційних технологій в 

державному управлінні.  

2.Участь у семінарах з 

підвищення кваліфікації 

працівників органів місцевого 

самоврядування з питань 

інформаційних технологій та 

запровадження системи 

електронного врядування 

(електронний документообіг, 

облік кадрів, адміністрування 

веб-сайту, системи прийняття 

управлінських рішень, 

управління проектами та інше) 

 

Відділи міської 

ради 

 

- 

 

Підвищення готовності органів виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

надання електронних послуг та виконання 

інших владних повноважень в електронній 

формі  

2. Розвиток інформаційної 

інфраструктури міст а 

1. Забезпечення апарату та 

структурних підрозділів 

міської ради засобами сучасної 

обчислювальної техніки та 

периферійним обладнанням 

Відділи міської 

ради 

 

 

170,0 

 

Закупівля  та ремонт комп’ютерних 

комплексів, потокових сканерів для 

системи електронного документообігу, 

багатофункціональних пристроїв 

2. Розвиток системи 

електронного документообігу 

та регіональної системи 

захищеної електронної пошти в 

міській раді 

Відділи міської 

ради 

30,0 

 

 

Впровадження системи електронного 

документообігу у всіх структурних 

підрозділах міської ради, а також надання 

доступу до користування системою за веб-

технологією 



 

           

 

 

 

 

 

 

  

3. Впровадження автоматизації 

процесів надання 

адміністративних послуг та 

електронної взаємодії органів 

влади  

Відділи міської 

ради 

- 

 

Організація безпаперової взаємодії 

територіальних органів влади 

(райдержадміністрація та структурні 

підрозділи,); створення єдиного 

регіонального веб-ресурсу для 

забезпечення надання органами державної 

влади та органами місцевого 

самоврядування району електронних 

послуг громадянам та суб'єктам 

господарювання 

  Всього  200,0  

 

 

                                                Секретар міської ради                                                                                              Олеся НАЗАРЕНКО 

 



 

           

Додаток 19 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку інформаційного простору на 2021 рік 
 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає необхідність 

постійного інформаційного супроводу програм і заходів місцевих органів влади та 

отримання населенням об’єктивної інформації. 

Програма розвитку інформаційного простору та сприяння розвитку інформаційної 

сфери на 2021 рік спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого 

самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – 

ЗМІ) та органів місцевої влади. 

Розвиток єдиного інформаційного простору міста і впровадження організаційно-

правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської 

влади мають пріоритетне значення. 

Програма розвитку інформаційного простору на 2021 рік (далі - Програма) розроблена 

на підставі законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 

захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про доступ до публічної 

інформації" та на виконання указів Президента України від 9 грудня 2000 року № 1323/2000 

"Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, 

подальшого утвердження свободи слова в Україні" і від 1 серпня 2002 року № 683/2002 "Про 

додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади". 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є інформування населення міста Липовець про події в країні та місті; 

розширення можливості громадян в отриманні права на доступ до якісної, виваженої, 

об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; 

розширення кола споживачів інформаційного продукту; висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування, залучення громади до вирішення проблем міста шляхом 

інформування мешканців через міську газету «Липовецькі вісті» та проводове радіо; 

забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації. 

Основними завданнями Програми є задоволення конституційних прав жителів міста на 

інформацію, забезпечення доступу громадян до інформації, зміцнення матеріально-

технічних, фінансових, організаційних основ функціонування засобів масової інформації, 

підприємств поліграфії, поліпшення їх інформаційної діяльності. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Виконання Програми дозволить забезпечити: 

1. Реалізацію права мешканців міста на одержання якісної, виваженої, об’єктивної 

інформації; 

2. Підвищення повноти та оперативності інформування громадян міста про діяльність 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань 

соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста; 



 

           

3. Налагодження діалогу між представниками органів місцевого самоврядування та 

громадянами міста; 

4. Безперебійне функціонування засобів масової інформації.   

Реалізація Програми сприятиме соціально-економічним зрушенням, зростанню 

авторитету та іміджу міста, де завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям 

запроваджуються процеси формування інформаційного простору. 

 

           4. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА 2021 

РІК 

№ 

пор. 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 Удосконалити систему надання засобам масової 

інформації об’єктивної та неупередженої 

інформації про діяльність місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань політичного, 

соціально-економічного, культурного життя 

міста.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

2 Забезпечити систематичне проведення у 

виконавчому комітеті, міській раді прес-

конференцій, брифінгів, зустрічей, інших 

заходів за участю перших керівників міста, 

начальників управлінь та представників засобів 

масової інформації, депутатів міської ради.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

3 Підготовка і розміщення газетних публікацій у 

друкованих ЗМІ з метою інформування про 

актуальні проблеми життя громади міста 

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

4 Забезпечити реагування на пропозиції, критичні 

зауваження громадян, публікації засобів масової 

інформації, в яких порушуються важливі 

питання місцевого самоврядування. 

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

5 Активізація інформування населення. Зокрема 

через модернізацію  Інтернет-порталу 

Липовецької  міської ради (послуги з програмної 

розробки, послуги веб-дизайну, послуги з 

наповнення контентом), розроблення, видання та 

друк дайджесту, інформаційного бюлетеня. 

Міська рада Протягом 

року 

6 Соціологічний моніторинг думки липівчан щодо 

роботи органів місцевого самоврядування в 

місті.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

 

5. ФІНАНСУВАННЯ  

Передбачаються такі джерела фінансування Програми: 

 кошти міського бюджету; 

 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 



 

           

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Обсяги 

фінансування уточнюються під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік 

в межах наявного фінансового ресурсу.  

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його 

виконання. 

Виконання завдань Програми розраховано на 1 рік.  

 Ресурсне забезпечення програми на 2021 рік становить 100 тис. грн. 

 

 

 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 20 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) 

послуг на 2021- 2025 роки 

 
1. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення вартості паливо- 

мастильних матеріалів та тарифів на енергоносії призвело до збільшення витрат 

комунальних підприємств на надання житлово-комунальних послуг та виникнення  різниці 

між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги  та діючими тарифами, що 

ставить під загрозу стабільність забезпечення населення вказаними послугами належної 

якості і може призвести до: 

-         припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг; 

-         збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товаро-матеріальні 

цінності; 

-         виникнення ( збільшення) заборгованості із заробітної плати; 

-         нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні 

розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань. 

 Дана ситуація має сферу негативного впливу на державу, в особі органів місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств «Комунсервіс» та «Липовецьводоканал» 

,споживачів послуг. 

 Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з 

місцевого бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності 

комунальних підприємств в період між встановленням нових тарифів. 

  

2. Мета Програми 

 Не допустити погіршення фінансового стану житлово-комунальних підприємств, 

попередити їх збитковість,  погіршення платіжної дисципліни із плати податків, зборів до 

бюджетів та внесків до державних цільових фондів, сприяти своєчасному проведенню 

розрахунків по заробітній платі та з іншими постачальниками і підрядниками. 

  

3. Завдання Програми 

 Основними завданнями Програми є: 

 - зменшення фінансового навантаження на сім'ї, які мають незначні доходи, в тому 

числі на ті, члени сім'ї яких через дефіцит робочих місць тривалий період часу не мають 

можливості працевлаштуватися або не працюють у зв'язку з незадовільним станом здоров'я, 

а відповідно, останні не мають права на житлову субсидію; 

 - надання фінансової підтримки підприємствам, які надають житлово-комунальні 

послуги  населенню по ціні (тарифу), затвердженій рішенням виконавчого комітету міської 

ради, яка є нижчою від економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання); 

 - сприяння стабільній роботі житлово-комунальних підприємств, покращенню їх 

матеріально-технічної бази;  

 - підвищення якості послуг, які надаються населенню громади.  

 



 

           

4. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

у межах сум, затверджених на відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни 

(тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-

комунальних послуг на відповідний бюджетний рік. 

 

5. Порядок відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-

комунальних послуг 

  

 Відшкодування збитків проводиться на підставі наданого виконавчому комітету 

міської ради розрахунку, у якому можна визначити суму втрат підприємства через 

затвердження виконавчим комітетом міської ради ціни (тарифу) нижче економічно 

обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг. 

 Платіжні документи на відшкодування сум втрат готуються фінансово-господарським 

відділом. 

  

6. Очікувані результати 

 Виконання положень Програми дасть змогу: 

- виконати вимоги Закону України "Про житлово-комунальні послуги"; 

- забезпечити роботу житлово-комунальних підприємств без збитків; 

- своєчасно сплачувати податки, збори та інші платежі; 

- належно виконувати зобов'язання роботодавця перед працівниками підприємств по оплаті 

праці; 

- залучати до роботи у житлово-комунальних підприємствах відповідальних та 

висококваліфікованих працівників; 

- покращити якість послуг.  

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО  

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

звітності та господарського забезпечення                                  Ірина ДЗІПЕТРУК 

Головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                               Алла БАБИЧ 

Виконавець                                                                     Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

Додаток 21 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 
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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. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 



 

           

                                                                                                                                                    Додаток до Програми 

ДОХОДИ 

місцевого бюджету на 2021 рік 
       

02557000000 
     

(код бюджету) 
     

      

(грн.) 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 
10000000 Податкові надходження   109 066 600,00 108 971 500,0

0 
95 100,00 0,00 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості   
62 512 000,00 62 512 000,00 0,00 0,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 62 489 000,00 62 489 000,00 0,00 0,00 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 
44 014 000,00 44 014 000,00 0,00 0,00 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 
16 500 000,00 16 500 000,00 0,00 0,00 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 

за результатами річного декларування 
325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств   23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  
23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 228 500,00 228 500,00 0,00 0,00 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 
210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) 

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення 
6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   4 530 000,00 4 530 000,00 0,00 0,00 
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 
800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 

14021900 Пальне 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)  
3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

14031900 Пальне 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
730 000,00 730 000,00 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки 41 701 000,00 41 701 000,00 0,00 0,00 
18010000 Податок на майно 20 451 000,00 20 451 000,00 0,00 0,00 
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 



 

           

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 12 400 000,00 12 400 000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 
18050000 Єдиний податок   21 250 000,00 21 250 000,00 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній  
12 500 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 

 

 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 
 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 
    

19000000 Інші податки та збори  95 100,00 0,00 95 100,00 0,00 
19010000 Екологічний податок  95 100,00 0,00 95 100,00 0,00 

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю) 

45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об`єкти  
100,00 0,00 100,00 0,00 

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини  

50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   2 563 700,00 1 983 500,00 580 200,00 0,00 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна або комунальна власність 

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 
8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності  
1 854 000,00 1 854 000,00 0,00 0,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 0,00 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 
1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 



 

           

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном   
105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  
105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 

22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження   84 200,00 80 000,00 4 200,00 0,00 
24060000 Інші надходження   84 200,00 80 000,00 4 200,00 0,00 

24060300 Інші надходження   80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності  

4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   576 000,00 0,00 576 000,00 0,00 
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством  
406 000,00 0,00 406 000,00 0,00 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  
400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна)  
6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 

25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 

фізичних або юридичних осіб 

170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 

 Усього доходів 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

111 630 300,00 110 955 000,0

0 
675 300,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   64 371 321,00 64 310 586,00 60 735,00 60 735,00 

 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 
41000000 Від органів державного управління   64 371 321,00 64 310 586,00 60 735,00 60 735,00 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 749 200,00 2 749 200,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація 2 749 200,00 2 749 200,00 0,00 0,00 
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 145 800,00 60 145 800,00 0,00 0,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 145 800,00 60 145 800,00 0,00 0,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 476 321,00 1 415 586,00 60 735,00 60 735,00 
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
1 295 895,00 1 295 895,00 0,00 0,00 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

180 426,00 119 691,00 60 735,00 60 735,00 

Х Разом доходів 176 001 621,00 175 265 586,00 736 035,00 60 735,00 



 

           

                                                                                                           РОЗПОДІЛ                                                                              Додаток до Програми 
 

видатків місцевого бюджету на 2021 рік 
 

                  

                

(грн.) 
 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

 

усього видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку усього 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 

 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

0100000   Липовецька міська рада 19 126 317,00 19 126 317,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126 317,00  

0110000   Липовецька міська рада 19 126 317,00 19 126 317,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126 317,00  

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 19 084 948,00 19 084 948,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 084 948,00  

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

18 833 148,00 18 833 148,00 14 499 495,00 347 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 833 148,00 

 

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління 
251 800,00 251 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 800,00  

 7000  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 41 369,00 41 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 369,00  

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
41 369,00 41 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 369,00  

0600000   Управління освіти, культури, молоді та 

спорту  
123 249 948,00 123 249 948,00 91 703 621,00 5 990 574,00 0,00 733 524,00 327 524,00 406 000,00 81 967,00 0,00 327 524,00 123 983 472,0

0 
 

0610000   Управління освіти, культури, молоді та 

спорту  
123 249 948,00 123 249 948,00 91 703 621,00 5 990 574,00 0,00 733 524,00 327 524,00 406 000,00 81 967,00 0,00 327 524,00 123 983 472,0

0 
 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 447 083,00 1 447 083,00 1 146 789,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447 083,00  

0610160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 
1 447 083,00 1 447 083,00 1 146 789,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447 083,00 

 

 1000  ОСВІТА 111 985 782,00 111 985 782,00 82 952 749,00 5 517 062,00 0,00 460 735,00 60 735,00 400 000,00 81 967,00 0,00 60 735,00 112 446 517,0

0 
 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 858 196,00 15 858 196,00 10 838 111,00 1 206 000,00 0,00 272 952,00 0,00 272 952,00 0,00 0,00 0,00 16 131 148,00  

0611020 1020 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)) 

85 209 719,00 85 209 719,00 63 416 759,00 4 046 440,00 0,00 87 783,00 60 735,00 27 048,00 0,00 0,00 60 735,00 85 297 502,00 

 

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

1 759 740,00 1 759 740,00 1 358 393,00 83 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759 740,00 
 



 

           

0611100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами 
3 261 180,00 3 261 180,00 2 568 301,00 112 853,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 81 967,00 0,00 0,00 3 361 180,00 

 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 
4 438 405,00 4 438 405,00 3 629 031,00 45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 438 405,00  

                 

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів 
1 458 542,00 1 458 542,00 1 142 154,00 23 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 542,00  

 4000  КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 6 941 198,00 6 941 198,00 5 625 037,00 337 077,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 947 198,00  

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2 587 914,00 2 587 914,00 2 141 004,00 81 455,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2 593 914,00 
 

0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

4 353 284,00 4 353 284,00 3 484 033,00 255 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 353 284,00  

 5000  ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 2 875 885,00 2 875 885,00 1 979 046,00 113 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 875 885,00  

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів спорту 
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

 

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

2 475 885,00 2 475 885,00 1 856 095,00 113 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475 885,00  

0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості 

200 000,00 200 000,00 122 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 
 

 7000  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00  

0617320 7320 0000 Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00 0,00 0,00 0,00 266 789,00 266 789,00  

0800000   Соціальний захист та охорона здоровя 15 281 611,00 15 281 611,00 6 556 387,00 3 333 458,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 15 451 611,00  

0810000   Соціальний захист та охорона здоровя 15 281 611,00 15 281 611,00 6 556 387,00 3 333 458,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 15 451 611,00 
 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 039 177,00 1 039 177,00 787 850,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 177,00  

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 

1 039 177,00 1 039 177,00 787 850,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 177,00 
 

 2000  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 8 367 520,00 8 367 520,00 2 576 232,00 3 128 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 367 520,00 
 

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00  

0812111 2111 0726 
Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 
5 867 520,00 5 867 520,00 2 576 232,00 628 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 867 520,00 

 

 3000  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
5 824 914,00 5 824 914,00 3 192 305,00 181 608,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 5 994 914,00  

0813033 3033 1070 
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян 
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 

 



 

           

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни 
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

 

0813104 

0813121 

3104 

3121 

1020 

1040 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

500 000,00 

1 672 351,00 

500 000,00 

1 672 351,00 

0,00 

1 162 904,00 

0,00 

33 608,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500 000,00 

1 672 351,00 

 

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді  

 

0813160 3160 1010 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування 

987 550,00 987 550,00 686 515,00 134 000,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 139 344,00 0,00 0,00 1 157 550,00 

 

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

1 625 013,00 1 625 013,00 1 342 886,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 625 013,00 
 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00  

 8000  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

0818110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
 

0900000   Служба у справах дітей 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00  

0910000   Служба у справах дітей 822 064,00 822 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 064,00  

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 752 064,00 752 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 064,00  

0910160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 
752 064,00 752 064,00 593 495,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 064,00 

 

 4000  КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

0914082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00  

1600000   Відділ містобудування та ЖКГ 11 007 559,00 3 379 359,00 740 390,00 298 633,00 7 628 200,00 2 879 300,00 2 780 000,00 549 300,00 0,00 0,00 2 330 000,00 13 886 859,00  

1610000   Відділ містобудування та ЖКГ 11 007 559,00 3 379 359,00 740 390,00 298 633,00 7 628 200,00 2 879 300,00 2 780 000,00 549 300,00 0,00 0,00 2 330 000,00 13 886 859,00  

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 931 276,00 931 276,00 740 390,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 276,00 

 

1610160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 
931 276,00 931 276,00 740 390,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 276,00 

 



 

           

 6000  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 
8 276 283,00 648 083,00 0,00 285 633,00 7 628 200,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 8 976 283,00  

1616013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 
640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 840 000,00  

1616030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 6 436 283,00 648 083,00 0,00 285 633,00 5 788 200,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 6 936 283,00 
 

1616071 

 

6071 

7000 

0640 

 

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади 

та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання) 

1 200 000,00 

1 800 000,00 

0,00 

1 800 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 200 000,00 

0,00 

0,00 

2 080 000,00 

0,00 

2 080 000,00 

0,00 

450 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 630 000,00 

1 200 000,00 

3 880 000,00 

 

  
  

 7000  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 080 000,00 2 080 000,00 450 000,00 0,00 0,00 1 630 000,00 3 880 000,00  

1617330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної 

власності 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 1

6

1

7

3

3

0 

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 1

6

1

7

3

5

0 
1617461 7461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

1 800 000,00 1 800 000,00 

0,00 

0

,

0

0 

0,00 330 0

00,00 
330 0

00,00 
0,00 0,00 0,00 330 0

00,00 
2 130 

000,0

0 

1617

461 

1 800 000,00 

 

1 800 000,00 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 

 

330 000,00 

 

330 000,00 

 

0,00 
0,00 

 

3

3

0

 

0

0

0

,

0

0 

2 130 0

00,00  
    

 

1617670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

 

 8000  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00 0,00 99 300,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00  

1618313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00 0,00 99 300,00 0,00 0,00 0,00 99 300,00  

3700000   Фінансове управління Липовецької 

міської ради 
2 731 298,00 2 731 298,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731 298,00 

 

3710000   Фінансове управління Липовецької 

міської ради 
2 731 298,00 2 731 298,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731 298,00 

 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 626 448,00 1 626 448,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626 448,00  

3710160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 
1 626 448,00 1 626 448,00 1 319 220,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626 448,00 

 



 

           

 8700  РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 1 104 850,00 1 104 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 850,00 
 

3718700 8700 0000 Резервний фонд 1 104 850,00 1 104 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 850,00 
 

X X X УСЬОГО 172 218 797,00 164 590 597,00 115 412 608,00 10 001 808,00 7 628 200,00 3 782 824,00 3 107 524,00 1 125 300,00 221 311,00 0,00 2 657 524,00 176 001 621,0

0 

 



 

           

     

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 

19084,948 
Загальни

й фонд 

2. 
Забезпечення діяльності фінансового 

управління 

Фінансове 

управління 

Протя-

гом 2021 

року 

1626,448 
Загальни

й фонд 

3. Містобудування, архітектури та ЖКГ 

3. 
Забезпечення діяльності відділу 

містобудування, архітектури та ЖКГ відділ 

містобудув

ання, 

архітектур

и та ЖКГ 

Протя-

гом 2021 

року 

11369,559 

 

1300,0 

 

Загальни

й фонд 

Бюджет 

розвитку 

 

 

3.1 Утримання апарату відділу 

Протя-

гом 2021 

року 

931,276 
Загальни

й фонд 

3.2 Благоустрій  Протя-

гом2021
6436,283 Загальни



 

           

року й фонд 

3.3 Поточний ремонт і утримання доріг  

Протя-

гом 2021 

року 

1800,0 
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 
Бюджет 

розвитку 

3.7 
Нове будівництво мережі вуличного 

освітлення по вул..Визволення с.Зозів 

Протя-

гом 2021 

року 

50,0 
Протя-гом 

2021 року 

3.8 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 

по  ул.. Пирогова в м. Липовець 

Протя-

гом 2021 

року  

330,0 

 

Бюджет 

розвитку 

 

3.9 
Реконструкція вуличної електромережі по 

 ул.. Ольшанського в с. Скитка 

Протя-

гом 2021 

року 

150,0 
Бюджет 

розвитку 

3.10 

Реалізація проєктів розвитку населених 

пунктів Липовецької територіальної 

громади 

Протя-

гом 2021 

року 

500,00 
Бюджет 

розвитку 

3.11 

Виготовлення плану зонування з 

доопрацюванням розділів Генерального 

плану м. Липовець 

Протя-

гом 2021 

року 

450 

Бюджет 

розвитку 

 

3.12 

Будівництво мереж каналізації по вул. 

Героїв Майдану в м. Липовець Вінницької 

обл. 

Протя-

гом 2021 

року 

389,911 

Понадпл

анові  

 

3.13 

Реконструкція очисних споруд 

централізованого водовідведення в м. 

Липовець Вінницької обл.. 

Протя-

гом 2021 

року 

540,0 

Понадпл

анові  

 



 

           

3.14 
Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради. 

Протя-

гом 2021 

року 

600,0 

Понадпл

анові  

 

 4. Освіта, культура та спорт 

 
Забезпечення діяльності управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

Управління 

освіти, 

культури, 

молоді і 

спорту 

Протя-

гом 2021 

року 

61441,695 

 

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 

 

24944,228 

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 

 

2475,885 

1759,740 

 

Загальни

й фонд 

4.5 
Фінансування інклюзивно-ресурсного 

центру 

Протя-

гом 2021 

року 

1295,895 

 

162,647 

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 

4353,284 
Загальни

й фонд  

4.8 Фінансування централізованої бібліотеки 

Протя-

гом 2021 

року 

2587,914 
Загальни

й фонд  



 

           

4.9 
Фінансування КУ «Центр фінансово-

господарського забезпечення» 

Протя-

гом 2021 

року 

3744,91 
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  

 

4.15 

 Будівництво шкільного спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в с. 

Росоша 

 

Протя-

гом 2021 

року 

266,789 

 

1050,0 

 

 

Бюджет 

розвитку 

Понадпл

анові  

 

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 

1039,17

7 

Загальни

й фонд  

5.2 Матеріальна допомога 

Протя-

гом 2021 

року 

1922,0 
Загальни

й фонд  



 

           

5.3 

Фінансування Росошанського відділення 

постійного перебування одиноких 

непрацездатних громадян  

Протя-

гом 2021 

року 

900,0 
Загальни

й фонд  

5.4 
Фінансування КЗ «Липовецький районний 

центр соціальних служб» 

Протя-

гом 2021 

року 

1672,35

1 

Загальни

й фонд  

5.5 
Фінансування КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» 

Протя-

гом 2021 

року 

1625,01

3 

Загальни

й фонд  

5.6 
Фінансування КНП «Липовецький 

РЦПМСД» 

 

Протя-

гом 2021 

року 

5867,52 
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 2021 

року 

822,064 

Загальн

ий 

фонд 

6.2 
Фінансування програми «Діти 

Липовеччини» 

Протя-

гом 2021 

року 

70,0 

Загальн

ий 

фонд 

7.Різне. 

7.1 

Програма забезпечення безпеки суспільства 

шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчинення ними повторних 

кримінальних правопорушень на 2021-2025 

роки 

 

Протя-

гом 2021 

року 

250,0 

Понадпл

анові  

 

7.2 

Програма профілактики та боротьби із 

захворюванням на сказ на території 

Липовецької територіальної громади на 

2021-2023 роки 

 

Протя-

гом 2021 

року 

30,0 

Понадпл

анові  

 

7.3 

Програма профілактики та боротьби із 

захворюванням на африканську чуму 

свиней на території Липовецької 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

Протя-

гом 2021 

року 

50,0 

Понадпл

анові  

 



 

           

7.4 

Програма поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки населених пунктів та 

об'єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій на 

території Липовецької територіальної 

громади на 2021-2025 роки. На 2021 рік 

 

Протя-

гом 2021 

року 

488,0 

Понадпл

анові  

 

7.5 

Комплексна оборонно-правовоохоронна 

програма Липовецької територіальної 

громади на 2021-2025 роки. 

 

Протя-

гом 2021 

року 

1080,0 

Понадпл

анові  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 22 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА 

«Поліпшення водопостачання населених пунктів Липовецької 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 
 

Міська програма «Поліпшення водопостачання населених пунктів Липовецької 

територіальної гроиади на 2021-2025 роки» (далі Програма) розроблена відповідно до: 

- Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»; 

- Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 75 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року «Про стан безпеки 

водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селищах України». 

Мета програми: Міська програма спрямована на реалізацію державної політики 

щодо забезпечення населення якісною питною водою та визначає основну стратегію 

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста та сіл Липовеччини. 

Забезпечення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої 

необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя 

населення. 

Розроблення  Програми обумовлено: 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного 

водопостачання та водовідведення; 

- недостатньо  розвинутою або взагалі відсутньою системою водопостачання сільських 

населених пунктів; 

- загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної 

води; 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного 

водопостачання та водовідведення; 

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та 

водовідведення; 

- високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання та 

водовідведення; 

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод 

для питного водопостачання населення; 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного 

водопостачання та водовідведення. 

Стратегічні цілі: 

- виробництво і реалізація питної та технічної води установам, підприємствам і 



 

           

організаціям та населенню; 

- надання послуг населенню, установам, підприємствам і організаціям щодо 

забезпечення водовідведення виробничих та стічних вод в м. Липовець. 

Першочергові заходи Програми: 

-поліпшення водозабезпечення населення якісною питною водою; 

- ремонт та заміна водопровідної мережі в т.ч. заміна металевих та чугуних труб на 

поліетиленові; 

- ремонт артсвердловин, башт та відведення й облаштування природоохоронних зон 

навколо них; 

-застосування нових прогресивних технологій  з метою енергозбереження; 

- збільшення об’ємів водовідведення за рахунок збільшення укладання договорів із 

споживачами на території міста. 

Фінансово-економічне забезпечення: 

Понадпланові, спонсорські та благодійні надходження до бюджету міської ради, 

залучення коштів інвесторів, коштів обласного та державного бюджету шляхом участі у 

обласних та всеукраїнських конкурсах. 

Моніторинг виконання Програми: 

Здійснювати за основними показниками сталого розвитку галузі, які оцінюють: 

- споживання ресурсів питної води; 

- обсяги побутових відходів та стічних вод. 



 

           

План заходів виконання програми: 

 

 

№ 

п/п 

План заходів 

Сума витрат, тис. грн. 
 
1 

Будівництво мережі водопостачання по вул. Докучаєва, Єрмака. 

 

 

2 
Будівництво свердловини з підвідним водогоном та мережі 

електропостачання свердловини в мікрорайоні  Гайсин 

 

0,815 

3 
 

Будівництво мережі каналізації по вул. Героїв Майдану 

 
2 339,9 

 

4 
Реконструкція очисних споруд системи централізованого 

водовідведення 

 
 

10 419,9 

 

5 
Поновлення автомобільного та тракторного парку КП  

«Липовецьводоканал». 

 

1100 

 



 

           

Очікувані результати, ефективність Програми: 

Виконання Програми дасть можливість: 

-забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного 

водопостачання; 

-підвищити якість питної води; 

-поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в громаді; 

6 
Сприяння будівництву  локальних очисних споруд в 

мікрорайоні лікарні. 

 

 

7 
 Завершення Будівництва мережі водопостачання  по вул. 

Незалежності, Визволення О. Шеренгового в с. Зозів 

 
20,0 

8 

Будівництво мережі водопостачання  по вул. Соборні, 

Шевченка, Першотравнева, Молодіжна в с.Зозів, в т.ч. 

виготовлення ПКД. 

 

 

9 
Будівництво мережі водопостачання   в с.Нападівка, в т.ч. 

виготовлення ПКД. 

 

 

10 
Будівництво мережі водопостачання  по вул. Б. 

Хмельницького, Коцюбинського та Підлісна в с.Щаслива, в 

т.ч. виготовлення ПКД. 

 

11 Поточний ремонт водонапірних башен  40,0 

12 Поточний ремонт каналізаційної насосної станції 48,0 

13 
Забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного 

господарства 

2021 2022 2023 2024 
 

 

  640,0 

 

 

 

 

 

 

 

   

13.1 
в т.ч. забезпечення контролю якості води водозабірних 

свердловин.  
 

 

   

13.2 
 

в т.ч. придбання предметів, матеріалів та обладнання 
 

500,0 

   

13.3 
 

в т.ч. оплата послуг для забезпечення функціонування 

водопровідного–каналізаційного господарства   

 

 

140,0 

   

14 
Забезпечення стабілізації фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств 

 

 

   

 



 

           

-забезпечити охорону джерел питного водопостачання; 

впровадити на підприємстві питного водопостачання та водовідведення новітні 

технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; 

зменшити втрати питної води; 

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ 

до систем централізованого водопостачання. 

Інформацію про хід виконання Програми відділу містобудування, архітектури та 

ЖКГ подавати у вигляді щорічного звіту на сесію міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 23 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020  № 43 

 

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Екологія – 2021» 

           1.Загальні положення.  

 Міська комплексна цільова програма „Екологія – 2021” (далі -    Програма) 

спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного 

права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів. 

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища, 

поліпшення умов проживання населення  є складовою частиною економічного і соціального 

розвитку міста. 

           Розроблення Програми обумовлене існуванням екологічних проблем, вирішення яких 

або зменшення їх негативного впливу потребує значних коштів та часу. 

            2. Сучасний екологічний стан та основні екологічні проблеми міста. 

         Аналіз щорічних статистичних даних рівня забруднення атмосферного повітря міста 

показує, що обсяг викидів забруднюючих речовин залежить від обсягів промислового 

виробництва підприємств та кількості транспортних засобів. Головними забруднювачами 

атмосфери є ПП" Липовецька цегельня", ВФ ТОВ «Яблуневий дар», філія 

"Райавтодор","Млин пром.", Управління газового господарства, «Прод-мова».  

 Основними джерелами забруднення водних об’єктів міста є відсутність каналізаційної 

мережі в окремих мікрорайонах міста та повна відсутність по селах громади взагалі, 

застаріла водо- каналізаційна система в центрі міста, аварійний стан очисних споруд, 

відсутність локальних очисних споруд в районі ЦРЛ.   За даними Вінницького обласного 

центру з гідрометеорології, стан забруднення води у  р.Соб на сьогодні характеризується як 

помірний. Вміст інгредієнтів, що контролюються, не перевищує гранично допустимі 

концентрації і знаходиться на рівні середніх багаторічних значень. 

 Місто Липовець, центр громади,  розташоване на березі ріки  Соб, яка впадає у 

Південний Буг.  Історично склалося, що забудова міста і сіл велася вздовж цієї ріки та її 

притоків.  Житлові будинки, підприємства, обласна лікарня відновного лікування, 

розташовані у водоохоронній зоні,  вносили свою частку в її забруднення та засмічення 

берегів. Відповідно до вимог природоохоронного законодавства, з метою створення та 

підтримання сприятливого гідрогеологічного режиму та санітарного стану річки, запобігання 

знищенню навколоводних рослин і тварин, необхідно встановити межі водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг, в яких запроваджується режим обмеженої господарської 

діяльності.  

 Водопостачання міста здійснюється із водопровідної мережі, яку обслуговує КП 

"Липовецьводоканал",10 свердловин  та колодязів громадського й приватного користування. 

Фактичний обсяг підйому прісної води по місту складає  154 тис.м
3
 , реалізація-116 тис м

3
.  

Загальна протяжність мереж по громаді складає - 155,7 км., кількість абонентів - 5343 од. 

Для забезпечення мешканців якісною питною водою, необхідно провести будівництво 

нового водозабору, охопивши при цьому всі мікрорайони міста та здійснити реконструкцію 

водопровідної мережі в центрі міста. Для здешевлення собівартості м
3
 води , підвищення її 

тиску виготовлено проект на облаштування резервуару чистої води (накопичувача), 

реалізація якого становила   1млн.788тис 788 грн. (потребує перерахунку). . Проект 

подається  щорічно для участі у  конкусах з метою залучення державних коштів. 



 

           

 Залишається гострою проблема знешкодження твердих побутових відходів на 

міському полігоні, який виник у 60-х роках минулого століття  . Відсутність початкових 

проектних документів на експлуатацію та технологію знешкодження відходів, неможливість 

через відсутність електро- та водопостачання застосування прогресивних засобів сортування 

та переробки сміття, створюють певні проблеми. Потрібно вжити негайних заходів для 

приведення полігону з поховання твердих побутових відходів (далі – полігон ТПВ) до 

належного еколого-безпечного стану,  здійснивши першочергові заходи з поліпшення стану 

існуючого міського полігону ТПВ на період експлуатації до 2022 року. Для запобігання 

забрудненню підземних водонесучих горизонтів необхідно регулярно вести спостереження 

за станом підземних вод на території полігону. Крім того, територію полігону обвалувати та 

обнести огорожею. Потребує скорочення кількість сміттєзвалищ на території громади, 

переважна більшість яких не паспортизовані та не приведені в належний санітарний стан.

 У громаді в останні роки спостерігається погіршення стану зелених насаджень, у 

своїй більшості висаджених у повоєнний період, та незадовільний стан газонів. Причиною 

цього є фізіологічне старіння дерев, які потребують заміни за віком, недостатність 

бюджетних коштів на утримання  зеленого господарства, відсутність міського 

спеціалізованого підприємства зеленого будівництва, а також відсутність належного догляду 

підприємств, установ та організацій за зеленими насадженнями, які знаходяться на 

прилеглих до них територіях. 

           3. Мета та основні завдання.  

 Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання 

населення громади, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, 

раціональне використання та відтворення природних ресурсів.  

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення 

довкілля стічними водами, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, 

запобігання підтопленню та зсувонебезпечним явищам, збереження та відновлення зелених 

зон, зменшення негативного впливу підприємств, які розташовані на території громади, на 

довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців, проведення виховної роботи 

щодо охорони навколишнього природного середовища серед молодшого покоління . 

Програма розрахована на 1 рік, виконання її заходів передбачається протягом 2021року.  

  

           4. Фінансове забезпечення.  

           Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів:  

           - міського, обласного та державного бюджетів, у т.ч. фондів охорони навколишнього 

природного середовища; 

            - кошти підприємств, установ та організацій; 

            - кошти з інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства - 

добровільні внески, інвестиції тощо). 

            Щороку обсяги фінансування заходів Програми уточнюються у межах наявних 

фінансових ресурсів, після чого подаються бюджетні запити для врахування при підготовці 

проектів відповідних бюджетів. 

             Головним розпорядником бюджетних коштів, які виділятимуться на виконання 

заходів Програми, є Липовецька міська  рада відповідно до своїх функцій. 

  

            5. Організація та контроль за виконанням заходів.  

 Виконавцями Програми є міські комунальні та промислові підприємства, інші 

підприємства, організації та установи незалежно від форм власності. 

 Забезпечення взаємодії та координації роботи виконкому міської ради  та 

підприємств, організацій і установ, пов’язаних з виконанням Програми, здійснюється 

постійною комісією міської ради.  



 

           

 Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, 

здійснюють структурні підрозділи  міської ради. 

 Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, архітектури, 

охорони памяток, історичного середовища та благоустрою. На початку року міська рада 

заслуховує звіт про виконання Програми в минулому році. 

             6. Очікувані результати.  

 У ході та по завершенні реалізації Програми очікується зменшення скидів 

забруднюючих речовин у поверхневі водойми, регулярне забезпечення мешканців водою, 

вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості 

зелених насаджень та озеленених зон в населених пунктах громади та поліпшення їх 

загального екологічного стану. 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми «Екологія – 2021» 

       1. Підприємствам, установам, організаціям  всіх форм власності населених пунктів 

громади, у яких наявні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

експлуатуються пилогазоочисні установки: 

       1.1. Вдосконалити системний виробничий контроль за дотриманням технологічних 

нормативів гранично-допустимих викидів на підприємствах. 

       До 01.01.2022 року 

       1.2. Облаштувати санітарно-захисні зони (відповідно до попередньо розроблених 

проектів), а саме: оздоровлення, благоустрій та озеленення територій, в тому числі за 

рахунок звільнених промислових майданчиків. 

       1.3. Щороку, в термін до 25 грудня забезпечувати розробку та узгодження з  міською 

радою річних планів зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з 

наданням інформації про виконання плану за попередній рік. 

       До 01.07.2021 року      

             2. Виконкому міської ради спільно з КП "Комунсервіс" :  

       2.1. Не допускати реконструкції вулиць, будівництва та реконструкції житлових 

кварталів за рахунок масового знесення зелених насаджень. 

       2.2. Щороку збільшувати площі зелених насаджень на 5 % (до досягнення нормативу). 

       2.3. Заборонити спалювання твердих побутових відходів, опалого листя та городніх 

залишків у весняно-осінній період.  

       2.4. Забезпечити належний збір та передачу відходів для подальшої утилізації всіх видів 

твердих побутових відходів. 



 

           

       2.5.  Дирекціям загальноосвітніх шкіл , дитячим садочкам громади спільно з КП 

"Комунсервіс" розробити та забезпечити проведення освітньо-виховних заходів в навчальних 

закладах  з питань охорони навколишнього природного середовища.  

        2.6. Вирішити питання придбання сортувальної лінії ТПВ. 

      1,92 млн.грн.   Кошти бюджетів вищих рівнів. 

        2.7.Провести висадку зелених насаджень на міському звалищі ТВП. 

     10 тис. грн.       Кошти міського бюджету. 

        2.8.Проводити щорічно серед шкільної молоді конкурси плакатів, рефератів, малюнків 

та робіт на екологічну тематику. 

      3 тис. грн.         Кошти міського бюджету. 

             3. Виконкому міської ради спільно з КП"Липовецьводоканал": 

        3.1. Забезпечити безперебійну подачу питтєвої води всіма діючими скважинами 

громади, збільшивши дебет води за рахунок введення нових свердловин. 

        3.2.Вирішити питання реконструкції очисних споруд міста та КНС . 

     10,4  млн. грн..  Кошти бюджетів вищих рівнів. 

       3.3  З метою недопущення проникнення стокових вод  у грунт, приєднати два 

приміщення  ЗОШ №2, будинків по вул..Героїв Майдану  до міської каналізаційної мережі.  

      2,3 млн.грн.   Кошти бюджетів вищих рівнів             

      3.4 Сприяти будівництву  локальних очисних споруд в мікрорайоні лікарні. 

                          За рахунок коштів обласного бюджету. 

      3.5  Завершити  будівництва мережі водопостачання  по вул. Незалежності, Визволення 

О. Шеренгового в с. Зозів. 

                          За рахунок коштів місцевого бюджету та населення 

       3.6 Будівництво мережі водопостачання  по вул. Соборні, Шевченка, Першотравнева, 

Молодіжна в с.Зозів. 

                          За рахунок коштів місцевого бюджету та населення 

3.7 Будівництво мережі водопостачання  по вул. Б. Хмельницького, Коцюбинського та 

Підлісна в с.Щаслива. 

                         За рахунок коштів місцевого бюджету та населення 



 

           

       3.8  Будівництво мережі водопостачання   в с. Нападівка. 

                         За рахунок коштів місцевого бюджету та населення 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 24 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 

 

ПРОГРАМА 

«Благоустрій населених пунктів територіальної 

громади на 2021 рік» 

 
І. Чиста громада 

1.Підстава для  прийняття Програми: 

- Пункт 1 статті 27, пункти 6, 7 статті 30 Закону України „Про  місцеве 

самоврядування в Україні”; 

- Закон України „Про  відходи” від 05.03.1998 р.; 

- Закон України „Про державні цільові програми” від  18.03.2004 р. 

2.Мета Програми: 

- забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг; 

- поліпшення транспортного обслуговування населення; 

- створення сприятливих умов мешканцям громади для пересування в темну пору 

доби; 

- вирішення питань збирання, транспортування, захоронення побутових відходів та 

сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; 

- впорядкування кладовищ; 

- проведення озеленення міста; 

- виховання у молоді любові до рідного краю та  природи; 

- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на організацію та 

координацію заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів; 

- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та забезпечення 

поліпшення стану довкілля через  вжиття відповідних природоохоронних заходів. 

3.Виконавці Програми: 

- виконком Липовецької  міської ради; 

- підрядні  дорожньо-будівельні організації; 

- школи; 

- підприємства,  територіально  підпорядковані міській раді; 

- домовласники; 

- КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради»; 

- організації, підприємства та установи, розташовані на території ради. 

4.Основним шляхом і засобом  виконання даної Програми є відповідна робота 

виконкому, депутатів міської ради, а також усвідомлена допомога громади при 

обов’язковому фінансуванні коштами з місцевого бюджету.  

5.Основні Програмні  заходи:                     

-  збирання та своєчасне  вивезення  твердих побутових відходів з території населених 

пунктів; 

-  розчищення  вулиць від снігу; 

-  ремонт доріг; 

- санітарна очистка кладовищ; 



 

           

- висадження дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів; 

- забезпечення зовнішнього освітлення вулиць в темну пору доби; 

- впорядкування та зачищення прибережної зони річок. 

6.На виконання заходів Програми „Благоустрій Липовецької територіальної громади 

на 2021р.” передбачити кошти з різних джерел фінансування в сумі 6,592 млн. грн. 

7.Очікувані результати реалізації Програми 

При виконанні Програми у повному обсязі поліпшиться екологічна  ситуація,  

санітарний стан громади, зовнішній вигляд та дизайн вулиць і площ, збільшиться термін 

використання автомобільної техніки, зменшиться травматизм 

ІІ. Чисте довкілля 

1.  Мета  

- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на організацію та 

координацію заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів; 

- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та забезпечення 

поліпшення стану довкілля через  вжиття відповідних природоохоронних заходів. 

2.  Цілі  

- формування та реалізація ефективної природоохоронної діяльності територіальної 

громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища; 

- створення основи для вирішення питань бюджетного фінансування 

природоохоронних заходів. 

3.  Принципи реалізації  

- пріоритетність вимог екологічної безпеки; 

- обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів 

використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 

діяльності. 

4.  Заходи  

Атмосферне повітря 

- забезпечити підприємства нормативними санітарно-захисними зонами; 

- суб’єктам господарювання всіх форм власності забезпечити наявність дозволів на 

викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно 

до існуючих вимог; 

- не допускати запалювання відходів на сміттєзвалищі та спалювання сміття в межах 

населених пунктів. 

Водні ресурси 

- забезпечити охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання; 



 

           

- забезпечити виконання заходів по підтриманню сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р. Соб; 

- забезпечити будівництво систем водовідведення, поліпшення стану зон санітарної 

охорони джерел водопостачання, благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг водних об’єктів; 

- вжити заходи на недопущення скиду неочищених та недостатньо очищених вод у 

водойми; 

- проводити постійний контроль за якістю питного водопостачання та санітарно-

гігієнічного благополуччя водопровідних мереж та систем водовідведення; 

- системно проводити ремонт, реконструкцію та будівництво систем водопостачання 

та водовідведення. 

Земельні ресурси 

- забезпечити раціональне використання та охорону земель, гарантії прав на землю з 

наданням виключного пріоритету охороні земель як елементу екологічної безпеки; 

-  виготовлення генерального плану       м. Липовець. 

Поводження з відходами 

- проводити санітарну очистку міста та сіл відповідно до затвердженого регламенту; 

- провести упорядкування центрального полігону ТПВ відповідно до діючих вимог: 

-  огородити сміттєзвалище по периметру; 

-  провести заходи з озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища; 

- обладнати рів для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням 

малих очисних споруд; 

- забезпечити захоронення відходів на полігоні ТПВ у відповідності до існуючих 

правил; 

- організувати відомчий лабораторний контроль за станом забруднення 

навколишнього середовища внаслідок функціонування сміттєзвалища. 

5.  Фінансово-економічне забезпечення 

Кошти спецфонду бюджету Липовецької міської ради, отримані від сплати 

екологічного податку.  

6.  Моніторинг виконання  

Основні критерії, які свідчать про ефективність виконання заходів: 

- відповідність основних показників, які характеризують стан атмосферного 

повітря,  водних та земельних ресурсів і т. д., визначеним в державі екологічним нормам.  

7.  Механізм використання коштів 

Одержувачами бюджетних коштів є підвідомчі комунальні підприємства, інші 

суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють певні роботи та послуги із «Переліку 

видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (Постанова КМУ № 1147 від 

17.09.1996 р.) 

 



 

           

План заходів  

до розділу «Чисте довкілля» 

№ 

з/п 

ПКМУ 

№1147 
Заходи 

Сума, 

тис. грн.  

1 82 Проведення екологічних експертиз  

2 35 
Ведення та розвиток державного земельного кадастру на 

території Липовецької міської ради 
 

3 44, 45 

Послуги з благоустрою та озеленення м. Липовець, пов’язані із 

захистом зелених насаджень від шкідників та хвороб і 

ліквідацією негативних наслідків техногенного впливу на міські 

лісопаркові насадження та наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів  

 

4 47 
Послуги із садіння та догляду за озеленювальними та 

декоративними насадженнями, пов’язані із озелененням міста  
 

5 3 

Послуги з благоустрою міста, пов’язані з видаленням твердих 

побутових відходів та винесенням об’єктів забруднення з 

прибережних смуг р. Соб та її приток 

95,1 

6 18 

Послуги з гасіння і попередження пожеж на міському 

сміттєзвалищі, пов’язані з усуненням факторів забруднення 

атмосферного повітря  

 

7 9 
Надання послуг з очистки водойми р. Соб та її приток і 

оновлення місць масового відпочинку 
 

  Всього по 2240 95,1 

8 47 

Придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, крім 

багаторічних, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 

року, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для 

оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних 

активів , пов’язане з озелененням міста  

60,0 

9 47  Придбання інших технічних культур ( насіння трав для газонів) 20,0 

10 47 
Придбання добрив тваринного чи рослинного походження, 

пов’язане з озелененням міста 
 

11 47 
Придбання агрохімічних продуктів, пов’язане з озелененням 

міста 
 

12 68 
Придбання обладнання (урн) для збору побутових відходів 

(сміття) 
60,0 

  Всього по 2610  

13 47 

Придбання інших багаторічних насаджень, плодово-ягідних 

дерев, кущів, озеленювальних і декоративних насаджень для 

облаштування територій установ, дворів. будинків, вулиць, 

площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів, 

пов’язане з озелененням міста  

 

14 2 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах міста 

 

  
Реконструкція очисних споруд системи централізованого 

водовідведення в м. Липовець 
 

  Всього по 3210 140,0 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 



 

           

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської ради                                    Олеся НАЗАРЕНКО 

Заст. міського голови                                            Ольга ФОМІНА 

Нач. відділу бух. обліку                                    Ірина ДЗІПЕТРУК 

Нач. юридичного забезпечення  

та комун. власності                                                     Алла БАБИЧ 

 

Виконавець                                         Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 25 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 

 

 

ПРОГРАМА 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед  Липовеччиною, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2021-2025 роки 
 

Паспорт 

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед  Липовеччиною, здійснення представницьких та інших заходів  

на 2021 – 2025 роки 

 

1 Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради 

2 Розробник програми Керуючий справами (секретар) 

виконкому  

3 Відповідальний виконавець програми Відділ кадрової , організаційної 

роботи та зв»язків з громадськістю 

4 Учасники програми Виконавчий комітет Липовецької 

міської ради, підприємства, 

установи, організації громади 

5 Термін реалізації програми 2021 – 2025 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 

400 000 грн. 

  

1. Загальні положення 

 

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за заслуги перед 

Липовеччиною, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки (далі 

Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетного кодексу України. 

Липовецька громада, відповідно до встановленого порядку, бере участь у відзначенні 

свят, подій державного і місцевого значення. В громаді здійснюються заходи, пов’язані із 

заохоченням, відзначенням  та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, 

які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, 

військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення 

матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед громадою, виконанням 

представницьких функцій відповідних структур органів місцевого самоврядування тощо. Це 

потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань відповідному їх 

розпорядникові – прийняття Програми. 

 

 

 

 



 

           

      2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення державних (Новий 

рік, Різдво Христове, Міжнародний жіночий день, Дні пам’яті та примирення, День 

Перемоги, День Конституції України, День незалежності України, День захисників України) 

та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат і річниць (День Соборності, День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, 

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення, річниця аварії на Чорнобильській АЕС, Всесвітній день охорони праці, День 

скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні, День державної служби, День 

бухгалтера, День архітектури, День Національної поліції України, День Державного Прапора 

України, День фізичної культури і спорту, День працівників цивільного захисту, 

Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день 

інвалідів, День працівників освіти, День юриста, День Українського козацтва, День 

працівника соціальної сфери України, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва, День працівників сільського господарства, День пам’яті жертв 

голодомору, День Збройних Сил України, День місцевого самоврядування, День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, День енергетика), ювілейних 

дат державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, відомих 

громадян громади, вшанування трудових колективів та їх працівників. 

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових 

і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми 

 

            3. Фінансування Програми 

 

           Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та 

інших джерел відповідно до законодавства. 

 

           4. Заходи щодо реалізації Програми 

 

           4.1. Відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави, які 

встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням Почесних грамот і 

Подяк міського голови, цінних подарунків та грошових винагород. 

                        Виконавчий комітет  

                          Липовецької міської ради. 

                                                                                                              Постійно. 

 

          4.2. Відзначення місцевих свят та подій із врученням Почесних грамот і Подяк 

міського голови, нагород міської ради, цінних подарунків та грошових винагород, відповідно 

до розпоряджень міського голови. 

             Виконавчий комітет  

             Липовецької міської ради. 

             Постійно. 

 

          4.3. Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із 

врученням Почесних грамот і Подяк міського голови, цінних подарунків та грошових 

винагород. 

                                                                                                  Виконавчий комітет 

                                                                                                  Липовецької міської ради. 

                                                                                                  Постійно. 



 

           

           4.4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за 

високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот і Подяк міського голови, цінних 

подарунків та грошових винагород. 

            Виконавчий комітет 

            Липовецької міської ради. 

            Постійно. 

 

           4.5. Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних 

виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із врученням цінних подарунків, 

сувенірів, грошових винагород. 

             Виконавчий комітет 

             Липовецької міської ради. 

             Постійно. 

 

          4.6. Виготовлення бланків Почесних грамот і Подяк міського голови, нагород міської 

ради і ювілейних медальонів (знаків) тощо для відзначення та заохочення підприємств, 

установ та організацій і окремих осіб. 

               Виконавчий комітет 

               Липовецької міської ради. 

               Постійно. 

 

           4.7. Придбання цінних подарунків, сувенірів символіки держави і міста та сіл для 

урочистих заходів та представницьких цілей. 

                                                                                                     Виконавчий комітет 

                                                                                                     Липовецької міської ради. 

                                                                                                     Постійно. 

 

            4.8. Придбання квіткової продукції. 

                Виконавчий комітет 

                Липовецької міської ради. 

                Постійно. 

 

             4.9. Оренда приміщень для проведення заходів. 

                Виконавчий комітет 

               Липовецької міської ради. 

                                                                                                                Постійно. 

 

             4.10. Виготовлення друкованої продукції (запрошення, листівки, привітання) для 

організації проведення свят та представницьких заходів. 

                Виконавчий комітет 

                Липовецької міської ради. 

                Постійно. 

 

             4.11. Обслуговування заходів транспортними засобами.  

                 Виконавчий комітет 

                Липовецької міської ради. 

                 Постійно. 

 

             4.12. Придбання води для проведення сесійних засідань, круглих столів, засідань 

виконкомів, конференцій тощо.                                                    

                                                                                                                  Виконавчий комітет 

                 Липовецької міської ради. 



 

           

                                                                                                                   Постійно. 

 

           4.13. Відрядження посадових осіб та офіційних делегацій виконавчого комітету і 

Липовецької міської ради у межах України та за кордон, пов’язаних із залученням інвестицій 

в економіку міста. 

                  Виконавчий комітет 

                  Липовецької міської ради. 

                  Постійно. 

 

           5. Очікувані результати 

 

           Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, 

соціальної активності жителів громади, покращенню економічного стану та іміджу м. 

Липовець  та населених пунктів громади у державі та за кордоном.  

                            
           6. Ресурсне забезпечення Програми 

 

           6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших 

джерел фінансування. 

 

           6.2. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, наведені у 

таблиці 6.2. 

    Таблиця 6.2 

 

№ 

з/п 

Заходи 

програми 

Фінансування етапів виконання програми,  

тис. грн. 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

    7 

80,00 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Фінансове 

забезпечення 
80,00 80,00 80,00 80,00 

           6.3. Орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста 

Липовець на 2021-2025 роки наведені в таблиці 6.3. 

                                                                                                                                    Таблиця 6.3 

№ 

п/п 

Найменування 

предмета закупівлі 

Обсяг 

видатків 

на 2021р., 

тис. грн. 

Обсяг 

видатків 

на 2022р., 

тис. грн. 

Обсяг 

видатків 

на 2023р., 

тис. грн. 

Обсяг 

видатків 

на 2024р., 

тис. грн. 

Обсяг 

видатків 

на 2025р., 

тис. грн. 

1 Бланки Почесних 

грамот 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 Бланки Подяк 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 Рамочки, вітальні 

адреси  

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 Сувенірна продукція 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 

4 Квіткова продукція, 

вінки 

20 20 20 20 20 



 

           

5 Вода 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 Оренда 5 5 5 5 5 

 РАЗОМ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Додаток 26 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

21.12.2020 № 43                                                                                                       
                                                                                                                                   

 

ПРОГРАМА 

розвитку архівної справи на 2021 рік 
 

1. Анотація програми 

Програма розвитку архівної справи на 2021 рік створена архівним підрозділом 

Липовецької міської ради і спрямована на створення належних умов для зберігання, 

примноження та використання документів Національного архівного фонду та тих, що мають 

соціальну значимість. 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

            Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери 

життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні. правові, технологічні, 

економічні та інших цілей, пов`язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними 

та фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться, 

а також для захисту прав і законних інтересів громадян.   

Програма розвитку архівної справи має своєю метою створення належних умов для 

зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду та 

тих, що мають соціальну значимість. 

Бюджет Програми складає 15,0 тис. грн. 

           Фінансування Програми буде здійснюватися в межах фінансових можливостей 

бюджету громади, згідно з додатком 2. 

           Реалізація Програми дасть змогу створити умови для гарантованого зберігання 

документів національного архівного фонду, створити електронний архів розпорядчих 

документів, задовольнити потребу юридичних та фізичних осіб у інформації. 

3. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, примноження та 

використання документів Національного архівного фонду. 

4. Тривалість і план реалізації Програми 

Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету впродовж 

2021 року. 

 

 



 

           

                                                                                                           

 

 

ЗАХОДИ 

архівного підрозділу виконкомуЛиповецької міської ради 

щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку архівної справи на 2021 рік 

 (тис. гривень) 

 

Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

місцеві бюджети 

Зберігання документів Національного архівного фонду 

1. Підвищення рівня пожежної 

безпеки архіву: придбання 

вогнегасників 

загальний 

відділ 

1,00 - 

1. 2. Створення належних умов 

зберігання документів 

Національного архівного фонду: 

упорядкування архівних 

документів 

загальний 

відділ 

19,00 - 

Всього 

 

- 20,00 - 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олеся НАЗАРЕНКО 



 

           

Додаток 27 

до рішення 3 сесії  

міської ради 8 скликання  

                                                                                                             21.12.2020 № 43 

 

ПРОГРАМА 

«Забезпечення виконання рішень суду 

на 2021-2023 роки» 

 

 
1. Паспорт Програми 

ПАСПОРТ 

Програма для забезпечення виконання рішень суду 

на 2021-2023 роки 

1 Ініціатор розроблення Програми  

2 Розробник Програми  

3 
Відповідальний виконавець 

Програми 
Головні розпорядники міського бюджету 

4 Учасники Програми Виконавчий комітет, відділи міської ради, 

бюджетні установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів, які отримують 

кошти з міського бюджету 

5 Термін реалізації Програми 2021 - 2023 роки 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах асигнувань, передбачених у 

відповідних бюджетах 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

            Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються 

іменем України та є обов'язковими до виконання.  

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2023 роки (далі – 

Програма) розроблена з метою виконання судових рішень, що надходять виконавчому 

комітету та управлінням міської ради, бюджетним установам, закладам, організаціям та 

одержувачам бюджетних коштів, які отримують кошти з міського бюджету, в процесі 

виконання ними своїх повноважень.  

 

3. Дослідження та аналіз 

            3.1. Оцінка поточної ситуації 
Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, що набрали 

законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та 

громадян і підлягають виконанню на всій території України.  



 

           

Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень суду, виникла 

необхідність прийняття Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2023 

роки.  

 

           3.2. Аналіз законодавчої бази 
           Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про виконавче провадження”, 

постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 “Про затвердження Порядку 

виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників”, 

зі змінами. 

4. Мета Програми 

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на 

підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є 

виконавчий комітет та управління міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів.  

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за 

судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є 

виконавчий комітет та управління міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Джерелом фінансування Програми є міський бюджет. 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у 

відповідних бюджетах на зазначену мету. 

6. Заходи Програми 

№ 

п/п 

Захід Програми Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Погашення 

заборгованості за 

судовими 

рішеннями про 

стягнення 

бюджетних коштів 

виконавчий 

комітет, відділи 

міської ради, 

бюджетні 

установи, заклади, 

організації та 

одержувачі 

бюджетних коштів 

міський бюджет 

 

2021-2023 

роки 

2. Оплата судових 

витрат, 

виконавчого збору 

за примусове 

виконання 

рішення суду, 

штрафів, 

додаткових витрат, 

які виникли 

внаслідок 

несвоєчасного 

виконання чи 

невиконання 

рішення суду, 

тощо 

виконавчий 

комітет, відділи 

міської ради, 

бюджетні 

установи, заклади, 

організації та 

одержувачі 

бюджетних коштів 

міський бюджет 

 

2021-2023 

роки 

 



 

           

7. Очікувані результати від реалізації Програми 

Реалізація Програми надасть можливість: 

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, 

накладення штрафів, тощо); 

забезпечити виконання судових рішень судів про стягнення коштів з боржників, які 

отримують кошти з міського бюджету, районних у місті бюджетів. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів. 

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію заходів Програми 

в повному обсязі та у визначені терміни. 

Контроль та звітування за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним 

законодавством України. 

 

9. Індикатори реалізації Програми 

Ключові індикатори 2021 рік  2022 рік 2023 рік  

Кількість рішень суду щодо 

безспірного списання коштів  

По мірі надходження таких рішень 

Сума заборгованості, що підлягає 

безспірному списанню відповідно 

до рішень суду 

По мірі надходження таких рішень 

Сума судових витрат, виконавчого 

збору, штрафів та додаткових 

витрат, які виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи 

невиконання рішення , та 

підлягають відшкодуванню 

За результатами річного звіту про виконання 

відповідного бюджету 

 

 

 
Секретар міської ради                                                         Олеся НАЗАРЕНКО 
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

реалізації молодіжної та сімейної політики  Липовецької  територіальної 

громади на 2021-2026 роки 

 

                     І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 

Молодіжна та сімейна політика в Україні в останні роки стала одним з 

пріоритетних напрямів діяльності держави. Тому затвердження цієї Програми 

зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної сімейної і молодіжної 

політики, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного 

розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію сім’єю своїх 

функцій, поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як основи 

суспільства, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, залучення їх 

до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції 

України до світової спільноти. 

Сім’я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної 

підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі 

національно-культурних і загальнолюдських цінностей. Вона знаходиться в 

центрі соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві. 

У ході економічного і соціального реформування виник ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. 

Передусім це стосується демографічної ситуації, рівня репродуктивного 

здоров’я, благополуччя сімей, виховання дітей у сім’ї та їх навчання, стану 

сімейного безробіття, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.  

За оперативними даними у загальній структурі Липовецької громади 54 

відсотків жінок та 46 відсотків чоловіків. У 181 багатодітній сім’ї виховується 

586 дітей, з яких у 73 сімей діти виховуються однією матір’ю. Також 167 сім’ї 

перебуває на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В них 

виховується 396 дітей. У складних життєвих обставинах перебуває 74 

багатодітні сім’ї, в яких виховується 359 дитини. На обліку управління праці та 

соціального захисту населення перебуває 132 малозабезпечених сімей, в яких 

проживає 421 дитина. В громаді  проживає 94 дитини з функціональними 

обмеженнями. 

Збільшується кількість випадків виїздів членів сімей за кордон з метою 

працевлаштування, під час яких вони стають жертвами торгівлі людьми та 

використовуються для примусової праці. Як свідчать факти, торгівці людьми 

використовують найбільш вразливі верстви населення, переважно жінок і дітей. 



 

           

Зазнає серйозної трансформації виховний потенціал родини. Високий 

рівень розлучень, до якого призводить непідготовленість молоді до 

подружнього життя, низька культура внутрішньосімейних стосунків, 

поширення домашнього насильства в різниїх формах. Протягом 2020 року було 

укладено 43 шлюби, що на 1% більше ніж у 2019 році, проте кількість 

розлучень в 2020 році збільшилась на 59% порівняно з 2019 роком.  

У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, 

що негативно позначається на процесі виховання підростаючого покоління. 

Насильство в родині є однією з найбільш типових і поширених форм 

дискримінації за ознакою статті. У сфері сімейних відносин жінки частіше, 

аніж чоловіки, зазнають дискримінації. 

У всіх сферах життя спостерігається дискримінація за гендерною 

ознакою. Жіноцтво та молоді люди в більшій мірі потерпає від безробіття. 

Підставою для подібних висновків є повільніші, ніж серед чоловіків, темпи 

зменшення обсягів безробіття. Як і раніше, роботодавці прагнуть залучити до 

роботи персонал чоловічої статі. У зв’язку із цим на сьогодні є актуальною 

проблема підвищення суспільно-політичної активності жінок та їхнього 

соціального статусу, що передбачає більш широке залучення жіноцтва у сферу 

прийняття управлінських рішень з метою реалізації свого демократичного 

права впливати на політичне, економічне і культурне життя держави. 

Молодь є   важливою    складовою    сучасного    українського 

суспільства,   носієм  інтелектуального  потенціалу,  визначальним фактором 

соціально - економічного  прогресу.  Від  здатності  молоді бути   активною   

творчою  силою  значною  мірою  залежить  процес державотворення. Згідно зі 

Стратегією регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року 

одним із пріоритетів визначено розвиток людського ресурсу. Основою для 

формування та накопичення такого ресурсу є молодь. Адже в громаді проживає 

21458  людей, чисельність населення у сільській місцевості становить 13329 

людей. Молоді віком від 14 до 35 років 7552, що становить майже 30% від 

загальної кількості населення району.  

Проте, молодь є однією з найбільш соціально вразливих груп населення. 

На цю категорію припадає найбільша кількість ризиків. Зростає зацікавленість 

молодих людей радикальними та войовничими молодіжними субкультурами. 

Національні зразки літературної, художньої творчості та інших жанрів 

мистецтва часто замінюються закордонною комп’ютерною, відео-, ігровою 

продукцією низького рівня. Під їх впливом порушується фізичне здоров’я, 

формується надмірна імпульсивність та агресивність характеру. Погіршуються 

показники   здоров'я молодих громадян,   не   подолана демографічна криза,  

спостерігається  

тенденція щодо поширення в молодіжному  середовищі  наркоманії  та епідемії  

ВІЛ/СНІДу,  збільшується  кількість  померлих в молодому віці.   

Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. 

Збільшуються обсяги нелегальної трудової міграції. Існує розрив між 



 

           

спеціалістами, які випускаються із вищих навчальних закладів, та їхнім 

попитом на ринку праці.  

Проблемним залишається формування духовної культури, системи 

ціннісних орієнтацій, національно-патріотичної свідомості у молоді, 

заінтересованості в  дослідженні  загальнолюдських цінностей   та   історичної   

спадщини  народу,  залучення  її  до культурного життя.  

Лише невелика кількість молоді займається фізичною культурою та 

спортом та приділяють здоровому способу життя особистих зусиль.  

Провідну роль у ефективному формуванні та здійсненні молодіжної 

політики відіграє співпраця між органами державної влади та молодіжними 

громадськими організаціями. Таке партнерство слід розглядати з однієї сторони 

як спосіб участі молоді у розбудові держави, з іншої – як залучення потенціалу 

молоді. 

   У Липовецькій громаді зареєстровано 4 молодіжних громадських 

організацій. Удосконалення методів, способів та механізмів взаємодії органів 

виконавчої влади з молодіжними громадськими організаціями, особливо в 

умовах економічної кризи, дозволять підвищити рівень реалізації молодіжної 

політики як на обласному, так і на загальнодержавному рівнях, наблизити її до 

запитів і потреб молоді, а також покращити ефективність використання 

матеріальних та людських ресурсів у цій галузі. 

Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація 

сімейної політики обумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання 

заходів Програми сприятиме створенню умов для вирішення актуальних 

проблем молоді, задоволення її інтересів, повноцінного і самодостатнього 

функціонування сім’ї, виховання дітей, формування ґендерної культури 

сімейних відносин, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.           

 

ІІ. Мета Програми  

Створення умов для формування самодостатньої сім’ї, відповідального 

батьківства, гендерне інтегрування у всі сфери діяльності суспільства та 

попередження торгівлі людьми. 

 Створення системи всебічної підтримки молоді щодо створення 

оптимальних правових, соціальних і економічних умов формування та розвитку 

громадянської активності, самовизначення й самореалізації і надання гарантій 

соціального становлення, розширення можливостей розвитку потенціалу 

молоді. 

 

ІІІ. Завдання та результативні показники програми 

 Завданнями програми у сфері підтримки сім’ї, гендерних 

перетворень, попередження торгівлі людьми  є: 

 - підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та 

відповідальне батьківство; 



 

           

- вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах; 

 - підвищення ролі батька у вихованні дитини; 

 - підвищення рівня народжуваності, покращення репродуктивного 

здоров’я жінок та чоловіків; 

 - забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між 

подружжям, батьками та дітьми; 

 - досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 

важливих рішень; 

 - зменшення гендерного дисбалансу в економічній сфері; 

 - розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці; 

 - формування гендерної культури населення та подолання гендерних 

стереотипів; 

 - впровадження гендерних підходів в освіті; 

 - створення системи ефективного реагування на факти гендерної 

дискримінації; 

- здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, 

профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та 

надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

Завданнями програми у сфері підтримки та соціального становлення  

молоді є: 

- впровадження інноваційних форми роботи з молоддю; 

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості;  

     - утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей;  

     - пропаганда та формування здорового способу життя;  

     - створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;  

     - надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;  

-   сприяння   ініціативі   та   активності   молоді   в   усіх   сферах 

життєдіяльності   суспільства,   розширення   її   участі у діяльності органів  

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розв’язання соціально 

значущих проблем суспільства, зокрема, сім’ї та молоді; 

- забезпечити доступ населення району до інформації щодо реалізації 

заходів програми. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

 - підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення; 

 - зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності; 

 - покращення економічних умов функціонування сім’ї; 

 - покращення стану загального та репродуктивного здоров’я населення; 



 

           

 - розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної 

діяльності як жінок, так і чоловіків; 

 - зменшення жорстокості і насильства в сім’ї; 

 - зниження рівня соціального сирітства серед дітей; запобігання трудової 

міграції та вироблення механізмів надання допомоги дітям із сімей трудових 

мігрантів; 

 - підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та 

розвиток дітей, їх життя та здоров’я; 

 - розроблення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу та 

громад до допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах; 

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки 

дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї; 

- підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у 

традиційному розподілі гендерних ролей; 

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів 

державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері 

протидії торгівлі людьми; 

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від 

потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  

відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у 

населення; 

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, 

з урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб; 

- підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості 

молоді;  

- залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики;  

- підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема в 

питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;  

- створення сприятливих умови для формування свідомого ставлення молоді 

до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;  

- забезпечення надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні 

та реалізації підприємницьких ініціатив;  

- створення умов, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися 

самостійно;  

- зменшення кількості молодих громадян серед трудових мігрантів;  

- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів 

культури;  



 

           

- збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і 

молодіжних громадських організацій.  

 

V. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми 

 

1. Підтримка сім’ї та демографічний розвиток 

1.1.  Проведення інформаційно-просвітницьких та рекламних кампаній, 

інших заходів, спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення на 

сімейний спосіб життя. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

1.2.  Проведення заходів з відродження та збереження національних 

сімейних традицій та цінностей, зміцнення ролі сім’ї в суспільстві, 

ознайомлення з основами етики та психології сімейного життя, закріплення 

толерантних норм поведінки у стосунках юнаків і дівчат, державних свят: 

проведення сімейних та родинних свят, районних конкурсів та ігротек з 

придбанням та врученням призів та подарунків, урочистостей до вручення 

державних нагород багатодітним матерям (День сім’ї, День матері, батька, День 

Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, конкурсу «Від роду до роду», 

«Краща молода сім’я» та інші). 

Управління освіти, культури, молоді і спорту,  

комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

1.3. Проведення святкових ігротек з придбанням та врученням 

новорічних подарунків для дітей з функціональними обмеженнями, дітей 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дітей загиблих 

героїв, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 

службових обов`язків, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей які 

опинились в складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без догляду 

батьків, дітей вимушено переміщених осіб із АР Крим, Донецької та Луганської 

областей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

           1.4. Організація груп взаємодопомоги для батьків, які виховують дітей з 

функціональними обмеженнями. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.     



 

           

1.5. Проведення в навчальних закладах диспутів, тренінгів, брейн – 

рингів, «круглих столів», конкурсів тощо на тему «Щаслива родина» та інших з 

придбанням та врученням призів та подарунків. 

Управління освіти, культури, молоді і     

спорту,  

комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

1.6. Проведення спільно з громадськими організаціями, підприємцями та 

роботодавцями зборів з метою визначення шляхів співробітництва соціально 

відповідального бізнесу з місцевими громадами в сфері соціальної підтримки 

сімей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

1.7. Проведення різноманітних акцій та заходів з метою соціального 

захисту та підтримки неповних, багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, інших сімей та дітей пільгових 

категорій з придбанням та врученням призів та подарунків.  

                                  Управління освіти, культури, молоді  

                                                          і спорту,  

 комунальний заклад «Липовецький        

 районний центр соціальних служб», 

                 2021 – 2026рр.    

1.8. Здійснення раннього виявлення, соціального інспектування,  супроводу 

та соціального обслуговування сімей та осіб, які опинились у складних життєвих 

обставинах, шляхом надання їм комплексу адресних соціальних послуг, зокрема 

через спеціалізоване формування «Служби соціальної підтримки сімей».  

                                  Управління освіти, культури, молоді  

                                                          і спорту,  

 комунальний заклад «Липовецький     

 районний центр соціальних служб», 

                 2021 – 2026рр.    

1.9. Здійснення обліку багатодітних сімей з неповнолітніми дітьми та 

повнолітніми від 18 до 23 років, які навчаються в навчальних закладах освіти.   

Відділ соціального захисту то охорони 

здоров’я,  

комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 



 

           

2021– 2026рр.    

1.10. Здійснення обліку сімей з дітьми до 18 років, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та які не в змозі подолати їх самостійно. 

 Комунальний заклад «Липовецький    

 районний центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

1.11. Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, спрямованої 

на підвищення відповідального батьківства, попередження раннього 

соціального сирітства та ролі батька у вихованні дітей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021– 2026рр.    

1.12. Запровадження в школах практики щорічного написання школярами 

творів про сім’ю, батьків. 

                                               Відділ освіти, культури, молоді та спорту,  

                                                          2021 – 2026рр.    

1.13. Забезпечення доступності консультативних послуг щодо підготовки 

сім’ї до вагітності та пологів, проведення роботи, спрямованої на запобігання 

відмові матері від новонародженої дитини, профілактика безвідповідального 

батьківства.   

КНП Липовецька ЦРЛ, КЗ «Центр   первинної 

медико–санітарної допомоги», комунальний 

заклад «Липовецький районний  центр 

соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

1.14. Забезпечення інформування батьків та надання їм консультаційних 

послуг з метою набуття знань, умінь та навичок з питань виховання дітей, у 

тому числі через мережу спеціалізованих формувань «Мобільний 

консультативний пункт соціальної роботи».  

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

1.15. Створення умов для активного розвитку масової  фізичної культури 

та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-

спортивних і оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем проживання. 

                                    Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

                                                        2021 – 2026рр.    

1.16. Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній, 

акцій  інших заходів з попередження насильства в сім’ї. 



 

           

 Відділ соціального захисту та охорони     

 здоров’я,     

 комунальний заклад «Липовецький районний 

 центр соціальних служб»,  

 служба у справах дітей, 

            2021 – 2026рр.    

1.17. Проведення навчальних семінарів та тренінгів, пропагандистських 

та профілактичних заходів для безробітних членів сімей, у тому числі 

багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 Районний центр зайнятості,  

 комунальний заклад «Липовецький районний    

 центр соціальних служб», 

                                                          2021–2026рр.    

1.18. Проведення інформаційних кампаній щодо ректутизації кандидатів 

у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного 

типу, патронатних вихователів. Виготовлення та розповсюдження 

соціальної реклами, спрямованої на пропаганду альтернативних форм 

влаштування дітей. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб»,  

служба у справах дітей, 

2021 – 2026рр.  

  1.19. Здійснення соціального супроводження прийомних та опікунських 

сімей.  

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб»,  

  2021 – 2026рр.    

1.20. Забезпечення участі дітей, сімей з дітьми в обласних заходах, 

забезпечення представницьких та транспортних витрат. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

                                              центр соціальних служб»,  

                                               служба у справах дітей,  

2021 – 2026рр.    

 

2. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

2.1. Залучення до діяльності з питань впровадження гендерної політики 

керівників установ, підприємств та організацій. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 



 

           

центр соціальних служб»,  

відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я, 

2021 – 2026рр.    

 

2.2.  Дотримання гендерного балансу та представництва інвалідів тощо 

при формуванні складу консультативно-дорадчих органів при органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб»,   

відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я,  

                                                         2021 – 2026рр.    

2.3. Проведення інформаційно-просвітницьких, освітніх заходів, 

спрямованих на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

Комунальний заклад «Липовецький районний 

центр соціальних служб»,  

відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я,                                                

2021 – 2026рр.    

 

2.4.  Реалізація заходів, спрямованих на формування гендерної культури 

у засобах масової інформації.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,   

 відділ соціального захисту та охорони    

 здоров’я,                                                 

 2021 – 2026рр.    

2.5.  Впровадження гендерних підходів в навчально-виховний процес 

навчальних закладів району. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

          2021 – 2026рр.   

2.6.  Проведення засідань, конференцій тощо з питань гендерної 

рівності з забезпеченням придбання необхідних матеріалів для проведення 

заходів. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,   

 відділ соціального захисту та охорони     

 здоров’я,                                              

 2021 – 2026рр. 



 

           

2.7.  Забезпечення діяльності «гарячих ліній» та «телефонів довіри» з 

надання консультацій особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,   

 відділ соціального захисту та охорони   

 здоров’я                                              

 2021 – 2026рр. 

 

3. Попередження торгівлі людьми 

3.1. Проведення опитувань щодо обізнаності різних груп населення з 

питань торгівлі людьми. 

Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

центр соціальних служб»,   

відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я,                                                 

2021 – 2026рр. 

 

3.2. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, 

що використовуються торгівцями людьми (розробка, видання та 

розповсюдження пам’яток, розміщення інформації на інформаційних стендах, 

бігбордах, обговорення тощо). 

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,   

 відділ соціального захисту та охорони    

 здоров’я,                                                 

                                                          2021 – 2026рр.    

 

3.3. Розвиток та забезпечення діяльності  мобільних  консультаційних 

пунктів соціальної роботи для проведення роз‘яснювальної роботи щодо 

збереження сімейних цінностей та попередження торгівлі людьми.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

 центр соціальних служб»,   

 відділ соціального захисту та охорони    

 здоров’я,                                                 

                                                          2021 – 2026рр.    

 

3.5. Надання психологічної, медичної, правової допомоги постраждалим 

від торгівлі людьми.  

КНП Липовецька ЦРЛ,  

КЗ «Центр первинної медико – санітарної 



 

           

допомоги»,  

комунальний заклад «Липовецький районний                                              

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

 

4. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення  

                                            молоді, творчого розвитку особистості 

4.1. Проведення районних чемпіонатів, турнірів з інтелектуальних ігор 
«Брейн Ринг», «Що? Де? Коли?», «Ерудит року», «Дебати»  та інших заходів з 
придбанням та врученням призів та подарунків. 

Комунальний заклад «Липовецький районний                                                   

центр соціальних служб», 

молодіжні громадські організації,   

                                                         2021 – 2026рр.    
 

4.2. Проведення районних конкурсів, фестивалів у різних жанрах 
мистецтва, зокрема районного дитячого фестивалю художньої творчості 
«Музичний зорепад» ім. Павла Оплаканського, фестивалю «Купальська спека» 
та інших. 

Управління освіти, культури і туризму,  
       служба у справах дітей,  
       комунальний заклад «Липовецький    
       районний  центр соціальних служб», 
     2021 – 2026рр.    

 
4.3. Проведення районних фотоконкурсів, конкурсів художніх робіт, міні-

фільмів, зокрема «Липовеччина очима молодих», «Краса – поряд» та інших 
заходів з придбанням та врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму, служба 

у справах дітей,  

 комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб»,  

молодіжні громадські організації 

2021 – 2026рр. 
 

4.4. Проведення заходів, спрямованих на виявлення творчих здібностей 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями, самовираження та реалізації 

їх талантів, сприяння їх інтеграції в суспільство. Проведення конкурсів та 

фестивалів творчості і талантів дітей та молоді з особливими потребами «Повір 

у себе», «Мої мрії» та інші з придбанням та врученням призів та подарунків.  

                                                          Управління освіти, культури і туризму, 

                                                                 служба у справах дітей,   

                                                                 комунальний заклад                                       



 

           

                                                                «Липовецький районнийцентр соціальних                  

                                                                 служб», 

        2021 – 2026рр. 

 

            4.5. Надання допомоги з питань соціальної адаптації неповнолітніх, які 

повернулися з виправних закладів, або засуджені умовно. Проводити роботу 

щодо профілактики рецидивної злочинності, шкідливих звичок, пропаганди 

здорового способу життя тощо серед неповнолітніх та молоді, які перебувають 

на обліку Липовецького РС філії Державної установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» у 

Вінницькій області, зокрема через спеціалізоване формування «Мобільного 

консультативного пункту соціальної роботи». 

Комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб», 

Липовецький РС філії Державної установи 

«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» у Вінницькій області, 

2021 – 2026рр. 

 

4.6. Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, виставок, засідань за 
круглим столом, конференцій, форумів щодо інтелектуального 
самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості. 

Управління освіти, культури і туризму,  
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські   організації, 

                                              2021 – 2026рр. 
 

 
4.7. Проведення районних конференцій, акцій, семінарів, засідань за 

круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих 
громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах.  

 Комунальний заклад «Липовецький районний    

 центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр. 

 

4.8. Забезпечення організації висунення та розгляду кандидатур на 
нагородження Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування та Премією Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України. 

  Комунальний заклад «Липовецький районний    

 центр соціальних служб», 

 2021 – 2026рр. 

 
           4.9. Поширення інформації про проведення конкурсів на отримання 
грантів Президента України для обдарованої молоді та забезпечення організації 



 

           

висунення та розгляду кандидатур на отримання грантів Президентів України 
для обдарованої молоді. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
2021 – 2026рр. 

 

4.10. Сприяння та забезпечення участі дітей та молоді району в обласних, 

всеукраїнських заходах, конкурсах, форумах забезпеченням представницьких 

та транспортних витрат. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
2021 – 2026рр. 

. 

5. Утвердження в молоді патріотизму, духовності, моральності та 

 формування загальнолюдських цінностей 

5.1. Проведення акцій, конкурсів, семінарів, тренінгів, спрямованих на 

активізацію волонтерського руху, зокрема інформаційно-просвітницьких 

кампаній «Волонтери – хто вони?», «Куди піти волонтером?», дослідження рівня 

«волонтеризації» молоді району тощо з придбанням та врученням призів для 

відзначення учасників. 

                                                 Управління освіти, культури і туризму,  

                                                 комунальний заклад «Липовецький районний  

                                                 центр соціальних служб», 

 2021 – 2026рр. 
 

5.2. Організація роботи з волонтерами, створення баз даних волонтерів, 

розміщення волонтерів в організаціях, налагодження механізму залучення 

волонтерів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, відзначення 

діяльності волонтерів тощо. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
 молодіжні громадські організації,  
2021 – 2026рр. 

 

5.3. Проведення районних акцій, конкурсів, фестивалів, тематичних 
оздоровчих змін, походів екологічного спрямування тощо з придбанням та 
врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські   організації, 

                                              2021 – 2026рр. 



 

           

  

5.4. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та відродження 
козацтва, зокрема спортивних ігор, туристично-краєзнавчих походів, 
інтелектуальних вікторин тощо серед дітей та молоді з придбанням та 
врученням призів та подарунків. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські   організації, 

                                               2021 – 2026рр. 
5.5. Проведення заходів, конкурсів, ігротек до Дня вишиванки з 

придбанням та врученням подарунків. 
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
2021 – 2026рр. 

5.5. Організація заходів, спрямованих на подолання ґендерних стереотипів 
серед молоді.        

Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я,   

комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб», 

молодіжні громадські   організації, 

                                              2021 – 2026рр. 
                                     
5.6. Проведення заходів військово-патріотичного спрямування, зокрема 

районних військово-спортивних ігор, спартакіад з військово-прикладних видів 
спорту, акцій до Дня української армії, Дня захисника Вітчизни для учнівської та 
допризовної молоді та інших заходів з придбанням та врученням призів та 
подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
Липовецький РВК                              
 2021 – 2026рр. 

 
5.7. Проведення районних тематичних заходів з відзначення державних 

свят, зокрема присвячених Дню Соборності України (22 січня), Дню Конституції 
України (28 червня), Дню Державного Прапора України (23 серпня), Дню 
Незалежності України (24 серпня) та інших.  

Управління освіти, культури і туризму, 

комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб», 

молодіжні громадські  організації, 

2021 – 2026рр.    
 



 

           

5.8. Проведення заходів з правової просвіти молоді, роз’яснення 
законодавства України; залучення молоді до громадського обговорення проектів 
нормативно-правових актів. 

Управління освіти, культури і туризму,  

комунальний заклад «Липовецький районний    

центр соціальних служб»,  

2021 – 2026рр.    
 
5.9. Організація дослідницької, пошукової роботи молоді з історії рідного 

краю.  
Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські  організації, 
2021 – 2026рр.    

 

5.10. Організація благодійних акцій, спрямованих на надання допомоги 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку тощо. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  молодіжні 
громадські організації   

                                                   2019 – 2021рр.    
 
5.11. Організація та проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих 

організацій, Дня молоді, Міжнародного дня студентів, зокрема районного 
конкурсу «Молода людина року» тощо з придбанням та врученням призів та 
подарунків. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 

                                                       2021 – 2026рр.    
 

5.12 Організація та проведення заходів, районних конкурсів, ігротек та 

фестивалів до Міжнародного Дня миру з врученням призів та подарунків. 

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

 

5.13. Сприяння діяльності існуючих та створенню нових Євроклубів для 
дітей, учнівської молоді. 

Відділ освіти, культури, молоді і спорту,  
            2021 – 2026рр.    
 



 

           

5.14. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді щодо 
ідейних основ, виховних методик та символіки ПЛАСТу. 

 Управління освіти, культури і туризму, 

           2021 – 2026рр.    

 

5.15. Сприяння участі молоді району в обласних пластових таборах, 
вишколах, змаганнях тощо. 

  Управління освіти, культури і туризму,  
  2021 – 2026рр.    

 
5.16. Сприяння та забезпечення участі молоді в обласних заходах з 

забезпеченням представницьких та транспортних витрат.  
Управління освіти, культури і туризму,  
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
2021 – 2026рр.    

 

6. Пропаганда та формування здорового способу життя 
6.1. Проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом, бесід, 

відео-лекторіїв, диспутів, ток-шоу, спрямованих на запобігання поширенню 
тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу у 
молодіжному середовищі та збереження репродуктивного здоров’я молоді інших 
заходів, зокрема через спеціалізоване формування «Мобільний консультативний 
пункт соціальної роботи».      

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
КНП Липовецька ЦРЛ,  
КЗ «Центр первинної медико–санітарної 
допомоги», 
2021 – 2026рр.    

 

6.2. Проведення районних акцій, конкурсів, фестивалів, культурно-

мистецьких заходів, конкурсів малюнків, аматорських спортивних змагань, 

ігротек тощо, зокрема до Дня пам’яті померлих від СНІДу (17 травня), 

Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня), Міжнародного дня 

боротьби зі зловживання наркотиків і їх незаконним розповсюдженням (26 

червня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня), Всесвітнього дня 

здоров’я (7 квітня), Дня захисту дітей (1 червня), Міжнародного дня молоді (12 

серпня), Дня молоді (остання неділя червня), зокрема «Творча молодь – за 

активний спосіб життя», «Молодь проти СНІДу», «Мистецтво проти 

наркотиків», «Молодь обирає здоров’я», «Вибір молоді – здоров’я» та інші з 

придбанням та врученням призів та подарунків.  

Управління освіти, культури і туризму, 



 

           

комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські організації, 

                                                           2021 – 2026рр.  

 

  6.3. Здійснення інформаційно–просвітницьких заходів щодо 
попередження реалізації дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів.   

 Управління освіти, культури і туризму,      
 комунальний заклад «Липовецький районний    
 центр соціальних служб», 
 служба у справах дітей ,                                

Липовецьке відділення поліції Немирівського 

відділу ГУНП у Вінницькій області,  

молодіжні громадські організації, 

                2021 – 2026рр.    

 

6.4. Виготовлення та розміщення соціальної реклами для молоді у 
друкованих та електронних засобах масової інформації з питань пропаганди та 
формування здорового способу життя.  

Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я,  

управління освіти, культури і туризму, 

комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    

 

6.5. Організація спортивно-оздоровчої роботи з молоддю, зокрема 
туристичні, походи, велопробіги тощо з забезпеченням фінансування витрат. 
 
                                                            Відділ соціального захисту та охорони                  
                                                            здоров’я,   
                                                            управління освіти, культури і туризму, 

  2021 – 2026рр.    
 
6.6. Проведення аматорських чемпіонатів, турнірів, змагань з 

нетрадиційних видів спорту, зокрема пейнтболу, стрітболу, стрітворкауту тощо з 
придбанням та врученням призів та подарунків учасникам. 

Управління освіти, культури і туризму  

комунальний заклад «Липовецький районний  

центр соціальних служб», 

2021 – 2026рр.    
 
 
 



 

           

7. Створення сприятливого середовища для забезпечення  

                                                            зайнятості молоді 

7.1. Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, 
спрямованих на формування їх професійних намірів та побудови професійної 
кар’єри, зокрема акцій, марафонів, шоу, заходів змагального характеру 
(турнірів, вікторин, конкурсів тощо) з врученням призів та подарунків, 
профорієнтаційних уроків, семінарів та тренінгів, презентацій професій, 
презентацій роботодавців, ярмарок професій, профдіагностичного тестування 
тощо. 

Управління освіти, культури і туризму,   
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
 районний центр зайнятості,  

                                               2021 – 2026рр.    
 
7.2. Здійснення профорієнтаційної роботи, ознайомлення дітей, 

учнівської молоді із сучасними видами виробництва шляхом організації 
екскурсій на підприємства. 

Відділ соціального захисту та охорони 
здоров’я,  
управління освіти, культури і туризму,                                 
2021 – 2026рр.    

 
7.3. Проведення семінарів, тренінгів, консультацій для молоді, 

спрямованих на роз’яснення молоді трудового законодавства, принципів 
працевлаштування, на підготовку до прийому на роботу, спілкування з 
роботодавцем, уміння долати труднощі та пошуку виходу із проблемних 
ситуацій тощо.  

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
районний центр зайнятості,  
молодіжні громадські організації, 

2021 – 2026рр. 

 

7.4. Організація культурно-мистецьких заходів, публікацій до 
професійних свят. 

Управління освіти, культури і туризму,  

           2021 – 2026рр.    
 
7.5. Організація та проведення семінарів, тренінгів, консультування та 

надання практичної допомоги молоді, особливо у сільській місцевості, з питань 
започаткування та ведення бізнесу.  

                                                Районний центр зайнятості, 
             2021 – 2026рр.    
 



 

           

7.6. Проведення засідань за круглим столом, громадських слухань, 
засідань, конференцій тощо, спрямованих на розроблення та впровадження 
інноваційних механізмів створення робочих місць, залучення молоді до 
соціально-економічних процесів району; пошук шляхів створення умов для 
отримання молодими людьми доступних фінансових коштів – кредитів (позик) 
на відкриття власної справи. 

Районний центр зайнятості,  

молодіжні громадські організації,  

2021 – 2026рр.   

 

7.7. Забезпечення поінформованості молоді щодо діючої мережі 
навчальних закладів усіх рівнів та напрямків, потреб роботодавців у 
кваліфікованих працівниках шляхом надання відповідних консультацій та 
опублікування спеціальних бюлетнів, оголошень у засобах масової інформації.  

Управління освіти, культури і туризму, 
комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
районний центр зайнятості, 

                                                         2021 – 2026рр.    
 

8. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям 

8.1. Проведення конкурсів серед молодіжних громадських організацій на 
кращі програми, проекти, заходи, зокрема з покращення соціального становища 
дітей та молоді в районі, та інші. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 

         2021 – 2026рр.    
 
8.2. Сприяння участі молодіжних громадських організацій у конкурсах на 

отримання грантів від міжнародних фондів.  
Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські організації, 
2021 – 2026рр.    

 
8.3. Організація семінарів, тренінгів для представників молодіжних 

громадських організацій, спрямованих на удосконалення та активізацію їх 
діяльності з забезпеченням фінансових витрат. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
2021 – 2026рр.    

 
8.4. Організація рекламно-інформаційних заходів про молодіжні 

громадські організації, їх діяльність, зокрема «Ярмарок громадських 
організацій». 



 

           

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські організації, 

                                                         2021 – 2026рр. 
 
8.5. Здійснення моніторингу діяльності молодіжних громадських 

організацій в районі; дослідження стану та перспектив розвитку молодіжного 
руху на Липовеччині. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний    
 центр соціальних служб»,  
 громадські організації 

                                                         2021 – 2026рр.  
   

9. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації 
державної політики з питань молоді 

9.1. Удосконалення механізму роботи консультативно-дорадчих органів з 
питань молоді при органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб»,  
молодіжні громадські організації, 

                                               2021 – 2026рр.    
 
9.2. Проведення засідань за круглим столом, громадського обговорення з 

питання удосконалення механізмів фінансової підтримки молодіжних 
громадських організацій. 

 Комунальний заклад «Липовецький районний  
центр соціальних служб», 
 молодіжні громадські організації, 
 2021 – 2026рр.   

 
10.  Фінансування програми 

           Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, передбачених на реалізацію програм стосовно сім’ї, молоді, жінок та 
дітей, та інших коштів, незаборонених законодавством.  

 
Назва програми Виконавці  2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Комплексна 

програма  

реалізації 

молодіжної та 

сімейної політики 

у Липовецькій 

громаді 

на 2021-2026 роки 

Комунальний 
заклад  
«Липовецький 
районний 
центр 
соціальних 
служб»  

200 тис. 205 тис. 210 тис. 215 тис. 220 тис. 

 Всього: 200 тис. 205 тис. 210 тис. 215 тис. 220 тис. 

 

 
Секретар міської ради                                                                                       Олеся НАЗАРЕНКО 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 44 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

 

           Розглянувши заяви гр. Григорук Валентини Михайлівни, гр. Федоренко 

Ольги Анатоліївни, гр. Романової Оксани Володимирівни, гр. Ольхової 

Людмили Францівни, фізичних осіб-підприємців Булки Лариси Дмитрівни та 

Боднарчук Олени Миколаївни, товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія Агропродсервіс» в особі директора Чемоданової І.О. про 

поновлення договорів оренди землі, відповідно до ст. 33 Закону України «Про 

оренду землі», ст. ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст. ст. 124, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А : 

 

           1. Поновити дію договору оренди землі №10/03-04 від 01.04.2013 на 

земельну ділянку площею 0,0060 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:2015, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для комерційного 

використання, І економіко-планувальна зона, яка знаходиться в м. Липовець по 

вул. Зіндельса, який укладений між Липовецькою міською радою та Григорук 

Валентиною Михайлівною (РНОКПП - 2633705340, місце проживання: м. 

Липовець, провул. Чехова, 9, Вінницька область), шляхом укладання 

додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 

           1.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

3 роки, з моменту її укладення. 

           1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 4 

749,81 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

           

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.  

 

           2. Поновити дію договору оренди землі №48/03-04 від 05.10.2015 на 

земельну ділянку площею 0,0106 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:1644, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона, яка 

знаходиться в м. Липовець по вул. Шевченка, 33а, який укладений між 

Липовецькою міською радою та Федоренко Ольгою Анатоліївною (РНОКПП - 

2241824464, місце проживання: м. Липовець, вул. Шевченка, 33, Вінницька 

область), шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди 

землі. 

            2.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

5 років, з моменту її укладення. 

            2.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 4 739, 

13 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями. 

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           3. Поновити дію договору оренди землі №53/03-04 від 17.02.2016 на 

земельну ділянку площею 0,0141 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:2520, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона, яка 

знаходиться в м. Липовець по вул. 40 років Перемоги, 1 «а», який укладений 

між Липовецькою міською радою та ФОП Булка Ларисою Дмитрівною 

(РНОКПП - 2254116087, місце проживання: м. Липовець, пров. Полупанова, 17, 

Вінницька область), шляхом укладання додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі. 

           3.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

10 років, з моменту її укладення. 

           3.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 11 183, 

25 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями. 



 

           

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           4. Поновити дію договору оренди землі №181/03-02 від 22.12.2009 на 

земельну ділянку площею 0,0988 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:0831, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона, яка 

знаходиться в м. Липовець по вул. В. Липківського, 22, який укладений між 

Липовецькою міською радою та ТОВ «Компанія Агропродсервіс» (ЄДРПОУ - 

30087211, місцезнаходження: м. Липовець, вул. В. Липківського, 22, Вінницька 

область), шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди 

землі. 

          4.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

10 років, з моменту її укладення. 

          4.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 58 660, 

21 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями. 

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           5. Поновити дію договору оренди землі №104/03-04 від 01.02.2018 на 

земельну ділянку площею 0,0015 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:0784, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для комерційного 

використання, І економіко-планувальна зона, яка знаходиться в м. Липовець по 

вул. Зіндельса, який укладений між Липовецькою міською радою та Романовою 

Оксаною Володимирівною (РНОКПП - 3225208200, місце проживання:                         

м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 59, кв. 280, Вінницька область), шляхом 

укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 

           5.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

3 роки, з моменту її укладення. 

           5.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 1 

187,45 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями.  



 

           

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           6. Поновити дію договору оренди землі №57/03-04 від 17.02.2016 на 

земельну ділянку площею 0,0060 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:0643, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для комерційного 

використання, І економіко-планувальна зона, яка знаходиться в м. Липовець по 

вул. Василя Липківського (раніше вул. Леніна, 55), який укладений між 

Липовецькою міською радою та Ольховою Людмилою Францівною (РНОКПП 

– 2085900202; місце реєстрації: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 54 кв. 180, Вінницька 

область), шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди 

землі. 

           6.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

5 років, з моменту її укладення. 

           6.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 

4 611,41 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни 

відсоткової ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення 

розміру ставок орендної плати за користування земельними ділянками на 

території Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 

скликання Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та 

доповненнями. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується 

пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           7. Поновити дію договору оренди землі №03/03-04 від 12.02.2013 на 

земельну ділянку площею 0,0105 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:1052, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона, яка 

знаходиться в м. Липовець по вул. Зіндельса, який укладений між Липовецькою 

міською радою та Боднарчук Оленою Миколаївною  (РНОКПП: 2900421928; 

місце проживання: м. Липовець, вул. Озерна, 9, Вінницького району Вінницької 

області), шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди 

землі. 

           7.1.  Встановити строк дії Додаткової угоди до договору оренди землі на 

3 роки, з моменту її укладення. 

           7.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до 

ст. 288 Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 8 

651,34 грн., з подальшим урахуванням щорічної індексації та зміни відсоткової 

ставки орендної плати, згідно Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 за №736, із змінами та доповненнями. 



 

           

У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 

0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

           8. Зобов’язати вищевказаних осіб: 

           8.1. після прийняття даного рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткові угоди 

про поновлення договорів оренди землі; 

            8.2. після укладення угоди про поновлення договору оренди землі, 

провести державну реєстрацію поновленого права користування земельною 

ділянкою; 

           8.3. Копію укладеної угоди про поновлення договору оренди землі, в 5-

денний строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення 

Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

 

           9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                       Алла Бабич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 45 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про оренду комунального майна та надання повноважень щодо передачі 

нерухомого майна в оренду, що належить до комунальної власності 

Липовецької міської ради (крім землі) 

 

           Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Визначити, що передача в оренду комунального майна (крім землі) 

здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна» (далі - Закон), Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженим  постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі - Порядок), шляхом внесення 

інформації про об’єкт оренди в електронну торгову систему 

«ProZorro.Продажі» (далі – ЕТС) через особистий електронний кабінет, 

розміщення в ЕТС оголошення (інформаційного повідомлення) про передачу 

об’єкта в оренду, проведення аукціону (визначення орендаря згідно п. 118 

Порядку), підписання протоколу та договору оренди, публікація в ЕТС 

договору. 

 

           2. Визначити, що виконавчий комітет Липовецької міської ради є: 

           2.1. уповноваженим органом управління єдиних майнових комплексів 

комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів, 

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) 

комунальної власності, іншого окремого індивідуально визначеного майна в 

частині передачі такого майна в оренду (далі – уповноважений орган 

управління, орендодавець); 

           2.2. уповноваженим органом управління балансоутримувачів в частині 

передачі в оренду майна, яке перебуває в них на балансі. 
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           3. Уповноважити виконавчий комітет Липовецької міської ради вчиняти 

такі дії: 

           3.1. розглядати заяви з питань оренди єдиного майнового комплексу (далі 

- ЄМК), нерухомого майна та за результатами розгляду готувати відповідні 

проєкти рішень виконавчого комітету; 

           3.2. готувати проєкти рішень виконавчого комітету, міської ради з питань 

оренди ЄМК, нерухомого майна; 

           3.3. укладати договори з операторами електронних майданчиків, 

реєструватись в електронній торговій системі та на підставі відповідних рішень 

виконавчого комітету, міської ради користуватися правами та обов’язками, 

передбаченими законодавством України з питань оренди комунального майна 

для орендодавців комунального майна; 

           3.4. виступати замовником рецензування звітів про оцінку об’єктів 

оренди у випадку оренди ЄМК, нерухомого майна та затверджувати висновки 

про вартість об’єктів оренди - нерухомого майна; 

           3.5. укладати та підписувати договори оренди єдиних майнових 

комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних 

підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх 

окремих частин) комунальної власності та додаткові угоди (договори) до них; 

           3.6. здійснювати інші контрольні функції у сфері оренди комунального 

майна. 

 

           4. Визначити наступне: 

           4.1. Балансоутримувачі комунального майна за погодженням 

уповноваженого органу управління – виконавчого комітету приймають рішення 

про намір передачі в оренду нерухомого майна або рішення про відмову у 

включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо нерухомого майна у 

випадках, визначених Законом та Порядком. 

           4.2. Балансоутримувачі комунального майна за погодженням 

уповноваженого органу управління – виконавчого комітету приймають рішення 

про намір передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна або 

рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо 

такого майна у випадках, визначених Законом. 

           4.3. Рішення балансоутримувача про відмову у включенні нерухомого 

майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з Переліків 

відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням 

виконавчого комітету. 

           4.4. Рішення орендодавця про включення/відмову у включенні  

нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з 

Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним 

рішенням виконавчого комітету або міської ради; 

           4.5. Рішення орендодавця про відмову у включенні  ЄМК до одного з 

Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним 

рішенням міської ради; 



 

           

           4.6. Рішення міської ради про включення/відмову у включенні  об’єкта 

оренди до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або 

змінено відповідним рішенням міської ради. 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Юкало Ю.А.), а організацію його виконання – 

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                        

Кропивницького С.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                       Алла Бабич  

Заступник міського голови                            Сергій Кропивницький  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 46 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про створення комісії з питань оренди нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності Липовецької міської ради (крім землі) 

та затвердження складу комісії 

 

           Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Створити комісію з питань оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Липовецької міської ради (крім землі). 

 

           2. Затвердити склад комісії у наступному складі: 

           - Кропивницький С.С. – голова комісії, заступник міського голови;  

           - Печолат О.В. – заступник голови комісії, керуючий справами 

виконкому міської ради; 

           - Бабич А.І. – секретар комісії, головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності; 

           - Назаренко О.О. – член комісії, секретар міської ради;  

           - Дзіпетрук І.В. – член комісії, начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення; 

           - Смик Р.С. - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення; 

           - Соловйова Н.С. – депутат міської ради, начальник загального відділу 

виконкому міської ради. 

 

           3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 42 сесії міської ради                   

6 скликання  від 24.12.2012 за № 458 «Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності 

територіальної громади міста Липовець, Методики розрахунку і порядку 

використання орендної плати та Типового договору оренди комунального 

майна». 
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           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Юкало Ю.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Микола Грушко 

 
 

 

 

 

Заступник міського голови                                              Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Головний спеціаліст відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності                                                   Алла БАБИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 47 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження переліку ділянок, що підлягають продажу та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

не підлягає продажу на конкурентних засадах 

 

          Розглянувши заяву гр. Блохіна Володимира Вікторовича, як власника 

об’єкта нерухомого майна, розташованого на орендованій земельній ділянці 

комунальної власності міста Липовець, про викуп земельної ділянки, 

відповідно до ст. ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, 

Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 

34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА:  

 

          1. Включити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого 

майна, що перебуває у власності Блохіна Володимира Вікторовича згідно 

Договору купівлі-продажу від 07.11.2019, у перелік земельних ділянок, які не 

підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельну 

ділянку площею 0,0184 га, з кадастровим номером 0522210100:01:003:0701, 

цільове призначення 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, ІІ економіко-планувальна зона, яка розташована за адресою: м. 

Липовець, вул. Пирогова, 34, Вінницький район, Вінницька область, що 

перебуває у користуванні Блохіна Володимира Вікторовича на умовах оренди 

згідно договору оренди №156/03-04 від 02 березня 2020 року. 

 

           2. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради 

замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу, згідно пункту 1 

даного рішення. 

 

           3. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної 
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грошової оцінки земельної ділянки, що мають ліцензії на виконання 

землеоціночних робіт. 

           4. За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

доручити міському голові підписати угоду на виконання робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. Фінансування робіт з про 

ведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється за 

рахунок внесеного покупцем (заявником) авансу, що не може бути більшим ніж 

20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою 

оцінкою земельної ділянки. 

 

           5. Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою 

робіт з проведення експертної оцінки земельної ділянки, у розмірі 10 % від 

нормативної грошової оцінки вище зазначеної земельної ділянки. 

 

           6. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на розгляд 

сесії міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу вище 

вказаної ділянки. 

 

           7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

  

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 
 

 
Головний спеціаліст відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності                                                  Алла Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 48 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до додатку 2 рішення 14 сесії Липовецької міської                 

ради 6 скликання від 05.07.2011 № 156 

 

           З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної 

діяльності щодо виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста 

Липовець, для подальшої її передачі у приватну власність шляхом продажу, 

керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А: 

       

           1. Внести зміни до додатку 2 рішенням 14 сесії Липовецької міської ради 

6 скликання від 05.07.2011 № 156 «Про затвердження Положення про комісію з 

питань визначення переможцем для проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки» із змінами та доповненнями, виклавши його у наступній 

редакції:  

           «Склад комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності: 

            - Кропивницький С.С. – голова комісії, заступник міського голови;  

            - Бабич А.І. – секретар комісії, головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності; 

           - Назаренко О.О. – член комісії, секретар міської ради;  

           - Дзіпетрук І.В. – член комісії, начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення; 

           - Бабич В.В. - член комісії, головний спеціаліст земельного відділу; 

           - Бондаренко М.В. – депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;  

            - Шмигун Д.А. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою». 

 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 
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території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (Шмигун Д.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 
  

 

 

Головний спеціаліст відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності                               Алла Бабич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 49 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін в рішення 76 сесії міської ради 7 скликання від 

06.10.2020р. № 803  «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної                       

власності безоплатно у приватну власність» 

 

           Розглянувши заяву гр. Бєляєва В.В. про внесення змін в рішення 76 сесії 

міської ради 7 скликання від 06.10.2020р. № 803 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) із земель 

комунальної власності безоплатно у приватну власність»,  керуючись ст. ст. 12, 

81, 116, 118,  121, 122  Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями 

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. 34, ч. 1 ст. 26, ч. 1                     

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни в рішення 76 сесії міської ради 7 скликання від                        

06.10.2020р. № 803 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) із земель комунальної власності безоплатно у 

приватну власність» та викласти його у такій редакції:  

           «Надати дозвіл гр. Бєляєву В’ячеславу В’ячеславовичу (проживає:                     

м. Липовець, вул. Чорновола, 36,  ідент. № 2042104216)  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,23 га у власність для ведення особистого селянського господарства, яка  

розташована в м. Липовець,  по вул. Героїв Майдану,  із земель  комунальної 

власності міської ради». 

   

           2.   Громадянину  Бєляєву В’ячеславу В’ячеславовичу.: 

           2.1. Звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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           2.2. Подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог 

чинного законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

            

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  

відносин. 

            

           4. Дане рішення дійсне на протязі 1 (одного) року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

  
 

 

 

 

Головний спеціаліст 

земельного відділу                                   Валерій Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 50 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін в рішення 16 сесії міської ради 6 скликання від 

02.09.2011р. № 191 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою, що посвідчує право власності 

на земельні ділянки» 

 

           Розглянувши заяву гр. Ратушнюк Р.М., про внесення змін в рішення                   

16 сесії міської ради 6 скликання від 02.09.2011р. № 191 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою що посвідчує право 

власності на земельні ділянки»,  керуючись ст. ст. 12, 81, 116, 118,  121, 122,  

Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про Державний 

земельний кадастр»,  п. 34, ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Внести зміни в рішення 16 сесії міської ради 6 скликання від                        

02.09.2011р. № 191 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою що посвідчує право власності на земельні 

ділянки» та викласти його у такій редакції: 

           - надати дозвіл гр. Ратушнюк Руслані Михайлівні (проживає:                           

м. Липовець, вул. Л. Муравської, 4,  ідент. № 2907719349)  на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності, 

безоплатно у спільну сумісну власність  орієнтовною площею до 0,0300 га  для 

будівництва житлового будинку господарських будівель та споруд, відповідно 

до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 23 листопада 2020 року, що посвідчує спільну 

часткову власність 49/100 на житловий будинок, яка розташована в                         

м. Липовець,  по вул. Л. Муравської. 

 

           2.   Громадянці  Ратушнюк Руслані Михайлівні: 
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           2.1. Звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

           2.2. Подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог 

чинного законодавства технічну документацію із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (Шмигун Д.А.). 

            

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

  

 

 

 
Головний спеціаліст  

земельного відділу                                   Валерій Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 51 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про надання дозволу   на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки для ведення садівництва 

у власність 

 

        Розглянувши заяву гр. Вечері Ю.А. та додані до неї графічні матеріали, 

який приймав участь у бойових діях на сході України, відповідно до статей 12, 

40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА:  

 

  1. Надати дозвіл гр. Вечері Юрію Анатолійовичу, (проживає: Вінницька 

обл., м. Липовець, вул. Чорновола, 40, ідент. № 2209105894)  на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

не більше 0,12 га у власність для ведення садівництва, яка  розташована в                     

м. Липовець,  по вул. Чорновола, із земель  комунальної власності. 

 

   2.   Громадянину Вечері Юрію Анатолійовичу: 

          2.1. Звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

   2.2. Подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  

відносин (Шмигун Д.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 
  

 

Головний спеціаліст 

земельного відділу                                      Валерій Бабич 
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ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 52 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою  щодо  

відведення земельної  ділянки в користування на 

умовах оренди 

 

           Розглянувши клопотання навчального закладу об’єднання громадян 

«Вінницька обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів», 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди, відповідно до статей 12, 

39, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Закону України «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл навчальному закладу об’єднання громадян «Вінницька 

обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів»  (юридична 

адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Б. Хмельницького, 32,  ідент. код 05508418) на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею до 0,05 га в оренду під об’єктом нерухомого майна – 

будівля автомобільної школи, із цільовим призначенням 03-02 для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти, яка  розташована в м. Липовець,  по 

вул. В. Липківського, 10, із земель комунальної власності Липовецької 

територіальної громади. 

 

   2.   Навчальному закладу об’єднання громадян «Вінницька обласна 

автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів»:  

          2.1. Звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

   2.2. Подати до Липовецької територіальної громади на затвердження 

відповідно до вимог чинного законодавства  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 
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           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (Шмигун Д.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 

  
Головний спеціаліст  

земельного відділу                                      Валерій Бабич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 53 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 
 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель комунальної власності 

безоплатно у приватну власність 
 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючим оформленням права 

власності на земельні ділянки для будівництва  та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд, для будівництва індивідуальних 

гаражів та для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. ст. 

12, 81, 116, 118, 120, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями 

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.  1                    

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель комунальної власності  безоплатно у приватну власність, 

наступним  громадянам: 

 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний код 

Місце розташування 

земельної ділянки 

Орієнтовна     площа  земельної 

ділянки (га) 

для будів-

ництва та 

обсл. ж/б 

для ведення 

ОСГ  

орієнтов- 

ною площею 

гаражне 

будів-

ництво 

1 

Ревкова Ірина 

Юріївна,  

м. Вінниця,  

вул. Академіка 

Ющенка/ 

Зодчих,  32/20, кв. 29, 

ідент.  № 3330903526 

вул. Дорошенка, 22 0,1000 0,0500 - 
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2 

Герасименко 

Людмила Вікторівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Павлова, 21, 

ідент. № 2708821765 

 

вул. Павлова, 21 

поле № 1 «Березівка» 

 

 

0,1000 

 

 

0,1500 
- 

 

3 

Шендерук Юрій 

Миколайович, 

Київська обл., 

м. Сквира,                          

вул. Селекційна, 4,     

кв. 3, 

ідент. № 2442706951 

вул. Гоголя, 9 0,1000 - - 

4 

Левінський Євгеній 

Леонтійович, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець,                     

вул. Можайського, 38 

ідент. № 2441618216 

вул. Ентузіастів, 17 0,1000 0,0500 - 

5 

Ліщук Тамара 

Григорівна, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець,                           

вул. Чайковського, 16, 

ідент. № 3054016762 

вул. Чайковського, 16 0,1000 0,0700 - 

6 

Волинець Олена 

Григорівна, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець,                         

вул. Ломоносова, 126, 

іден6т. № 2187410060 

вул. Ломоносова, 126 0,1000 0,0300 - 

 

           2. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки 

земельних ділянок, їх загальна площа може бути змінена в більшу або меншу 

сторону на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують 

розмір земельної ділянки. 

 

          3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника. 

 

          4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  

зміни до земельно-кадастрової документації.  

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 



 

           

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (Шмигун Д.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 
  

 

 

 

Головний спеціаліст  

земельного відділу                                      Валерій Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 54 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про  затвердження   технічної   документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних  ділянок у власність 

 

           Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій 

із землеустрою з передачі безкоштовно у власність земельних ділянок, в зв’язку 

з встановленням та уточненням площ земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на території міста, враховуючи погодження суміжних меж 

землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити  технічні документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  передати 

безкоштовно у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), 

гаражного будівництва та ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності, які розташовані в межах населеного  пункту, 

наступним громадянам : 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові, місце 

реєстрації 

 

 

Розташува-

ння 

земельної 

ділянки 

 

Загальна 

площа 

земель-

ної 

ділянки, 

га 

В тому числі  

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

для 

будів-

ництва 

та 

обслу-

говуван-

ня 

житло-

вого 

будин-

ку 

для 

ведення  

ОСГ 

для 

інди-

віду-

ально-го 

гараж-

ного 

будів-

ництва 
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1 Дрок Олена 

Георгіївна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Чорновола, 

38,  

ідент. №  

2800008885 

 

 

вул.Чор-

новола, 

38 

 

0,2100 0,1000 

 

 

 

0,1100 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0522210100:01:001:

2862, 

0522210100:01:001:

2863 

 

 

 

 

2 Шпортко  

Василь 

Степанович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. О. Грабчака, 

1 

ідент. № 

1919405251 

вул.  

О. 

Грабчака,

1 

0,1160 0,1000 
 

0,0116 

- 

 

 

 

0522210100:01:003:

1813, 

0522210100:01:003:

1814 

 

 

3 Ратушний 

Анатолій 

Дмитрович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець,  

вул. 1-го Травня, 

4, кв.1,  

ідент. № 

2047814910 

вул. 

Веселкова 
0,1500 0,1000 

 

0,0500 
- 

 

0522210100:01:002:

1477, 

0522210100:01:002:

1478 

4 Нечепорук 

Павло 

Олексійович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Поповича, 

14, 

ідент. № 

1581503715 

вул. 

Поповича

14 

0,1000 0,1000 - - 
0522210100:01:001:

2872 



 

           

5 Оцабера Ігор 

Васильович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Квітуча, 26, 

ідент. № 

2951102814 

вул. 

Квітуча, 

26 

0,1509 0,1000 
 

0,0509 
- 

 

0522210100:01:001:

2869, 

0522210100:01:001:

2870 

6 Коцюруба Зоя 

Борисівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Шевченка, 

15, кв. 15 

ідент. №  

2198008161 

вул. Р. 

Грушка, 2 
0,1000 0,1000 - - 

0522210100:01:001:

2868 

7 Коцюруба Петро 

Петрович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Шевченка, 

15, кв. 15, 

ідент. № 

2054508875 

Поле № 4, 

«Березів-

ка» 

0,1500 - 0,1500 - 
0522210100:01:001:

2871 

8 Грига Олена 

Василівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. 

Тутківського, 7, 

ідент. № 

2745607809 

вул. 

Тутківсь-

кого,7 

0,2463 0,1000 
 

0,1463 
- 

 

0522210100:01:005:

0628, 

0522210100:01:005:

0629 

9 Соломон Віктор 

Васильович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Соборності, 

98, ідент. № 

2327917138 

вул. 

Соборнос

ті, 98 

0,1000 0,1000 - - 
0522210100:01:004:

1273 



 

           

10 Алексеєнко 

Раїса Степанівна 

м. Вінниця, 

пров. Пластовий, 

38 кв.1,  

ідент. № 

2035717962 

 

вул. 

Тутків-

ського, 20 

0,6100 0,1000 
 

0,5100 
- 

 

0522210100:01:005:

0630, 

0522210100:01:005:

0631 

11 Лаврух Світлана 

Володимирівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець,  

вул. 

Соборності,14, 

ідент. № 

2834703620 

вул. 

Острож-

ського, 11 

0,1500 0,1000 
 

0,0500  

0522210100:01:002:

1480, 

0522210100:01:002:

1481 

12 Лаврух Віктор 

Миколайович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Соборності, 

14, 

ідент. № 

2687318734 

вул. 

Соборно-

сті,14 

0,1130 0,1000 
 

0,0130  

0522210100:01:003:

1831, 

0522210100:01:003:

1832 

13 Дзісь Надія 

Макарівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. Франка, 10, 

ідент. №  

1679601485 

вул. 

Франка, 

10 

0,1590 0,1000 
 

0,0590  

0522210100:01:003:

1835, 

0522210100:01:003:

1836 

14 Гончар Лілія 

Станіславівна, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. І. Франка,12 

ідент. № 

2377005384 

вул.  

Садова, 1 
0,1500 0,1000 

 

0,0500 
- 

0522210100:01:003:

1829, 

0522210100:01:003:

1830 



 

           

15 Гончар Василь 

Степанович, 

22500, 

Вінницький р-н., 

Вінницька обл., 

м. Липовець, 

вул. І.Франка, 

12, 

ідент. № 

2098205712 

вул. І. 

Франка, 

12 

0,1539 0,1000 
 

0,0539  

0522210100:01:003:

1833, 

0522210100:01:003:

1834 

16 Кочмарук 

Михайло 

Вікторович, 

м. Київ, 

вул. 

Машинобудівна, 

8, кв. 93, 

ідент. № 

2984805353 

вул.Коза-

цька, 31 
0,1472 0,1000 

 

0,0472 
- 

 

0522210100:01:001:

2881 

0522210100:01:001:

2882 

 

           2.  Передати громадянам Панасюку Олексію Володимировичу (проживає: 

22500, Вінницька обл., Липовецький р-н., м. Липовець, пров. Пирогова, 5, ідент. 

№ 2872603818) та Фазиловій Вікторії Ріфівні (проживає: м. Вінниця, вул.                        

А. Первозванного, 32, кв. 17, ідент. № 2398306982), безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку загальною площею 0,1959 га, в тому числі: 

земельну ділянку площею 0,10 га - для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер  0522210100:01:003:1802, 

та земельну ділянку площею 0,0959 га - для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер номер 0522210100:01:003:1803, що 

розташовані в м. Липовець, провулок Пирогова, 5.   

      

           3.  Зобов’язати  заявників:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           3.1. Дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно 

до статті 91 Земельного кодексу України. 

           3.2. Оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку 

відповідно до статей 125, 126  Земельного кодексу України. 

       

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (Шмигун Д.А.). 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

  
 

Головний спеціаліст  

земельного відділу                                   Валерій Бабич 

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 55 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про перелік об'єктів та визначення видів безоплатних суспільно-корисних 

робіт, на яких можуть відбувати покарання особи, засуджені до 

громадських робіт, правопорушники, на яких судом накладене 

адміністративне стягнення у виді громадських робіт 

 

           На виконання ст. 56 Кримінального Кодексу України, статей 36, 39 

Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 24, 30-1, 321-3 Кодексу 

України про адміністративні порушення, на підставі ст. 26, пунктів 1,2 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

погодження із Липовецьким районним сектором філії ДУ «Центра пробації» у 

Вінницькій області, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Встановити перелік об'єктів, на яких засуджені відбуватимуть 

покарання у виді громадських робіт на 2021 рік, додаток 1.  

 

           2. Встановити перелік видів безоплатних суспільно-корисних робіт, які 

виконуватимуть особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт на 

2021 рік, додаток 2. 

  

           3. Встановити перелік об’єктів, на яких будуть працювати особи, що 

притягнуті до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт на 

2021 рік, додаток 3. 

 

            4. Встановити види безоплатних суспільно-корисних робіт які 

виконуватимуть особи що притягнуті до адміністративної відповідальності у 

виді громадських робіт на 2021 рік, додаток 4.  

 

           5. Організацію, контроль за виконанням, оформлення відповідних 

документів покласти на КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.) та старост 

Липовецької територіальної громади.  

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

           

           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та директора КП 

«Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).  

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови                              Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Секретар міської ради                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

Виконавець                                                                            Ольга ФОМІНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

                                                                                                           Додаток 1 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 55  

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 об’єктів, на яких засуджені відбуватимуть покарання у виді громадських 

робіт 

 

 

           Територія Липовецької територіальної громади, в т. ч.: 

            - міські та сільські кладовища; 

            - стихійні сміттєзвалища;  

            - пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски; 

            - парки, сквери, спортивні майданчики;  

            - вулиці міста та території загального користування;  

            - зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.  

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

           

                                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 55  

 

 

 

 

ВИДИ 

безоплатних суспільно-корисних робіт, які виконуватимуть особи, 

засуджені до покарання у виді громадських робіт 

 

           1. Прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, 

вулиць, кладовищ та територій, які прилягають до житлових приміщень та 

інших об’єктів комунального господарства;  

           2. Озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до 

житлових приміщень та інших об’єктів комунального господарства;  

           3. Облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, 

скошення трави, вирубка чагарників.  

           4. Облаштування територій, які прилягають до житлових приміщень та 

інших об’єктів комунального господарства;  

           5. Фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів. 

 

  

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

           

                                                                                                           Додаток 3 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 55  

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 об’єктів, на яких будуть працювати особи що притягнуті до 

адміністративної відповідальності 

 

           Територія Липовецької територіальної громади, в т. ч.: 

           - міські та сільські кладовища;  

           - стихійні сміттєзвалища;  

           - пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;  

           - парки, сквери, спортивні майданчики , що відносяться до міської ради;  

           - вулиці міста та території загального користування;  

           - зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.  

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

           

                                                                                                           Додаток 4 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 55  

 

 

 

ВИДИ 

 безоплатних суспільно-корисних робіт, які виконуватимуть особи, 

притягнуті до адміністративної відповідальності 

 

           1. Прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, 

вулиць, кладовищ, територій, які прилягають до житлових приміщень та інших 

об’єктів комунального господарства. 

           2. Озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до 

житлових приміщень та інших об’єктів комунального господарства. 

           3. Облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, 

скошення трави, вирубка чагарників. 

           4. Фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.  

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

           

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 56 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про перелік об'єктів для відбування адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт та види цих робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді суспільно корисних робіт 

 

           Розглянувши запит начальника Липовецького районного сектору філії 

Державної установи «Центра пробації» у Вінницькій області Пилипчука С.І. від 

07.12.2020 року № 42/10/1082-20, керуючись статтею 25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 311 та 3251 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, з метою забезпечення застосування до особи, 

яка вчинила адміністративне правопорушення такого адміністративного 

стягнення, як суспільно корисні роботи, Липовецька міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Встановити перелік видів робіт на 2021 рік для порушників, на яких 

судом накледено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт, додаток 1. 

 

           2. Встановити перелік об'єктів на 2021 рік для відбування порушниками 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, додаток 2. 

  

           3. Контроль за виконанням рішення та оформлення відповідних 

документів покласти на КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.) та старост 

Липовецької територіальної громади. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 
 

Заступник міського голови                              Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Секретар міської ради                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

Виконавець                                                                            Ольга ФОМІНА  

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

           

                                                                                                           Додаток 1 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 56  

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 об'єктів на 2020 рік для відбування порушниками адміністративного 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

 

           Територія Липовецької територіальної громади, в т. ч.: 

            -  міські та сільські кладовища;  

            - стихійні сміттєзвалища; 

            - пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;  

            - парки, сквери, спортивні майданчики, що відносяться до міської ради; 

            - вулиці міста та території загального користування;  

            - зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.  

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

           

                                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                           до рішення 3 сесії міської ради  

                                                                                                           8 скликання  

                                                                                                           21.12.2020 № 56  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 видів робіт на 2021 рік для порушників, на яких судом накледено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

 

 

          1. Прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, 

вулиць, кладовищ, територій, які прилягають до житлових приміщень та інших 

об’єктів комунального господарства. 

          2. зеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до 

житлових приміщень та інших об’єктів комунального господарства. 

          3. Облаштування парків, вулиць, міських та сільських кладовищ, обрізка 

кущів та дерев, скошення трави, вирубка чагарників. 

           4. Фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.  

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                    Ольга ФОМІНА 

 

 



 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                           

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 57 

 

21 грудня 2020 року        м. Липовець                          3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін  в рішення 26 сесії 7 скликання 

«Про сільський бюджет Іваньківської сільської ради на 2020 рік» 
 

            Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 65 Бюджетного кодексу України сесія міської 

ради ВИРІШИЛА: 

  

1. Внести зміни до  розпису видатків загального фонду (додаток 1,2): 

           - по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

зменшити видатки по КЕКВ  2111  - 3 420,00;   КЕКВ  2120  - 4 320,00 та 

збільшити видатки  КЕКВ  2240 - 1 240,00;  КЕКВ  2273  -1 500,00. 

           - по КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

збільшити видатки  КЕКВ  2210  -5000,00    

 

           2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих/ регіональних програм згідно з додатком 2  до цього рішення. 

            

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 
 

 

 

Міський голова                                                                                 Микола ГРУШКО 

 

 
 

 

Заступик міського голови                                            Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Секретар міської ради                                                               Олеся НАЗАРЕНКО 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                 Ірина ДЗІПЕТРУК 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


                            

 

 
 



Додаток 1

до рішення 3 сесії 8 скликання 

21.12.2020  № 57

02310509000

(код бюджету)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 0,00 0,00 -7 740,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0110000 0,00 0,00 -7 740,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0100 -5 000,00 -5 000,00 -7 740,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00

0110150 0150 0111 -5 000,00 -5 000,00 -7 740,00 1 500,00 -5 000,00

4000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

0114082 4082 0829 5 000,00 5 000,00 5 000,00

X X X 0,00 0,00 -7 740,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О. Грищук

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

УСЬОГО

Головний бухгалтер

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4

Іваньківська сільська рада

 Іваньківська сільська рада

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

РОЗПОДІЛ видатків сільського бюджету на 2020 рік

Загальний фонд



                      21.12.2020  № 57

02310509000

(код бюджету)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Іваньківська  сільська рада

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

-5000,00 -5000,00 0,00 0,00

0114083 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма культурно-масових заходів 

Іваньківської територіальної громади 

на 2020 рік

Рішення 26 сесії  7  

скликання  23.12.2019 р.
5000,00 5000,00 0,00 0,00

х х х Усього: х х 0,00 0,00 0,00 0,00

О. Грищук

Спеціальний фонд

РОЗПОДІЛ видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм на 2020 рік

Додаток

Головний бухгалтер

до рішення 3 сесії 8 скликання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд



                                                                                                                                                                                             

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 58 

 

21 грудня 2020 року        м. Липовець                          3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін  в рішення 40 сесії 7 скликання від 23.12.2019 року 

«Про сільський бюджет Нападівської сільської ради на 2020 рік» 

 

           Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  п. 4.1 ч. 1 ст. 69.1, ст. 77 Бюджетного кодексу 

України міська рада ВИРІШИЛА: 

  

           1. Внести зміни до  розпису видатків загального фонду сільського 

бюджету по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»: зменшити 

видатки по  КЕКВ  2273 на суму 1817,00 грн. та збільшити видатки  по КЕКВ  

2275 на суму 1817,00 грн. 

 

           2. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни до додатку 3 

рішення 40 сесії 7 скликання від 23.12.2019 року «Про сільський бюджет 

Нападівської сільської ради на 2020 рік». 

 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

  
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


    Додаток

      до рішення 3 сесї  міської ради 8 скликання

    21.12.2020  № 58

(код бюджету)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0111010 1010 0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Любов ОНИПКО
(підпис) (ініціали, прізвище0

УСЬОГО

Головний бухгалтер:
(посада)

4

Нападівськасільська рада

Нападівська сільська рада

ОСВІТА

Надання дошкільної освіти

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

РОЗПОДІЛ видатків сільського бюджету на 2020 рік

Загальний фонд



 

 

 

                                                                                                                                                                                             

        

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
  Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницька область, 22500, 2-34-50, 2-19-66; е-mail:lypovetsmr@gmail.com, 

                                                                       код ЄДРПОУ 04325957   

 

РІШЕННЯ № 59 

 

21 грудня 2020 року          м. Липовець                          3 сесія 8 

скликання 

 

Про внесення змін до рішення 27 сесії 8 скликання від 18 грудня 2019 року 

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2020 рік» 

           

           Відповідно до п. 33 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до річного розпису кошторису загального фонду до 

бюджету Росошанської сільської об’єднаної територіальної громади: 

           1.1. Зменшити обсяг видатків загального фонду по КТКВК 0114060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів», КЕКВ 2273 «Оплата енергоносіїв», в жовтні - на 

суму 4870 грн., в листопаді - на суму 7000 грн, в грудні - на суму 7000 грн., 

загальною сумою 18870 грн. 

           1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду по КТКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)», в жовтні - на суму 4870 

грн., в листопаді - на суму 7000 грн, в грудні - на суму 7000 грн., загальною 

сумою 18870 грн. 

  

           2. Відповідно до п. 1.1–1.2  внести зміни в додатки 1-2 рішення 27 сесії                     

8  скликання від 18 грудня 2019 року «Про бюджет Росошанської ОТГ на 2020 

рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення. 

 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 

 

 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

  

 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-

66;                                                       е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 60 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до рішення 28 сесії 8 скликання від 18 грудня 2019 року 

«Програма забезпечення ефективної діяльності  медичного закладу                       

на 2020р.» 

 

           Керуючись Законом України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Липовецька міська рада вирішила: 

 

           1. Внести зміни до розділу 4 «Фінансове забезпечення програми»  

Програми  забезпечення ефективної діяльності медичного закладу на 2020 рік. 

Перший абзац викласти в наступній редакції: «Фінансування, визначених 

Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у 

рішенні сесії Росошанської сільської ради «Про бюджет Росошанської сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із змінами), збільшити на суму 

18870 грн.».  

        

           2. Внести зміни в Заходи щодо виконання Програми забезпечення 

ефективної діяльності медичного закладу на 2020 рік: 

 
 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

Джерела 

фінансування 

Основні обсяги 

фінансування 

 

Очікувані 

результати КПК 

КЕКВ 

      сума 

(грн.) 

Фінансування 

енергоносіїв та 
2020 рік 

КП 

«Росошан-

Бюджет 

об’єднаної 

КТКВК 

0112111 

 

18870,00 

Забезпе-

чення 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

 

 

комунальних 

послуг 

КП 

«Росошанська 

АЗПСМ» 

ська 

АЗПСМ» 

територіальної 

громади 

КЕКВ 

2610 

діяльно-

сті КП 

«Росо-

шанська 

АЗПСМ» 
ВСЬОГО     18870,00  

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

  
 

 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-

66;                                                       е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 61 

 

21 грудня 2020 року          м. Липовець                        3 сесія 8 скликання 

                                           

Про внесення змін до рішення 27 сесії  8 скликання від 18 грудня 2019 року 

№ 518 «Про програму розвитку культури і мистецтва в Росошанській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік» 

 

           Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про культуру», та з метою 

забезпечення розвитку культури та мистецтва на території Росошанської 

об’єднаної територіальної громади, Липовецька міська рада вирішила: 

 

           1. Внести зміни до розділу 5 «Обсяги та джерела фінансування»  

Програми  розвитку культури і мистецтва в Росошанській сільській об’єднаній 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

 

 

територіальній громаді на 2020 рік. Перший абзац викласти в наступній 

редакції: «Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в 

межах видатків, передбачених у рішенні сесії Росошанської сільської ради 

«Про бюджет Росошанської сільської об’єднаної територіальної на 2020 рік» (із 

змінами), зменшити на суму 18870 грн». 

 

           2. Внести зміни в Заходи щодо виконання Програми розвитку культури та 

мистецтва в Росошанській сільській об’єднаній територіальній громаді на 2020 

рік:  
Зміст    

 заходу 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Викона-

вець 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Основні  обсяги 

фінансування 

Очікувані  

результати 

КПК, 

КЕКВ 

сума, 

грн. 

Зменшення 

оплати 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв   

 

 

2020 

рік 

 

 

Сільська 

рада 

 

 

Бюджет 

об’єднаної 

територіаль-

ної громади 

КФК 

0114082 

КЕКВ 

2273 

 

 

 

 

-18870,00 

Зменшення 

оплати 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв  

на інші функції 

бюджету 

Всього 

 

    -18870,00  

 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.) 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

  
 
 



                 

            

Додаток 1 
            

до рішення  3 сесії міської ради 8 скликання  
            

21.12.2020 № 59 

Зміни до видатків місцевого бюджету на 2020 рік 

                 

02532000000 
             

(код бюджету) 
             

                

(грн.) 
                

(грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживанн

я 

з них 

видатки 
розвитку оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000   Росошанська сільська ОТГ 1 267 156,00 1 267 156,00 311 528,00 33 630,00 0,00 34 700,00 0,00 34 700,00 0,00 22 000,00 0,00 1 301 856,00  

 2000  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 396 870,00 396 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 870,00 

0112111 2111 0726 
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 

396 870,00 396 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 870,00 

 4000  КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 870 286,00 870 286,00 311 528,00 33 630,00 0,00 34 700,00 0,00 34 700,00 0,00 22 000,00 0,00 904 986,00 

0114060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 

870 286,00 870 286,00 311 528,00 33 630,00 0,00 34 700,00 0,00 34 700,00 0,00 22 000,00 0,00 904 986,00 

 

 

  

 

                                                           

                                                        Секретар ради                                                                                                                                      Олеся Назаренко 



      

 
 
 

 

Додаток 2 
до рішення  3 сесії міської ради 8 скликання  
21.12.2020 № 59 

 

           

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році 
           

02532000000 
       

(код бюджету) 
       

           

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування 

місцевої/регіональної програми 
Дата та номер документа, яким затверджено 

місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000   Росошанська сільська ОТГ   1 301 856,00 1 267 156,00 34 700,00 0,00 

 2000  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   396 870,00 396 870,00 0,00 0,00 

0112111 2111 0726 
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги 

Програма забезпечення ефективної 
діяльності медичного закладу на 
2020 рік 

Рішення 27 сесії 8 скликання від 18 
грудня 2019 року № 520 396 870,00 396 870,00 0,00 0,00 

 4000  КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО   904 986,00 870 286,00 34 700,00 0,00 

0114060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 

Програма розвитку культури та 
мистецтва в Росошанській ОТГ на 
2020 рік 

Рішення 27 сесії 8 скликання від 18 
грудня 2020 рік № 518 904 986,00 870 286,00 34 700,00 0,00 

 

 

 

 

 

                                                                 Секретар ради                                                                                                                                   Олеся Назаренко  



 

 

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ  № 62 

 

21 грудня 2020 року             м. Липовець             3  сесія 8 скликання 

  

Про внесення   помісячних та річних змін до рішення 28 сесії                               

7 скликання від 23.12.2019 року «Про затвердження сільського бюджету 

село Троща на 2020рік» 

 

          У відповідності  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Бюджетним кодексом України: 

 

          1. За рахунок невикористаних видатків зменшити видаткову частину    

сільського бюджету: 

           - по КТКВК 0116030 (організація благоустрою населених пунктів, КЕКВ 

2240 (оплата послуг (крім комунальних)) - 18000,00 грн. Разом: 18000,00 грн.; 

           - по КТКВК 0113242 (соціальний захист та соціальне забезпечення),       

КЕКВ 2730 (інші виплати населенню)  - 4000,00 грн. Разом: 4000,00 грн.; 

           - по КТКВК 0110150 (організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та 

їх виконавчих комітетів): 

           КЕКВ 2111 (заробітна плата ) - 25000,00 грн.; 

           КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - 4000,00 грн.; 

           КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)  - 7000,00 грн. 

           Разом: 22000,00 грн. 

 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Бондаренка М.В.). 

 

 

Міський голова                                                                              Микола ГРУШКО 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  



 

 

  



                   

             

Додаток 1 
 

                      

до рішення 3 сесії  міської ради 8 скликання 
 

             

21.12.2020 № 62 
 

 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ 3 
 

 

28 сесії Трощанської сільської ради 7 скликання від 23.12.2019 року 
 

                   

 

02310524000 
              

 

(код бюджету) 
              

                 

(грн.) 
 

 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

усього видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

 

 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

0100000   Трощанська сільська рада 2 463 840,00 2 463 840,00 1 599 367,00 94 247,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 2 480 840,00 
 

 

0110000    Трощанська сільська рада 2 463 840,00 2 463 840,00 1 599 367,00 94 247,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 2 480 840,00 
 

 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 512 196,00 1 512 196,00 1 154 477,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512 196,00 
 

 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

1 512 196,00 1 512 196,00 1 154 477,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512 196,00 

 

 

 1000  ОСВІТА 427 965,00 427 965,00 310 382,00 28 247,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 442 965,00 
 

 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 427 965,00 427 965,00 310 382,00 28 247,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 442 965,00 
 

 

 3000  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

82 979,00 82 979,00 15 966,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 979,00 
 

 

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських 
робіт 

19 479,00 19 479,00 15 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 479,00 
 

 

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

63 500,00 63 500,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 
 

 

 4000  КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 313 840,00 313 840,00 118 542,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 840,00 
 

 

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 83 156,00 83 156,00 55 086,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 156,00 
 

 

0114060 4060 0828 
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 

220 684,00 220 684,00 63 456,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 684,00 

 

 

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 
 

 

 6000  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

23 000,00 23 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 
 

 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 23 000,00 23 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 
 

 

 8000  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 
 

 

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 
 

 

 9000  МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 103 860,00 103 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 860,00 
 

 

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 93 860,00 93 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 860,00 
 

 

0119800 9800 0180 
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

 



                  

 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

усього видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

 

 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

X X X УСЬОГО 2 463 840,00 2 463 840,00 1 599 367,00 94 247,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 2 480 840,00 
 

     

 

  

 

           

   

Головний бухгалтер      
 

 В.М. КУЗЕМКО 
   

 



 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                                                      

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 63 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                       3 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін в рішення 25 сесії сільської ради 7 скликання від                   

11 грудня  2019 року № 254 « Про місцевий бюджет Щасливської  сільської  

ради на 2020 рік» 

 

02310525000 
(код бюджету) 

 

           Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. п. 22, 23 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

           1. Збільшити  дохідну частину загального  фонду  сільського  бюджету на 

суму 220 000,00 грн.,  в т. ч. по: 

           - коду доходів 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 

70 000,00 грн; 

           - коду доходів 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 150 000,00 грн. 

 

          2. Збільшити видаткову частину  загального фонду сільського бюджету на 

суму 220 000,00 грн. по: 

            - коду функціональної класифікації видатків 0110150 «Організація, 

інформаційно-аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у  місті ради ( у разі її  створення), 

міської, селищної, сільської ради», на код економічної класифікації видатків 

2111 «Заробітна  плата» на суму 138 000 грн., на код економічної класифікації 

видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 31 000 грн.; 

          -  коду функціональної класифікації видатків 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів», в т. ч:  коду економічної класифікації 

видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 51 000 

грн. 

 

            3. Згідно з п. 1-2 даного рішення внести зміни в додатки 1, 3, 6 до 

рішення                   25 сесії сільської ради 7 скликання від 11 грудня 2019 року 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


№ 254 «Про місцевий  бюджет Щасливської сільської  ради на 2020 рік» 

відповідно до додатків 1-3 до цього рішення. 

 

           4. Додатки  1-3 є невід’ємною частиною до даного рішення. 

 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Микола ГРУШКО 

 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 
Секретар міської ради                              Олеся НАЗАРЕНКО 

Заступник міського голови                                             Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ   

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                    Ірина ДЗІПЕТРУК  

 

  



    

                                                    Додаток 1 
 

                                                                                         

                       

                                                    до рішення 3 сесії міської                                                                                                                                                              

                                                    ради 8 скликання                                                                                                                                                                       

                                                    21.12.2020 № 63   
 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Зміни до додатку 1 до рішення 25  сесії сільської ради 7 скликання від 11 грудня 2019 

року «Про  сільський бюджет  Щасливської сільської ради».   
ДОХОДИ 

 

 

місцевого бюджету на 2020 рік. 
 

         

 

02310525000 
      

 

(код бюджету) 
      

       

(грн.) 
 

 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 

 

усього 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

10000000 Податкові надходження   70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 
 

 

18000000 Місцеві податки 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 
 

 

18050000 Єдиний податок   70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 
 

 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 
 

 

20000000 Неподаткові надходження   150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
 

 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
 

 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
 

 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
 

 

 
Усього доходів 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) 
220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 

 

   

 

Х Разом доходів 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 

 

         

  

 

 

 

 

 

 
 

                             Головний бухгалтер                                                                                                                          Надія КОБЛИК 

 



                   

             

                                  Додаток 2 
 

            

 до рішення 3 сесії міської                                                                                                                                              

                                  ради 8 скликання                                                                                                                                                                           
                                  21.12.2020 № 63 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    
 

 

             

 
 

             

 
 

 

Зміни до додатку № 3 до рішення 25  сесії сільської ради 7 скликання від 11 грудня 2019 року «Про  сільський бюджет  

Щасливської сільської ради»  

 

 

Видатки місцевого бюджету на 2020 рік 
 

                   

 

02310525000 
              

 

(код бюджету) 
              

                 

(грн.) 
 

 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

усього видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

 

 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

0100000   Щасливська сільська рада 220 000,00 220 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 
 

 

0110000    Щасливська с/р 220 000,00 220 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 
 

 

 0100  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 169 000,00 169 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 
 

 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

169 000,00 169 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 

 

 

 6000  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 
 

 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 
 

 

X X X УСЬОГО 220 000,00 220 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 
 

                   

   

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                  Надія КОБЛИК                            
 

 
   

 

 



                                                                                                                                                                     Додаток 3 

                                                                                                                                                                                                до рішення 3 сесії міської  

                                                                                                                                                                                                ради 8 скликання  

                                                                                                                                                                                                21.12.2020 № 63   
 

 

 

 

 Зміни до додатку № 6 до рішення 25  сесії сільської ради 7 скликання від 11 грудня 2019 року «Про  сільський бюджет  

Щасливської сільської ради». Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться  

за рахунок коштів бюджету у 2020 році 

 
02310525000 

(код бюджету) 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                         (грн.)                                                     

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету / 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Дата та 

номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

усього у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0116030 6030 0620 Щасливська  Програма Рішення 25 51 000 51 000   



         

 

 

               Головний бухгалтер                                                                                                          Надія КОБЛИК                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільська  рада 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

благоустрою 

території 

Щасливської 

територіальної 

громади на 2020 рік 

 

сесії 

сільської                                                                                                                                                   

ради  

7 

скликання,                                                                                                             

11.12.2019                          

№ 254 

Х Х Х УСЬОГО Х Х 18 500 18 500    



 

 

 

 



 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 64 

 

21 грудня 2020 року         м. Липовець                         3 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження структури штатної чисельності ради, 

встановлення надбавок, преміювання та надання 

матеріальних допомог у 2021 рік 

 

           Відповідно до п. 5 ст. 10, п. п. 5) ч. 1 ст. 26, п. 6) ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», розглянувши пропозиції міського голови 

Грушка М.Т., міська рада  ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до структури апарату міської ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради, затвердженої рішенням 2 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року № 39 «Про 

внесення змін до структури та загальної чисельності працівників апарату 

Липовецької міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 

ради»: 

           1.1. Реорганізувати відділ кадрової, організаційної роботи та комунікацій 

з громадськістю виконавчого комітету міської ради у відділ управління 

персоналом виконавчого комітету міської ради, залишивши 4 штатних одиниці.  

           1.2. Вивести 2 штатних одиниці із загального відділу виконавчого 

комітету міської ради та 1 штатну одиницю із відділу надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради (ЦНАП). 

           1.3. Утворити організаційний відділ виконавчого комітету міської ради у 

кількості 3 штатних одиниці. 

 

           2. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих органів у кількості 

102 штатних одиниці згідно із додатком 1. 

 

           3. Затвердити Положення про преміювання працівників Липовецької 

міської ради згідно із додатком 2.    

       

mailto:lypovetsmr@gmail.com


            4. Встановити на 2021 рік, в межах фонду оплати праці, виплату 

міському голові: 

           4.1. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати; 

          4.2. щомісячної надбавки, за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи, в розмірі 50 % посадового окладу, з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за  

вислугу років; 

           4.3. щомісячно здійснювати преміювання за сумлінне, своєчасне та 

якісне виконання посадових обов’язків, за виконання важливих  завдань та 

особистий вклад в загальні результати роботи у розмірі 100 % за фактично 

відпрацьований час, а також до державних, професійних та ювілейних дат у 

розмірі 100 % посадового окладу, в межах фонду оплати праці. 

 

           5. Липовецькому міському голові Грушку М.Т. затвердити штатний 

розпис апарату Липовецької міської ради та її виконавчого комітету, інших її 

виконавчих органів. 

 

           6. Встановити розмір надбавки для старост Липовецької територіальної 

громади в залежності від кількості жителів, які проживають на підпорядкованій 

території, зокрема: 

           - до 500 - 10%; 

           - 501-700 - 20%; 

           - 701-1000 – 30%; 

           - 1001-1500 – 40%; 

           - понад 1500 – 50%. 

 

           7. Начальнику відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення, головному бухгалтеру виконавчого комітету Липовецької міської 

ради внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно 

внесених змін. 

 

           8. Рішення набирає чинності з моменту його підписання. 

            

           9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Липовецького 

міського голову Грушка М.Т. (в частині затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших 

її виконавчих органів) та на голову постійної комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Бондаренка М.В. (в частині виплат міському 

голові у 2021 році). 

                                                                                                                            

 



Міський голова                                                                                  Микола 

ГРУШКО 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу кадрової,  

організаційної роботи та  

комунікацій з громадськістю                                                          Олена ЗАЯЦЬ 

Заступник міського голови                                      Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та  

комунальної власності                                                                      Алла БАБИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
           Додаток 1 

           до рішення 3 сесії міської ради 

           8 скликання  

           21.12.2020 № 64 

 

 

СТРУКРУРА 

апарату Липовецької міської ради та її виконавчого  

комітету, інших виконавчих органів ради 

 

Назви структурних підрозділів, виконавчих органів, посад 

 

Кількість 

штатних 

одиниць 

І. Апарат місцевої ради та її виконавчого комітету  

1. Керівництво  

     1.1. Міський голова 1 

     1.2. Секретар міської ради 1 

     1.3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

2 

     1.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради 1 

2. Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи  

     2.1. Староста 16 

     2.2. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення 

8 

     2.3. Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності  3 

     2.4. Відділ управління персоналом 4 

     2.5. Земельний відділ 4 

     2.6. Загальний відділ   24 

     2.7. Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій  3 

     2.8. Відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП) 8 

     2.9. Організаційний відділ 3 

ІІ. Виконавчі органи місцевої ради  

     ІІ.1. Фінансове управління 7 

     ІІ.2. Управління освіти, культури, молоді та спорту 6 

     ІІ.3. Служба у справах дітей  3 

     ІІ.4. Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального 

господарства 

4 

     ІІ.5. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я   4 

Всього 102 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Олеся 

НАЗАРЕНКО  
   



 

 

 

 
           Додаток 2 

           до рішення 3 сесії міської ради 

           8 скликання  

           21.12.2020 № 64 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників Липовецької міської ради 

 

           Положення про преміювання розроблено на підставі норм Законів  

України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. 

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

зі змінами, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 «Про 

умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів» з відповідними змінами. 

 

1. Загальні положення 

           1.1. Положення визначає умови та порядок преміювання працівників 

апарату міської ради, метою якого є посилення стимулювання відповідального 

та професійного ставлення працюючих до виконання своїх обов’язків, 

ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, виходячи з 

результатів індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні 

(кінцеві) результати роботи, підвищення її ефективності та якості,  

забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни. 

           1.2. Преміювання  посадових осіб місцевого самоврядування, 

переможців, виконавців та реалізаторів будь-яких проектів, які впливають на 

соціально-економічний розвиток громади та міста в цілому, може 

здійснюватися за результатами роботи за місяць, квартал, рік, інший період, 

відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи,  а також до 

державних і професійних свят та ювілейних дат, за сумлінне та якісне 

виконання посадових обов’язків, за виконання важливих та особливо важливих 

завдань. 

            1.3. Положення поширюється на всіх працівників апарату ради та її 

виконавчих органів. 

            1.4. Преміювання працівників здійснюється  відповідно до їх особистого 

вкладу в загальний результат за підсумками роботи у звітному періоді з 

урахуванням фактично відпрацьованого часу. 



            1.5. Преміювання працівників Липовецької міської ради здійснюється у 

межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі,  та економії фонду 

оплати праці. 

 

 

 

2. Джерела преміювання 

           2.1. Відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

р.  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», фонд 

преміювання утворюється у розмірі  не  менш  як  10  відсотків посадових 

окладів та економії фонду оплати праці. 

           2.2. Преміювання працівників здійснюється у межах фонду оплати праці.  

 

3. Умови для надання премії, показники преміювання, 

розмір та порядок надання премій 

           3.1 Премія – це грошова виплата/винагорода працівнику за умови 

відсутності порушень норм чинного законодавства та даного положення за: 

           - виконання основних показників роботи та особистий вклад у загальні 

результати роботи; 

           - написання, реалізацію та впровадження муніципальних проектів, 

грантів та інноваційних ідей; 

           - бездоганне і вчасне виконання планів роботи, розпорядчих документів, 

протокольних доручень та завдань керівництва; 

           - проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових 

обов’язків, відданість своїй справі та небайдужість до проблем оточуючих; 

           - своєчасний розгляд листів установ, організацій, звернень громадян; 

           - постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення 

професійної кваліфікації. 

           3.2. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у 

загальному розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових 

обов’язків, відсутність порушень трудової й виконавської дисципліни. 

           3.3. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого 

внеску в загальні (кінцеві) результати роботи, рівня трудової та виконавської  

дисципліни, інтенсивності праці, а також до державних і професійних та 

ювілейних дат  в межах коштів на оплату праці. Міський голова має право 

одноосібно або за поданням, секретаря міської ради, заступників міського 

голови, керуючого справами виконкому прийняти рішення щодо розміру премії 

працівникам. 

            3.4. Преміювання працівників до державних і професійних дат 

здійснюється в розмірі посадового окладу, до ювілейних дат в розмірі, що не  

перевищує середньомісячну заробітну плату працівника. 

            3.5. Розрахунковий розмір щомісячної премії, преміювання за квартал, 

півріччя, 9 місяців, один рік (включаючи міського  голову,  заступників  

міського  голови, секретаря  ради  та  секретаря  виконкому), що нараховується 



працівникам, розраховується фінансово–господарським відділом, виходячи з 

фонду преміювання, відповідно до фактично відпрацьованого часу. 

            Рішення про преміювання за підсумками року приймається у грудні 

поточного року. 

            3.6. Помісячне преміювання, преміювання за квартал, півріччя, 9 

місяців, один рік, до державних і професійних та ювілейних дат, за сумлінне та 

якісне виконання обов’язків, інші одноразові премії (включаючи заступників 

міського голови, секретаря  ради  та  секретаря  виконкому), здійснюється на 

підставі розпорядження міського голови, в якому вказується розмір премії у  

відсотках до посадових окладів працівників.  

           3.7. Працівникам, звільненим з роботи в тому місяці, за який проводиться 

преміювання, премія не виплачується, за винятком працівників, які вийшли на 

пенсію, або звільнилися з роботи за станом здоров’я, за переведенням. 

           3.8. Премія не виплачується працівникам за час всіх видів відпусток, 

тимчасової непрацездатності. 

           3.9. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за 

невиконання своїх обов’язків (порушень строків виконання доручень, 

документів, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, неналежне 

виконання посадових обов’язків, допущення суттєвих помилок та упущень в 

роботі, порушень трудової дисципліни). 

           3.10.  Працівникам,  до яких застосовано заходи дисциплінарного 

стягнення, які визначено розпорядженням про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, премія за підсумками роботи за місяць, в якому 

дисциплінарне стягнення застосовано, не виплачується. 

          3.11. Преміюються лише працівники, які призначені на посади відповідно 

до штатного розпису. 

 

4. Показники збільшення або зменшення розміру премії 

           4.1. За виконання особливо важливої роботи з досягненням певних 

результатів, а також за виконання роботи у складних умовах та у позаробочий 

час у зв’язку з невідкладними обставинами працівникам розмір премії (у 

відсотках до визначеного розрахункового загального розміру) може бути 

збільшений – до 20 відсотків. 

           4.2. У випадку порушення трудової дисципліни або неналежного 

виконання своїх службових обов’язків працівник міської ради може бути 

частково або повністю позбавлений премії (у відсотках до визначеного 

розрахункового загального розміру), а саме :                                                                                                                                                             

            - за несвоєчасне або неякісне виконання разових завдань (доручень) - 5 

відсотків;  

            - за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків, порушення 

виконавської дисципліни; за порушення трудової дисципліни (правил 

внутрішнього розпорядку) – 100 відсотків. 
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