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ВСТУП 
 

           Програму соціально-економічного та культурного розвитку Софіївської селищної 
ради на  2018 рік (далі – Програма) розроблено фінансово-економічним відділом селищної ради 
спільно зі структурними підрозділами. 

   Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України       “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та 
постанова Кабінету Міністрів України         від 26 квітня 2003 року №621 “Про розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету”(зі змінами).  
          Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 
          Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;  
           Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 
січня 2015 року  № 5/2015; 
 Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VІ; 
          Стратегії розвитку Софіївського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням 
районної ради від 15 грудня 2014 року № 395-42/УІ. 
 Стратегії розвитку Софіївської селищної ради ….. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Софіївської 
селищної ради на 2018 рік, заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які 
відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам  цільових програм. 

 Фінансування заходів Програми у 2018 році здійснюватиметься за рахунок різних 
джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, 
міжнародної технічної допомоги, доходів, благодійної, гуманітарної спонсорської допомоги та 
інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
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22..  ГГооллооввннаа  ммееттаа  ттаа  ппррііооррииттееттнніі  ннааппрряяммии  ррооззввииттккуу  ссееллиищщннооїї  ррааддии  
ннаа  22001188  рріікк    

Головна мета розвитку Софіївської селищної ради  -  поліпшення 
якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання 

  

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ТЕРИТОРІЇ 

Підвищення 
продуктивності 
сільськогосподарського 
сектору та особистих 
селянських господарств 

ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ 
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

Створення умов для 
поліпшення стану 

довкілля 

Підтримка  та розвиток 
суб’єктів господарювання 

Підвищення інвестиційної 
привабливості  

Підвищення якості 
надання житлово-

комунальних послуг 

Покращення медичного 
обслуговування 

Удосконалення системи 
освіти 

Підвищення рівня 
культури 

Поліпшення 
демографічної ситуації і 

стимулювання здорового 
способу життя 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

ЖИТЕЛІВ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

Вдосконалення розвитку 
внутрішнього ринку 

Забезпечення 
продуктивної зайнятості 
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2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ 

 
2.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
недостатня кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва; 
розбалансованість структури зайнятості населення, наявність тіньових процесів у 

підприємництві. 
Основні завдання на 2018 рік: 
сприяння проведенню роботи щодо легалізації трудових відносин суб’єктів 

господарювання; 
забезпечення прозорості та відкритості реалізації регуляторної політики; 
моніторинг виконання вимог чинного законодавства з питань державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності; 
забезпечення  реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього    підприємництва 

у Софіївському районі на 2017– 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16 березня 
2017 року № 138-15/УІІ; 

надання районним центром зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної 
справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю; 

надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення 
підприємницької діяльності незайнятому населенню. Залучення більш широких верств населення 
до заняття підприємницькою діяльністю, особливо в сільській місцевості, з метою забезпечення 
самозайнятості населення; 

забезпечення участі суб’єктів підприємницької діяльності до участі в обласних семінарах, 
міжнародних форумах, майстер-класах, конкурсах, ярмарках – виставках; 

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до вирішення соціальних проблем 
територіальної громади. 

Критерії досягнення: збільшення кількості малих та середніх підприємств,  фізичних        
осіб-підприємців; 

збільшення чисельності працюючих на малих і середніх                   підприємствах регіону; 
збільшення кількості підприємців, що пройдуть підготовку,            перепідготовку та 

підвищення кваліфікації з практичних питань ведення бізнесу. 
 

2.2. Надання адміністративних послуг 
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
забезпечення фінансування заходів із створення належних умов прийому суб’єктів 

звернення; 
розширення сфери надання адміністративних послуг. 
Основні завдання на 2018 рік: 
подальший розвиток матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних 

послуг. Виконання заходів Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг 
Софіївської райдержадміністрації на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 
31березня 2016 року № 57-5/УІІ; 

реалізація проекту «Створення Центру надання адміністративних послуг на території 
Софіївської ОТГ»; 

пришвидшення  обробки інформації та скорочення строків отримання заявниками  
адміністративних послуг; 

налагодження взаємообміну інформацією між ЦНАП та відповідними службами ; 
своєчасне здійснення налагодження та встановлення необхідних оновлень програмного 

забезпечення, у відповідності до змін чинного законодавства; 
забезпечення секторів очікування і обслуговування комфортними умовами для прийому 

суб’єктів звернення. 
 

 2.3.Інвестиційна діяльність 
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Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
поліпшення умов для надання якісних медичних та освітніх послуг; 
відсутність інвесторів для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів на території 

селищної ради; 
відсутність введення на території селищної ради загальної площі житла в експлуатацію. 
Основні завдання на 2018 рік: 
створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку 

ОТГ; 
розвиток співробітництва в рамках міжнародних організацій; 
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій; 
подальший розвиток інвестиційної діяльності та формування привабливого 

інвестиційного іміджу ОТГ.  
Реалізація пріоритетних інфраструктурних проектів. 

Планується продовження виконання робіт по  будівництву, реконструкції, ремонту та 
утриманню вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах селищної ради. 

 
 

Будівництво та реконструкція об’єктів життєзабезпечення 
 

При забезпеченні коштами у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету 
прогнозується реалізація проектів: 

Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» за адресою: смт Софіївка, 
вул.Шкільна,23 Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій»; 

«Капітальний ремонт приміщення для облаштування ДНЗ у с. Запорізьке Софіївської ОТГ 
Дніпропетровської області із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій»; 

«Капітальний ремонт в дитячому дошкільному навчальному закладі за адресою: смт 
Софіївка, вул.Центральна,4 із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій»; 

«Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївська опорна школа І-ІІІ ступенів» Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області за адресою: вул.Чкалова,1 смт Софіївка із 
застосуванням енергозберігаючих технологій. І черга»; 

«Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу №1 
«Чайка», дитячого навчального закладу №3 «Берізка» та дитячого  навчального закладу №2 
«Ромашка» смт Софіївка. ІІ черга»; 

«Створення ЦНАП на території Софіївської ОТГ. І черга»; 
«Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради за адресою: смт Софіївка, 

вул.Шкільна,19 Софіївського району Дніпропетровської області»; 
«Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної 

та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів 
новоствореної Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади. І черга»; 

 
За рахунок коштів обласного бюджету, за умови отримання необхідного ресурсу,  

передбачається реалізація проектів: 
«Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в 

смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області»; 
та проекти по ремонту вуличних доріг комунальної власності. 
 
Надані пропозиції до облдержадміністрації по реалізації природоохоронного проекту  

«Будівництво каналізаційно-очисних споруд в смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області. І черга». 

 
За рахунок коштів місцевого бюджету будуть реалізовані проекти: 
«Забезпечення водою с.Запорізьке та вул. Шовкова Софіївської ОТГ. Капітальний ремонт»;  
«Підвідний водогін м. Кривий Ріг-смт Софіївка .Будівництво. Софіївська ОТГ»; 
 «Капітальний ремонт братської могили в с. Широке Софіївського району 

Дніпропетровської області»; 
та проекти з виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення. 
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Частину проектів буде реалізовано за рахунок коштів субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури ОТГ. 
 Основні завдання щодо залучення прямих іноземних інвестицій:  
організація та проведення презентацій ОТГ в країнах  Європейського Союзу та світу; 
прийняття участі у проведенні бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів 

з питань інвестиційної політики, у   тому числі з підготовки інвестиційних проектів; 
сприяння надання консультаційної допомоги щодо порядку реєстрації          іноземних 

інвестицій, оформлення відповідних документів; 
постійне оновлення переліку інвестиційних проектів, які плануються до впровадження в 

селищній раді у 2018 – 2021 роках, направлення їх до           облдержадміністрації, до КЗ 
«,Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство» Дніпропетровської обласної ради» з 
метою пошуку потенційних ділових партнерів та інвесторів. 

Критерії досягнення: усього очікується залучити в економіку селищної ради _________ 
гривень 

 
Підвищення інвестиційної привабливості регіону 

 
забезпечення реалізації державної політики у сфері залучення та ефективного використання 

вітчизняних та іноземних інвестицій; 
ефективна співпраця з комунальним закладом «Дніпропетровське регіональне інвестиційне 

агентство» Дніпропетровської обласної ради»; 
надання матеріалів для презентації ОТГ на  бізнес-форумах, ділових зустрічах, семінарах, 

круглих столах з питань інвестиційної політики; 
підтримання в актуальному стані та постійне оновлення переліку інвестиційних проектів, 

які плануються до впровадження в селищній раді  
у 2018 – 2021 роках.    

 
2.4. Зовнішньоекономічна діяльність 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
недостатні обсяги зовнішньої торгівлі ОТГ. 
Основні завдання на 2018 рік: 
розширення реалізації продукції підприємств селищної ради на зовнішніх ринках;  
використання існуючих можливостей виставково-конгресної сфери для презентації 

промислового комплексу та сільського господарства селищної ради;  
сприяння: 
 організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за 

участю представників ділових кіл зарубіжних країн (спільно з Дніпропетровською 
облдержадміністрацією); 

проведенню в ОТГ заходів, присвячених святкуванню Дня Європи; 
створенню та підтримці в актуальному стані інформаційних мереж для розміщення 

аналітичних та довідкових матеріалів, роз’яснювальної інформації з питань зовнішньоекономічної 
діяльності; 

поширенню комерційних пропозицій підприємств селищної ради через   відділи з 
економічних питань дипломатичних представництв України за кордоном. 
 

2.5. Промисловість 
             Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 

недостатній інноваційний рівень промислового виробництва та відсутність стимулів до 

інноваційної діяльності; 

високі тарифи на енергоресурси, вартість тарифів на перевезення; 
вимоги енергопостачальних компаній щодо передоплати за енергоносії та      газ; 
 нестача необхідної кількості фахівців з кваліфікацією, що відповідає потребам 

промисловості. 
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Основні завдання на 2018 рік: 
нарощення обсягів виробництва та реалізації  промислової продукції; 
модернізація, реконструкція та розширення промислових потужностей з упровадженням 

нових технологій та збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції; 
оновлення та розширення основних виробничих фондів промислових підприємств; 
поліпшення інвестиційного клімату в промисловому комплексі селищної ради; 
збільшення обсягів виробництва експортної  продукції; 
пошук нових перспективних ринків збуту і споживачів. 
Створення виробництва готової молочної продукції 
Створення столярного цеху 
 

2.6.Агропромисловий комплекс 
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
дотримання співвідношення культур та попередників у сівозмінах,  використання 

енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту; 
 енергозалежність агропромислового комплексу та достатньо висока собівартість 

виробленої продукції; 
зниження родючості земель унаслідок недостатніх природоохоронних заходів, 

відсутності науково обґрунтованих рекомендацій з ефективного та безпечного застосування 
агрохімічних засобів;  
         відсутність коштів на відновлення зрошувальних систем;  
         стійке зменшення поголів’я великої рогатої худоби; 
         відсутність ефективного фінансово-економічного механізму державної підтримки 
аграрного виробництва; 
         зростання безробіття в сільській місцевості; 
         руйнація соціальної сфери на селі, відсутність фінансування на її утримання та 
розвиток. 

Основні завдання на 2018 рік: 
розвиток рослинництва на основі вдосконалення організації виробництва та 

впровадження сучасних технологій; 
активний розвиток тваринництва (молочне і м’ясне скотарство, свинарство і 

птахівництво), створення виробничих та обслуговуючих кооперативів 
сільськогосподарського спрямування; 

проведення оптимізації структури посівних площ до науково обґрунтованих норм, 
підвищення родючості ґрунтів; 

упровадження сучасних технологій з метою зменшення енергозалежності 
агропромислового комплексу та зниження собівартості виробленої продукції; 

відновлення машинно-тракторного парку господарств селищної ради; 
          підвищення ефективності використання меліоративних систем, нарощування обсягів 
виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів; 

реалізація у ОТГ проектів із створення сільськогосподарських кооперативів; 
покращення умов для реалізації сільськогосподарської продукції у межах регіону та 

сприяння розширенню експортних можливостей; 
вжиття заходів для підвищення рівня життя сільського населення за рахунок 

створення нових робочих місць, зростання рівня ефективності зайнятості селян; 
 виконання заходів  Програми відновлення системи зрошуваного землеробства у 

Софіївському районі Дніпропетровської області на 2013-2021 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 20 червня 2013 року № 285-27/УІ; 

виконання заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у 
Софіївському районі на 2016-2018 роки (зі змінами), затвердженої рішенням районної ради 
від 29січня 2016 року № 33-4/УІІ. 

Створення підприємств з переробки продукції сільськогосподарського 
виробництва. 

Організація господарств по вирощуванню та переробці продукції  птахівництва. 
Створення рибного господарства. 
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Створення спеціалізованих господарств по вирощуванню овочевих культур. 
Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування великої 

рогатої худоби, пункту з прийому молочної сировини від населення та міні-заводу з 
виробництва молочної продукції. 

Вирощування та збут технічних культур. 
 

2.7.Розвиток сфери послуг 
 

            Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
непрозора система звітності приватних підприємців, які надають послуги населенню 

(фізичні особи не звітують перед органами статистики, обсяги послуг, надані ними, не 
обліковуються); 

надання послуг без державної реєстрації – “тіньовий” сектор послуг; 
нерівномірний розподіл сфери побуту – концентрація послуг у       смт Софіївка, 

відсутність соціально важливих послуг у більшості населених       пунктів селищної ради; 
недостатня кваліфікація значної частини фахівців для роботи в ринкових умовах. 

           Основні завдання на 2018 рік: 
створення зручного для більшості клієнтів режиму роботи та сприятливих умов для 

обслуговування; 
підвищення рівня якості послуг та культури обслуговування         споживачів послуг; 
стимулювання розвитку побутового обслуговування в малих та     віддалених 

населених пунктах; 
упровадження нових видів послуг; 
забезпечення розвитку інфраструктури побутового обслуговування, відкриття нових 

об’єктів, створення додаткових  робочих місць; 
удосконалення професійної майстерності, сприяння участі робітників сфери послуг у 

фестивалях, майстер-класах з метою підвищення їх кваліфікації. 
Створення мережі малих підприємств з надання комунально-побутових послуг 

«Чоловік на годину». 
Створення оптово-роздрібного комунального ринку. 
Будівництво мотелю та зони відпочинку для далекобійників. 

 
2.8. Податково-бюджетна діяльність 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
реалізація заходів щодо наповнення доходної частини селищного бюджету; 
активізація роботи по зменшенню заборгованості підприємств, організацій ОТГ по 

податках і зборах до бюджетів всіх рівнів; 
застаріла матеріально-технічна база установ податково-бюджетної сфери. 
Основні завдання на 2018 рік: 
сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку територіальної громади; 
підвищення рівня бюджетної самостійності селищного бюджету; 

          підвищення мотивації до нарощування дохідної бази селищного бюджету;  
          підвищення ефективності використання бюджетних коштів;  
          удосконалення бюджетного планування та середньострокового бюджетного планування; 

забезпечення співпраці селищної ради та органів фіскальної служби району за рахунок 
належної діяльності комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів, 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат; 

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати 
та неформальної зайнятості; 

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до 
селищного бюджету, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг;   

 покращення співпраці селищної ради та органів фіскальної служби з виконаних планових 
показників дохідної частини державного та місцевих бюджетів; 
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проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові 

доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної 
плати; 

проведення роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами 
господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до 
селищного бюджету; 
         недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері. 
                Критерії досягнення: 

забезпечення  стовідсоткових планових надходжень податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів до зведеного бюджету селищної ради,                обрахованих відповідно до норм чинних 
Податкового і Бюджетного       кодексів України.  

 
2.10. Транспорт, транспортна інфраструктура та розвиток зв’язку 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 

недостатнє забезпечення потреб сільського населення в транспортних послугах. 
Основні завдання на 2018 рік:  
у транспортній інфраструктурі – капітальний та поточний ремонт доріг; 
Рейсове автобусне сполучення в межах об’єднаної територіальної громади. 
Капітальний ремонт дороги вулиць 236-ої Орловської дивізії, Київська, Восточна, 

Жовтнева, Лесі Українки, Миру, Підгірна, Южна, Мальовнича, Квітнева смт. Софіївка 
Дніпропетровської області. 

у галузі зв’язку – подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного 
Інтернету, особливо у сільській місцевості: 

продовження активного розвитку мережі швидкісного Інтернету; розвиток (розгортання) 
бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості (ПАТ „Укртелеком”). 

Критерії досягнення: 
            зростання обсягів усіх видів поштових відправлень; 
           розвиток (розгортання) бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості. 
 

 
3.ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
3.1. Заходи з енергозбереження 
 
Основні проблемні питання , що потребують вирішення у 2018 році: 
несвоєчасні розрахунки споживачів  за використані енергоносії; 
відсутність фінансування з державного бюджету заходів з       енергозбереження. 
Основні завдання на 2018 рік:  
удосконалення існуючих технологій на діючих підприємствах; 
здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси та воду тільки за показниками приладів 

обліку для всіх категорій споживачів; 
здійснення заходів із популяризації серед широких верств населення ефективного та 

ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, сприяння вивченню відповідних питань 
у навчальних закладах різних     типів. 

З метою зниження використання паливно-енергетичних ресурсів,   підвищення 
енергоефективності планується: 

капітальні ремонти мереж вуличного освітлення та встановлення енергозберігаючих 
світильників; 

заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі у навчальних закладах селищної ради  
реалізація проектів «Будівництво сонячної електростанції  в смт Софіївка Софіївської 

ОТГ». 
Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини, рослинництва. 

Критерії досягнення: 
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реалізація енергозберігаючих заходів дасть змогу забезпечити щорічну економію 

енергоносіїв та бюджетних коштів. 
 

3.2.Охорона навколишнього природного середовища 
 

Основні проблемні питання , що потребують вирішення у 2018 році: 
аварійний стан каналізаційно-насосної станції в смт Софіївка; 
відсутність на території селищної ради полігону для твердих побутових відходів. 
Основні завдання на 2018 рік:  
виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво І черги полігону для 

твердих побутових відходів; 
реалізація природоохоронного проекту «Будівництво каналізаційно-очисних споруд в смт 

Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. І черга».; 
 упровадження заходів з озеленення; 
реалізація заходів Програми охорони навколишнього природного середовища в 

Софіївському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 04 жовтня 2016 
року № 95-10/УІІ. 

Створення мапи забруднення грунтів та підземних вод по території об’єднаної громади 
Критерії досягнення: 
реалізація заходів дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища та 

створити умови для безпечного життя населення. 
  
 3.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
недостатня кількість електричних сирен оповіщення сигналів цивільного захисту; 
застарілі засоби індивідуального захисту населення, дозиметричного та хімічного 

контролю; 
забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту органів 

дихання(ЗІЗОД); 
недостатнє забезпечення засобами пожежогасіння; 
ремонт засобів територіального пожежогасіння(пожежні гідранти). 
Основні завдання на 2018 рік:  
створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, виконання заходів Програми створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру та їх наслідків на 2017-2021 роки на території Софіївської селищної ради, 
затвердженої рішенням сесії селищної ради ради  від 15 листопада 2017 року № 1475-29/УІІ; 

виконання заходів Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в Софіївському районі на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 04жовтня 2016 року № 94-10/УІІ. 

Створення муніципальних пожежних команд. 
Створення підрозділу контролю за надзвичайними ситуаціями з використанням 

безпілотних літальних апаратів (БЛА) 
Критерії досягнення: 
упровадження заходів дозволить створити безпечні умови життєдіяльності населення, 

забезпечити достатній рівень ефективності дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру; 

поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 50,0 
тис. грн.  

 
3.4.Розвиток житлово-комунального господарства 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
виникнення стихійних звалищ на території ОТГ; 
збирання та вивіз твердих побутових відходів з приватного сектору селищної ради; 
боротьба з карантинними та іншими бур’янами; 
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наявність безпритульних тварин; 
забезпечення ефективного використання енергоресурсів. 
 Основні завдання на 2018 рік:  
переведення котелень на альтернативні види палива з метою скорочення споживання 

природного газу, оптимізація системи теплопостачання (децентралізація); 
забезпечення населення надійним та якісним водопостачанням у рамках реалізації заходів 

програми „Питна вода Софіївщини” на 2006 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради 
від 26 вересня 2005 року № 296-28/ІV (зі змінами); 

поліпшення якості та надійності очищення стоків (надійна робота каналізаційних систем);  
ремонт покриття вулиць та доріг комунальної власності; 
підвищення ефективності поводження з твердими побутовими відходами; 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів; 
виготовлення проектно-кошторисної документації  на  будівництво полігону для твердих 

побутових відходів, 
створення притулку для бездомних тварин, 
стерилізація бездомних тварин. 
Розробка перспективного плану забудови територій. 
Будівництво громадського туалету в смт. Софіївка по вул. Незалежності. 
 
 

3.5.Охорона здоров’я 
 

                Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
 кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я; 
недостатнє забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 

фельдшерсько - акушерських пунктів відповідно до табелю оснащення. 
Основні завдання на 2018 рік: 
приведення закладів охорони здоров’я  у відповідність до санітарних норм;  
дооснащення амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до    табелів 

оснащення за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не     заборонених чинним 
законодавством; 

ведення та оновлення електронного реєстру пацієнтів; 
підготовка та перепідготовка спеціалістів за фахом  «загальна практика – сімейна 

медицина»; 
продовження реалізації заходів  районної програми «Здоров’я населення Софіївщини на 

період до 2020 року», затвердженої рішенням районної ради від 29січня 2016 року № 34-4/УІІ. 
Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів. 
Розвиток служби швидкої допомоги. 
Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій. 
Створення моргу при Софіївській районній лікарні. 
Критерії досягнення: 
зниження рівня госпіталізації пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 17–20%, що  

свідчить  про ефективність заходів на первинному рівні надання медичної допомоги; 
зниження захворюваності на інфаркти і інсульти  на 3%; 
зниження смертності у працездатному віці від інфарктів і інсультів на 2%; 
удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

 
3.6. Розвиток внутрішньої торгівлі 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році:  
непрозора система звітності приватних підприємців (фізичні особи –підприємці не звітують 

перед органами статистики, обсяги реалізації продукції, здійснені ними, не обліковуються); 
зниження обороту роздрібної торгівлі через зменшення обсягу споживчого попиту, падіння 

купівельної спроможності населення, зростання цін на товари народного споживання; 
недосконала система податкового обліку та звітності для підприємств роздрібної торгівлі; 
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  непрозора система звітності приватних підприємців (фізичні особи-підприємці не 

звітують перед органами статистики, обсяги реалізації продукції, здійснені ними, не 
обліковуються); 

  наявність “тіньового” сектору торгівлі. 
Основні завдання на 2018 рік: 
постійне спостереження за ціновою ситуацією на ринку соціально значущих продовольчих 

товарів; 
 забезпечення подальшого розвитку та вдосконалення інфраструктури торгівлі, 

ресторанного господарства, відкриття сучасних об’єктів; 
          постійний контроль за якістю товарів на ринку; 
          підвищення рівня торговельного обслуговування населення; 
          організація проведення продовольчих ярмарків за участю товаровиробників; 

розгляд скарг споживачів та надання консультацій споживачам. 
Будівництво АЗС, СТО, кафе. 
                                                                                    

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ 
 

4.1. Освіта 
 

                Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
доступність дітей до дошкільної освіти; 
необхідність оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних 

кабінетів навчальних закладів; 
забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до 

державних стандартів; 
потреба у збереженні енергетичних ресурсів, зокрема здійснення постійного контролю за 

встановленням (заміною) лічильного обладнання в установах і закладах освіти, заміною вікон на 
металопластикові енергоефективні, здійснення модернізації котелень; 

Основні завдання на 2018 рік: 
дошкільна освіта: 
капітальний ремонт ДНЗ «Чайка»,  капітальний ремонт приміщення для облаштування ДНЗ 

у с. Запорізьке (25місць), капітальний ремонт в ДНЗ по вул.Центральна в  смт Софіївка (25місць); 
 
шкільна освіта: 
капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївська опорна школа І-ІІІ ступенів (І черга); 
підготовка закладів освіти до впровадження сучасних методів енергозбереження; 
оновлення застарілої комп’ютерної техніки; 
100% забезпечення учнів безкоштовними підручниками; 
проведення енергозберігаючих заходів: заміна  вікон на метало- пластикові; 
 

          позашкільна освіта: 
         Капітальний ремонт будівлі КЗ ”Софіївський центр творчості” за адресою: смт Софіївка, 
вул.Шкільна, 23 Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій.  

 
4.2.Розвиток інформаційного простору 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
реалізація державної інформаційної політики на території ОТГ; 
налагодження конструктивної співпраці між органами виконавчої влади та засобами 

масової інформації, забезпечення відкритості і прозорості органів виконавчої влади, поліпшення 
інформування населення. 

Основні завдання на 2018 рік: 
продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи про військово-політичну ситуацію в 

країні та заходи безпеки щодо попередження терористичної загрози; 
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висвітлення мобілізаційних заходів, призовних кампаній та служби у контрактній 

армії, патріотичне виховання молоді; 
удосконалення інформування населення про роботу органів влади стосовно надання 

соціальної та психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям із зони 
антитерористичної операції; 
          удосконалення інформування населення щодо процесів децентралізації та інших реформ; 

 інформування населення про поступове переведення адмінпослуг в  
режим он-лайн та подальше впровадження системи електронних державних закупівель “ProZorro”; 

 створення належних умов для вільної та безперешкодної діяльності засобів масової 
інформації, налагодження конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування та 
засобами    масової інформації, забезпечення відкритості і прозорості органів            влади, 
поліпшення інформування населення. 

Критерії досягнення: 
          стабілізація суспільно-політичної ситуації; 
          успішне проведення мобілізаційних процесів. Виконання заходів Програми проведення 
приписки громадян до районноï призовної дiльницi, ïх призову на строкову, контрактну військову 
службу та службу у військовому резервi  у 2018- 2019 роках; 

допомога учасникам АТО та переселенцям; 
         збільшення кількості наданих адмінпослуг через Інтернет; 
         успішне проведення процесів децентралізації; 

підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність органів влади місцевого рівня, 
стан соціально-економічного розвитку,   події, що відбуваються на території селищної ради; 

виконання заходів Програми інформатизації «Електронна Софіївщина» на 2018-2019 роки 
та Програми економічної підтримки газети «Вісті Софіївщини на 2017-2018 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 22 грудня 2016 року № 120-13/УІІ. 
           

4.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
 

                Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
низький рівень відповідальності батьків за виховання та навчання   дітей; 
неповне охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які           потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; 
наявність сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 
низький рівень організації дозвілля молоді; 
невитребуваність молодих спеціалістів на ринку праці; 
існування проблеми залежності молодих осіб від наркоманії,          алкоголізму, 

тютюнопаління. 
Основні завдання на 2018 рік: 
виявлення на ранній стадії сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, батьків, 

які неспроможні виконувати виховні функції та захист прав дітей; 
забезпечення: 
якісним оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку, які потребують особливої 

уваги та підтримки, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
– інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, постраждалих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи, дітей, які перебувають на диспансерному обліку (мають хронічні 
захворювання), талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників соціальної сфери села та 
працівників агропромислового комплексу, дітей учасників бойових дій в АТО, дітей внутрішньо 
переміщених осіб; 

проведення: 
конкурсу «Софіївщина талановита»; 
фестивалю талановитих та обдарованих дітей; 
молодіжний пісенний фестиваль патріотичної пісні; 
конкурсу молодих поетів «Молода муза»; 
фестивалю сімейної творчості «Одна родина за столом…»; 
конкурсу – фестивалю для батьків  «Я пишаюсь – я тато»; 
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соціальної акції «Міцна сім’я – міцна держава»; 
відбір та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, кандидатів у 

опікуни; 
навчання за програмою підвищення кваліфікації батьків – вихователів та прийомних 

батьків; 
залучення молоді до всеукраїнського волонтерського руху; 
залучення молодіжних громадських організацій, волонтерів до профілактичної, 

інформаційно-просвітницької роботи  серед молоді у напрямках: профілактика наркоманії, ВІЛ-
інфекції, СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління; 

підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій «Надія», «Пернач», 
«Укропчик», які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля 
молоді; 
            виконання заходів цільової соціальної Програми «Молодь Софіївщини на 2012 – 2021 
роки», затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2012 року № 153-17/УІ; 

виконання заходів Програми розвитку сімейної та ґендерної політики у Софіївському 
районі на 2012 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2012 року,  № 
152-17/УІ; 

виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Софіївському районі на 
2018-2021 роки(проект). 

 
4.4. Захист прав дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 

 
недостатня кількість прийомних сімей та дитячих будинків             сімейного типу для 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених          батьківського піклування, дітей з особливими 
потребами сімейними       формами виховання. 
         Основні завдання на 2018 рік: 

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського         піклування під опіку 
(піклування), до прийомних      сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

захист особистих, майнових і житлових прав дітей; 
         забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
         здійснення контролю за станом утримання та виховання дітей, які проживають у сім’ях 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та 
в сім’ях, де батьки не виконують батьківських обов’язків; 

забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з 
питань діяльності  служби  у справах дітей та нововведень у законодавстві; 

проведення профілактичних рейдових заходів з метою виявлення   дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах; 
         виконання заходів Програми  захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 
Софіївському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 
року № 27-3/УІІ. 

 
4.5.Культура 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
потреба в оновленні матеріально-технічної бази; 
обмежене використання у всіх сферах бібліотечної діяльності        передових 

інформаційних технологій; 
відсутність повного електронного реєстру музейних експонатів та  фінансової підтримки 

для придбання нових музейних експонатів, створення їх нового іміджу, співзвучного сьогоденню; 
недостатня фінансова підтримка проведення культурно-мистецьких заходів. 
Основні завдання на 2018 рік: 
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створення та проведення фестивалів, мистецьких виставок, концертів, вистав, 

конкурсів народної творчості; 
відзначення державних свят, ювілейних та пам’ятних дат, 85 основних культурно-масових 

заходів; 
для функціонування та стабільної роботи закладів культури буде проведено: 
 
інвентаризацію об’єктів культурної спадщини;  
придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури для творчих колективів 

закладів культури; 
поповнення бібліотечного фонду, оновлення комп’ютерної техніки для користувачів 

відповідними послугами; 
продовження створення електронного реєстру музейних експонатів за різноманітними 

напрямами: предметів мистецтва, історичних артефактів,  родинних реліквій; 
надання фінансової підтримки для придбання нових музейних експонатів та створення їх 

нового іміджу, співзвучного сьогоденню; 
Відкриття центру дитячого дозвілля «Гармонія» при Софіївському будинку культури. 
Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури. 
Критерії досягнення: 
підвищення кваліфікації керівних працівників закладів культури, охорони культурної 

спадщини, інновацій у  галузі культури та отримання ґрантової підтримки; 
придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури, пошитих костюмів для 

творчих колективів закладів культури; 
оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки бібліотек (придбання літератури та 

періодичних видань, придбання різних електронних гаджетів ); 
 реалізація вищезазначених заходів сприятиме вихованню високої культури і духовності 

серед молоді та  дозволить створити сучасний імідж  закладів культури, збільшити кількість 
відвідувань. 

  
4.6. Фізичне виховання та спорт 

 
Основні проблемні питання , що потребують вирішення у 2018 році: 
недостатня кількість та невідповідність сучасним вимогам спортивних споруд, особливо у 

сільській місцевості; 
збереження та відновлення спортивних споруд і дитячих майданчиків, утримання їх  на 

відповідному рівні; 
низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та освічення населення щодо 

усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та 
несформованість ефективної системи стимулювання населення до збереження свого здоров’я. 

Основні завдання на 2018 рік:  
здійснення комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів та 

спортивних змагань; 
прийняття участі у не менше 4 обласних спортивних змаганнях; 
облаштування дитячих та спортивних майданчиків,  
реконструкція незавершеного будівництва спортивного комплексу в смт Софіївка (І черга); 

          залучення інвалідів до реабілітаційно-оздоровчої роботи; 
залучення усіх верств населення до участі в фізкультурно-оздоровчих заходах та 

спортивних змаганнях на території селищної ради та забезпечення участі спортсменів в обласних 
змаганнях; 

забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, упровадження соціальної реклами, 
орієнтованої на здоровий спосіб життя; 

виконання заходів Цільової комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Софіївському районі до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 
30січня 2013 року № 243-24/УІ; 
          виконання заходів  районної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Софіївському 
районі на період до 2021 року (проект).     
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4.7. Демографічно-ресурсний розвиток 
 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку 
селищної ради. Демографічна політика в сучасних умовах повинна бути спрямована на 
відтворення населення, стимулювання народжуваності, зміцнення сім’ї, підвищення матеріального 
добробуту людей, зниження захворюваності і смертності. 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
високий рівень передчасної смертності, у тому числі осіб працездатного віку; 
високий рівень загальної захворюваності мешканців; 
активізація міграційних процесів, міграційний відплив молоді. 
Основні завдання на 2018 рік: 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види 

державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти; 
забезпечення виплат: 
допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до трьох років жінкам, 

у тому числі тим, які вийшли на роботу на умовах неповного робочого часу; 
допомоги при усиновленні дитини; 
допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у       розмірі відповідно до 

чинного законодавства; 
одноразової винагороди жінкам, які відзначені почесним званням України „Мати-героїня”; 
здійснення контролю та проведення моніторингу стану охорони праці. Реалізація заходів 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Софіївському 
районі на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 квітня 2014 року № 356-
57/УІ. 

Надання реальної медичної, психологічної, правової та соціальної допомоги вимушеним 
переселенцям з районів проведення АТО та АР Крим. 

 
4.8.Зайнятість населення та ринок праці 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
недостатній рівень працевлаштування громадян, які потребують соціальної підтримки; 
дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили; 
наявність випадків незареєстрованих трудових відносин. 
Основні завдання на 2018 рік:  
стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць, легалізації та 

створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на нові 
робочі місця; 

 організація професійного навчання безробітних, зокрема під замовлення роботодавців з 
подальшим працевлаштуванням; 

 сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком старше 45 років 
шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

   сприяння: 
          зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах 
конкурувати на ринку праці; 

розширенню сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у 
створенні нових робочих місць; 

підвищенню професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного 
населення. 

 
4.9. Доходи населення та заробітна плата 

 
Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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недостатній рівень оплати праці; 
зростання заборгованості із виплати заробітної плати; 
ліквідація «тіньової» заробітної плати. 
Основні завдання на 2018 рік:  
погашення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності 

роботи  комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати; 
проведення цілеспрямованої роботи з керівниками підприємств усіх форм власності з 

питань підвищення рівня оплати праці та з питань легалізації трудових відносин; 
забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на економічно-

активних підприємствах; 
забезпечення контролю за виплатою заробітної плати у розмірі не нижче законодавчо 

визначеної мінімальної; 
посилення контролю за дотриманням умов колективних договорів у частині повноти 

нарахувань та своєчасності виплати заробітної плати. 
 

4.10.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
забезпечення належного рівня співпраці з Державною виконавчою службою по стягненню 

заборгованості з метою збільшення результативності; 
легалізація заробітної плати; 
скорочення обсягів заборгованості страхових внесків та заборгованості по пільговим 

пенсіям, що має тенденцію до систематичного зростання. 
Основні завдання на 2018 рік: 
обслуговування страхувальників, застрахованих осіб та пенсіонерів за принципом «єдиного 

вікна»; 
 реєстрація на веб – порталі фізичних та юридичних осіб, видача відомостей про 

застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку; 
впровадження нової системи обслуговування громадян- обслуговування незалежно від 

місця реєстрації  громадян; 
забезпечення:  
перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних стандартів для осіб, які втратили 

працездатність, згідно з Законом України про державний бюджет на відповідний рік; 
постійного контролю за дотриманням пенсійного законодавства, цільовим використанням 

коштів Пенсійного фонду України;  
проведення роз’яснювальної роботи з питань пенсійної реформи  

та пенсійного забезпечення. 
 

4.11.Соціальний захист населення  
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
удосконалення системи надання соціальних пільг; 

недостатня поінформованість внутрішньо переміщених осіб стосовно їх прав та обов’язків 
відповідно до чинного законодавства України. 

Основні завдання на 2018 рік: 

забезпечення своєчасності нарахування та проведення виплати допомоги сім’ям з дітьми, 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, а також контроль за 
призначенням та виплатою пенсій громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством; 

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, 
малозабезпеченим верствам населення; 
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своєчасності нарахування та проведення виплати компенсацій та допомоги громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і розмірах, визначених 
законодавством; 
         своєчасне забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян; 
         виплати щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, у тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг; 
          охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення, проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання; 
          надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень 
комісії з питань надання допомоги окремим категоріям населення; 
           продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами зв’язку 
(у тому числі мобільного, у разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку); 
 надання громадській організації інвалідів та ветеранів фінансової допомоги на проведення 
організаційних заходів відповідно до статутної діяльності та на виконання заходів  Програми 
забезпечення діяльності Софіївської районної організації ветеранів України на 2017-2020 роки (зі 
змінами), затвердженої рішенням районної ради від 09 грудня 2016 року № 111-12/УІІ; 
 виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Софіївського 
району на 2016-2019 роки (зі змінами), затвердженої рішенням районної ради від 04 жовтня 2016 
року №97-10/УІІ. 

підтримка малозабезпечених родин, які опинилися в скрутному становищі; 
 

4.12. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 
 

         З метою підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, 
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території селищної ради протягом 
2018 року продовжити виконання завдань і заходів Програми  забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки на території  Софіївського  району на період  до 2020 року, затвердженої 
рішенням районної ради від 31 березня 2016 року № 58-5/УІІ та  Програми правової освіти 
населення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31 березня 2016 року   № 
55-5/УІІ; 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення у 2018 році: 
наявність соціальних умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення 

криміногенної та оздоровлення соціально-економічної ситуації; 
недостатнє матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 
Основні завдання на 2018 рік: 
матеріально-технічне забезпечення поліцейських станцій; 
організація забезпечення профілактики правопорушень; 

          запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів; 
 впровадження комплексної системи відеоспостереження за громадськими місцями; 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, 

форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових 
заходів у сфері протидії злочинності; 
          активізація участі громадян у забезпеченні правопорядку, та громадських організацій, 
зокрема  організацій «Софіївський полк Війська Запорізького» та громадської благодійної 
організації «Громадські ініціативи Софіївської селищної ради»; 

підвищення рівня правової освіти населення; 
виготовлення та розміщення наглядних агітаційно-профілактичних, методичних, 

інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового перебування громадян; 
Критерії досягнення:  
         виконання заходів сприятиме: 
         профілактиці правопорушень; 
         запобіганню порушень громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів; 

екстрене (оперативне) реагування на факти порушень громадського порядку; 
удосконалення інформаційно-технічних засобів для повідомлення про порушення 

громадського порядку та скоєння злочинів. 
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4.13. Розвиток громад 
 

Основні проблемні питання, що потребують вирішення : 
На виконання Закону України ,,Про добровільне об’єднання територіальних громад” 

передбачається вжиття заходів, спрямованих на розширення участі населення у місцевому 
самоврядуванні, створення передумов для формування дієздатних територіальних громад та їх 
розвитку. 

Основні завдання на 2018 рік: 
моніторинг стану формування та розвитку об’єднаних територіальних громад, аналіз 

ініціатив і пропозицій органів місцевого самоврядування щодо формування спроможних 
територій, їх відповідності чинному законодавству, обґрунтувань щодо внесення змін до 
Перспективного плану формування територій громад Дніпропетровської області; 

організаційно-методична, консультативна та правова підтримка процесів створення, 
становлення і реалізації проектів розвитку об’єднаних територіальних громад; 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування; 
участь у  проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні 

„Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності” (ДОБРЕ); 
участь у  програмі „U-LEAD з Європою: делегування повноважень, підзвітність та розвиток 

місцевої влади в Україні”; 
реалізація пілотного проекту із створення в об’єднаній територіальній  громаді Центру 

безпеки з пожежно-рятувальною командою; 
придбання автотранспорту для ОТГ, у тому числі спецтехніки та шкільних автобусів; 
створення ЦНАПу. 
Критерії досягнення: 

          підвищення рівня активності участі представників органів місцевого самоврядування і 
громадськості в процесах створення спроможних територіальних громад; 

прискорення вирішення питань розвитку території ОТГ, підвищення якості надання 
адміністративних та громадських послуг населенню; 

створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень органами місцевого 
самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів. 

 
 
 
Селищний голова       П.Ю.Сегедій 
 
 
 

 


