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Паспорт Програми 

 

1. Назва Програми Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку селища Калинівка на 2019-2020 роки. 

 

2. Підстава для 

розроблення 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Калинівської селищної ради. 

 

4. Мета Програми Розвиток соціально-економічної, гуманітарної, 

культурної сфер діяльності територіальної громади 

смт Калинівка Васильківського району Київської 

області 

 

5. Термін реалізації 

Програми 

2018 - 2020 роки 

6. Джерела 

фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Калинівської селищної ради 

 

7. Очікувані результати 

виконання Програми 

Підвищення рівня соціально-економічної, 

гуманітарної, культурної сфер діяльності 

територіальної громади смт Калинівка 

Васильківського району Київської області 

 

8. Контроль за 

виконанням 

Програми 

Постійні комісії селищної ради  

 

І. ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2019-2020 

роки, підготовлена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та профільного законодавства  

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного, соціального і 

культурного розвитку  селища Калинівка на 2019-2020 роки. 

В Програмі визначено цілі та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку 

селища Калинівка на 2019-2020 роки, а також заходи щодо реалізації державної політики, 

спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян. Досягнення цього 

потребуватиме вибору відповідних шляхів, які нададуть можливість створити гідні 

людини умови праці та життя, захистити основні права людини та громадянина, 

сформувати у громадян спільність цінностей та інтересів.  

Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, 

сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем. 

Реалізацію намічених в Програмі заходів передбачається здійснювати шляхом 

виконання цільових програм, затверджених Калинівською селищною радою, тобто 

здійснення видатків селищного бюджету на: 

- соціальний захист та соціальне забезпечення населення; 

- місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

селища; 

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення. 

- розбудову житлово-комунального господарства шляхом будівництва та 

реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, 
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капітального ремонту реконструкції та ремонту житлових будинків; капітального ремонту 

реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць; 

- програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері - 

культурно-мистецькі програми місцевого значення; 

- підтримку засобів масової інформації (місцеві газети, брошури, журнали, сайт, 

тощо); 

- місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту; 

- підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися шляхом внесення змін і 

доповнень рішеннями Калинівської селищної ради. 

Організацію виконання Програми здійснює Калинівська селищна рада, її структурні 

підрозділи. 

Діяльність Калинівської селищної ради направлена на запровадження принципів 

прозорості та відкритості в управлінні селищем, посилення позитивних тенденцій в усіх 

сферах селищної економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження 

заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених 

верств населення. 

 

ІІ. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩА: 

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та 

вдосконалення механізмів управління розвитком селища на засадах ефективності, 

відкритості та прозорості, забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної 

політики, дотримання високих екологічних стандартів, та, в результаті цього, підвищення 

конкурентоспроможності селища, доступності широкого спектра соціальних послуг, 

забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення. 

Вирішення вказаних завдань передбачається здійснити шляхом реалізації 

пріоритетних напрямів щодо поступального та збалансованого розвитку економічної та 

соціальної сфери селища Калинівка Васильківського району Київської області: 

- підвищення добробуту громадян та соціальних стандартів життя населення; 

- розвиток сучасного підприємництва; 

- розбудова ефективного промислового сектору; 

- залучення інвестицій в економіку; 

- цільове та раціональне використання земельних ресурсів. 

Вирішення зазначених пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

району забезпечить:  

- стабільне зростання обсягів виробництва;  

- створення сприятливого ринкового середовища;  

- спрямування фінансових ресурсів у соціальну сферу для створення повноцінного 

життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій 

(зростання добробуту та підвищення рівня життя населення, всебічний розвиток людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства); 

- впровадження соціальних стандартів і підвищення якості послуг, які безпосередньо 

надаються населенню; 

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, 

відродження культурних і просвітницьких традицій; 

- поліпшення діяльності усіх складових спортивного руху в селищі Калинівка; 

- продовження будівництва об’єктів життєзабезпечення, розвиток мережі 

автомобільних доріг; 

- здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану 

навколишнього природного середовища. 
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ІІІ. АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ СЕЛИЩА 

1. Загальні положення 

Селище Калинівка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею з 

розвиненою інфраструктурою. Чисельність населення станом на 01.01.2018 р. становить 

6 658 осіб. 

Розвиток сучасного підприємництва відкриває вагомі перспективи вирішення 

економічних і соціальних проблем, створює передумови змінення економічної безпеки та 

добробуту громадян.  

У селищі працюють промислові підприємства. Промислове виробництво у селищі є 

базовою сферою економічної діяльності, що впливає на різні аспекти соціально-

економічного розвитку селища, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень 

добробуту калинівчан. 

На території селища відкрито багато об’єктів торгівлі з продажу продуктів 

харчування та промислових товарів широкого вжитку. 

Жителям Калинівки надаються всі можливі побутові послуги, працюють філії 

банків, відділення зв'язку, нотаріус. 

Розпочато будівництво багатоквартирних житлових будинків. Швидкими темпами 

йде приватна забудова селища.  

В селищі Калинівка проводять діяльність автотранспортні підприємства, які 

забезпечують автотранспортне сполучення з містами Київ, Васильків. Постійно діючі 

маршрути: Калинівка-Київ, Калинівка-Васильків забезпечують безперебійний рух  

громадського транспорту для обслуговування жителів селища. 

Через селище проходять залізничні колії Південно-Західної залізниці зі станцією 

Васильків-1. 

 

2. Містобудівна діяльність та земельні відносини 

Основними завданнями в містобудівній галузі є раціональне використання територій, 

створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища, вирішення архітектурно-

містобудівних завдань, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних 

осіб, урахування законних державних, громадських та приватних інтересів під час 

проведення містобудівної діяльності. 

Впродовж 2019-2020 років планується продовжити роботу по виготовленню схем 

планування територій та внесення змін до генерального плану селища. Основними 

напрямками є: 

- приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства 

у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил (у разі 

внесення таких змін); 

- забезпечення технічним та авторським наглядом будівництво, реконструкції та 

ремонти комунальних об’єктів. 

Площа селища становить 828,5 га. Землі водного фонду: чотири ставки загальною 

площею 3,3 га. Природно-заповідний фонд відсутній. На оптимізацію процесів та 

розвиток місцевого самоврядування у сфері земельних відносин спрямована земельно-

кадастрова інвентаризація земель, яка сприяє прозорості у сфері земельних відносин та 

будівництві та є джерелом, що створює матеріальну та фінансову основу місцевого 

самоврядування. 

У рамках реалізації політики правового користування земельними ресурсами 

селища, ефективного використання земель та отримання плати за землю в об’єктивному 

розмірі проводяться роботи по складанню нових та впорядкуванню існуючих 

землеволодінь та землекористувань. 
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Одним з основних завдань селищної влади є ефективне та раціональне використання 

наявних об’єктів нерухомого майна з метою збільшення надходжень до селищного 

бюджету. 

 

3. Житлово-комунальне господарство 

Житловий фонд представлений багатоквартирними житловими будинками та 

будинками приватної забудови. 

Невирішеними залишаються наступні проблеми: 

- старіння, зношеність житлового фонду; 

- житловий фонд будинків має незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні 

якості; 

- незадовільний технічний стан інженерних мереж та покрівель житлових будинків; 

- незадовільний стан асфальтобетонного покриття дворів житлових будинків; 

Шляхами вирішення проблем житлово-комунального господарства має бути 

організація поліпшення технічного стану багатоквартирних житлових будинків, відмова 

від дотацій з селищного бюджету та приведення житлово-комунальних тарифів до 

економічних обґрунтованих, підвищення рівня залучення власників квартир до управління 

жилим фондом. 

 

4. Благоустрій 

У селищі функціонує комунальне підприємство селищної ради 

«Калинівкаблагоустрій», яке надає послуги з водопостачання, водовідведення, збирання, 

вивезення твердих побутових відходів, обслуговування будинків та прибудинкових 

територій. Ведеться робота з покращення надання послуг комунальним підприємством та 

формування економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги.  

Головні цілі на 2019-2020 роки: 

- організація залучення коштів бюджетів інших рівнів, крім селищного бюджету, в 

тому числі на умовах співфінансування, для проведення реконструкції, капітального 

ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водопостачання та 

водовідведення; 

- підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом формування ринку послуг 

з управління та утримання багатоквартирних будинків; 

- забезпечення прибуткового функціонування підприємств житлово-комунального 

господарства; 

- благоустрій території селища, в тому числі під час проведення місячників 

благоустрою селища; 

- проведення капітального будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної 

власності. 

Завдяки реалізації запланованих на 2019-2020 роки заходів передбачається: 

зменшення використання усіх видів енергоресурсів, що дасть можливість заощадити 

паливно-енергетичні ресурси і бюджетні кошти; покращення якості питної води для 

населення району; покращення екологічного стану навколишнього природного 

середовища.   

Дороги 

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі становить більше 52 км. В селищі 

ведуться роботи з капітального та поточного ремонту доріг. Заплановані заходи 

направлені на вирішення таких питань, як незадовільний технічний стан доріг, вулиць, 

шляхопроводів та внутрішньо будинкових проїздів, неналежний стан місць очікування 

автомобільного транспорту пасажирами там, де розбудовують нові житлові масиви. 

Статистика дорожньо-транспортних пригод за останні роки показує зростання, що 

обумовлює активне впровадження заходів щодо безпеки дорожнього руху та регулювання 

швидкості, в т.ч. шляхом встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху. 
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Електромережі 

Вулиці селища мають вуличне освітлення. Заходи Програми направлені на 

вирішення питання освітлення вулиць, парків, інших місць загального користування 

селища з впровадженням енергозберігаючих технологій. 

Водопостачання та водовідведення 

Централізована система водопостачання включає водонапірні насосні станції та 

водопровідні мережі протяжністю 12 км, з яких більшість перебуває у аварійному стані 

Проблемами системи водопостачання є незадовільний технічний стан 

інфраструктури водопостачання та водовідведення, втрати питної води під час її 

транспортування та розподілу, розкрадання чавунних люків і решіток оглядових колодязів 

підземних інженерних мереж, низький рівень забезпечення водовідведенням приватного 

сектору, не повне забезпечення по будинкового та поквартирного обліку використання 

води, наявність ділянок зливової мережі, що не забезпечують своєчасне водовідведення з 

проїжджої частини та відсутність зливових мереж в районах приватної забудови; 

наявність зношених інженерних мереж та оглядових колодязів під проїжджою частиною 

селища. 

Отже, наразі переважна більшість об’єктів та споруд водопровідного господарства 

селища потребує модернізації у зв’язку з високим рівнем зносу. Мережа потребує 

проведення робіт з оновлення та реконструкції, на що направлені основні заходи 

Програми. 

Озеленення 

В селищі функціонують два парки, сквер, спортивний стадіон. З метою озеленення 

селища щороку висаджуються багаторічні та однорічні зелені насадження. 

Діяльність з озеленення має бути спрямована на утримання на належному рівні та 

покращення стану селищних зелених насаджень, створення нових та реконструкцію 

існуючих зелених насаджень, забезпечення квіткового оформлення селища, захист 

зелених насаджень від хвороб та шкідників, благоустрій зон масового відпочинку тощо. 

Для покращення стану озеленення необхідно збільшення рослин, здійснення капітального 

ремонту зеленого господарства, влаштування поливо зрошувальних систем. 

Публічний простір 

В смт Калинівка встановлено дитячі майданчики на прибудинкових територіях, 

парках; налічується два парки – Центральний та парк Слави, сквер по вул. Пушкіна. 

Калинівська селищна рада утримує в належному санітарному стані водойми по 

вул. Паркова та по вул. Центральна (на межі з селом Данилівка).  

Заходи Програми направлені на створення комфортних умов перебування в 

існуючих парках, сквері, дитячих майданчиках та інших зонах відпочинку калинівчан та 

гостей селища. 

В селищі існує два кладовища. Зроблено зручні під'їзди для катафалків, огорожа 

території кладовищ, заасфальтовано доріжки, постійно вивозиться сміття. Відповідна 

цільова програма направлена на утримання кладовищ у смт Калинівка. 

Санітарний стан 

У селищі утворюється щорічно близько 1650 тон твердих побутових відходів, і цей 

показник постійно збільшується. Збирання та перевезення відходів здійснює 

КП «Калинівкаблагоустрій».  

Основними проблемами є відсутність належної інфраструктури з роздільного 

збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів,  зношений рухомий склад 

автотранспорту та спеціалізованих механізмів комунального підприємства. 

Система поводження з відходами потребує реформування існуючих механізмів з 

урахуванням сучасних технологічних підходів та організаційно-економічних 

інструментів. 

Вирішення проблемних питань у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами полягає у впровадженні сучасної системи поводження з побутовими відходами, 
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досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи та, відповідно, збереження 

безпечного для існування навколишнього середовища. 

Для покращення санітарного стану селища необхідно також вирішити питання 

недостатньої кількості громадських туалетів, посилити контроль за утриманням домашніх 

тварин та здійснювати регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами, проводити відповідну інформаційну кампанію серед населення. 

 

5. Соціальна підтримка та допомога 

Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг, матеріальної, 

допомоги малозабезпеченим громадянам забезпечується спеціалістами селищної ради та 

органами соціального захисту районного рівня. 

Проведення антитерористичної операції зумовлює значне збільшення кількості 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та 

ускладнення морально-психологічного стану. 

Збільшується кількість звернення громадян селища, які потребують окремих видів 

соціальних послуг, матеріальної допомоги, в т.ч. на лікування, вирішення питань, 

пов’язаних із складними життєвими обставинами. 

Одним з пріоритетних завдань калинівської влади є соціальний захист населення, у 

тому числі шляхом забезпечення своєчасного та належного рівня калинівчанам – 

учасникам АТО та їх сім’ям, малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам, особам з 

інвалідністю та іншим матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим 

категоріям населення. 

Для покращення соціального захисту в смт Калинівка діє цільова програма 

«Турбота», «Здоров’я». Ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, надається 

організаційна підтримка щодо оформлення субсидій. Забезпечується реалізація державної 

політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. Проводиться робота з виявлення людей, які потребують 

надання соціальних послуг 

За рахунок всіх джерел фінансування оздоровленням та відпочинком у 2018 р. 

охоплено дітей, що проживають у смт Калинівка, в т.ч. за кошти селищного бюджету – 

25 дітей. 

Реалізація усіх запланованих заходів та завдань надасть можливість отримати 

наступні результати: 

- підтримка багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- збільшення відсотка оздоровлених дітей шкільного віку; 

- забезпечення раннього виявлення та створення умов для підтримки сімей з дітьми, 

які опинились в складних життєвих обставинах; 

- збереження житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа; 

- зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. 

 

6. Медицина 

В селищі діє амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Для підтримки 

якісного та вчасного надання медичних послуг населенню з бюджету селищної ради 

постійно виділяються субвенції. 

В рамках проведення реформування сфери охорони здоров’я для забезпечення 

реального поліпшення здоров’я населення, гарантованого скорочення нерівності доступу 

до медичних послуг та підвищення їх якості, забезпечення доступності та високої якості 

первинної медико-санітарної допомоги, за 2018 рік здійснено ряд заходів щодо організації 

та підготовки для будівництва нової медичної амбулаторії сучасного рівня 

обслуговування. 
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7. Освіта 

Мережа закладів освіти смт Калинівка включає в себе Калинівський навчально-

виховний комплекс, загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад, позашкільні 

навчальні заклади. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення кількості дітей та 

учнів в навчальних закладах селища. Дошкільні навчальні заклади укомплектовані понад 

розрахункову потужність. 

Невирішеними питаннями залишаються застарілі матеріально-технічна та 

оздоровчо-спортивна бази навчальних закладів, застаріле предметно-ігрове, спортивно-

ігрове та розвивальне обладнання в начальних закладах, перевищення планової 

наповнюваності груп у дошкільних закладах. 

Основними завданнями на 2019-2020 роки є виховання особистості демократичного 

світогляду, яка усвідомлює  свою  належність до Українського народу, сучасної 

європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної  динаміки, 

підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється, дотримується громадянських прав і 

свобод,  з  повагою  ставиться  до  традицій, культури, віросповідання та мови спілкування 

народів світу; підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей; розвиток у 

дітей та молоді творчих здібностей і навичок самостійного  наукового пізнання, 

самоосвіти і самореалізації особистості, її обдарувань; охоплення безкоштовним 

оздоровленням дітей; проведення заходів з енергозбереження у навчальних  закладах 

району. 

 

8. Фізична культура і спорт 

Для заняття фізичною культурою і спортом в селищі функціонує досить розгалужена 

мережа спортивних об’єктів: стадіон з сучасним обладнанням, майданчики для ігрових 

видів спорту, спортивні майданчики, дитячо-юнацька спортивна школа ім. І.Піддубного. 

Жителі селища активно займаються фізичною культурою і спортом в гуртках, 

секціях, на уроках фізкультури. Щороку зростає кількість спортсменів, які досягли успіхів 

на всеукраїнських спортивних аренах. 

Проводиться значна кількість заходів спортивного спрямування для залучення 

калинівчан до зайняття фізичною культурою і спортом. 

Сучасний спорт спрямований на забезпечення зміцнення здоров’я, виховання 

високих моральних якостей молодого покоління, підвищення авторитету району в 

Київській області та за її межами, збереження та відновлення існуючої фізкультуро-

рекреаційної та спортивної інфраструктури, будівництво та оснащення нових спортивних 

об’єктів. 

Одним з основним напрямів забезпечення здоров’я калинівчан є запобігання 

захворюваності шляхом поширення здорового способу життя, в т.ч. розвитку фізкультури 

і спорту. Такими заходами є: 

- підтримка та проведення масових спортивних заходів 

- створення та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку 

калинівчан; 

- популяризація здорового способу життя 

- висвітлення на сторінках місцевого видання «Калинівський вісник» інформації про 

планування, проходження та проведення спортивно-масових заходів, а також 

оприлюднення її на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради та сторінці 

Facebook. 

 

9. Культура 

Внаслідок удосконалення умов діяльності установ, сприяння створення мистецьких 

продуктів і формування цілісного інформаційно-культурного простору в селищі, сфера 

культури отримала новий виток розвитку. 
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Важливе місце у системі культури селища займають початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади, основною метою яких є задоволення громадян, суспільства у 

початковій мистецькій освіті, виховання обдарованих дітей, залучення їх до професійного 

мистецтва. Діють Центр дитячо-юнацької творчості та Дитяча школа мистецтв. 

Функціонує Будинок культури та бібліотека. 

Калинівською селищною радою створено комунальний заклад «Інформаційно-

просвітницький центр», який бере участь в організації масових заходів, утримує дві 

постійно діючі експозиці]-виставки музейного типу: Другої світової війни та Хату-садибу 

традиційного національного направлення. 

Проводяться спільні культурні проекти на партнерських засадах, що дає можливість 

заощаджувати кошти селищного бюджету та створювати цікавий та якісний продукт 

(«Булава-фест», «Фемілі-фест», Козацькі ігри, спортивні змагання тощо). 

Одночасно здійснюється підтримка місцевих суб’єктів господарювання та залучення 

їх до організації торговельного обслуговування під час загально селищних заходів, 

тематичних ярмарків та фестивалів. 

Щороку збільшується кількість проведених культурно-масових заходів для 

мешканців і гостей селища. 

 

10. Безпека та цивільний захист 

Для забезпечення комфортності селища та безпеки його населення виключне 

значення має діяльність із забезпечення належного правопорядку та зниження рівня 

злочинності на всій території селища, боротьба з кримінальними проявами. 

Продовжується реалізація проекту з розвитку комплексної системи 

відеоспостереження, яка сприяє профілактиці та протидії злочинності у селищі. Для 

створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів у селищі 

організовано приміщення для місцевого відділку поліції, яке повністю забезпечено 

необхідною матеріально-технічною базою. 

З кожним роком зростає актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру. 

ефективна та вчасна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних 

пріоритетів у діяльності калинівської влади. Для активізації роботи розроблена відповідна 

Програма захисту населення і території Калинівської селищної ради  від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 - 

2020 роки. 

 

11. Інформаційна сфера 

Діяльність органів місцевого самоврядування смт Калинівка направлена на 

створення сприятливих умов для реалізації інформаційної політики, розвитку 

інформаційної сфери селища, забезпечення прозорості та публічності діяльності 

Калинівської селищної ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших 

питань соціально-економічного життя селища, діяльності селищної ради та її виконавчого 

комітету, забезпечення населення селища об’єктивною інформацією, зокрема, щодо 

оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність селищної ради, 

депутатів селищної ради, оперативне висвітлення роботи депутатського корпусу в частині 

прийняття найважливіших для громади рішень, тощо.  

В селищі випускається інформаційних бюлетень «Калинівський вісник», своєчасно 

та активно розповсюджуються інформаційні листи, ведеться офіційний сайт Калинівської 

селищної ради та сторінка в соціальних мережах. 

Впроваджується система правових, інформаційних, економічних та 

адміністративних заходів з метою оптимальної діяльності органів місцевого 

самоврядування. 
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12. Управління та надання адміністративних послуг 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба 

в розвитку та підтримці довіри громадян до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг.  

Для зручності населення в селищній раді передбачена можливість надання 

спеціалістами селищної ради адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Спеціалістами апарату ведеться прийом громадян та суб’єктів господарювання з питань, 

віднесених до повноважень селищних рад, в тому числі щодо земельних правовідносин, 

містобудування, реєстрації місця проживання, оподаткування місцевими податками, 

надання соціальних послуг, допомоги, інших сфер життєдіяльності, надання консультацій, 

роз’яснень тощо. 

Спеціалістами селищної ради постійно проводиться робота щодо покращення якості 

надання послуг. Створюється система зручних і сприятливих умов отримання послуг 

громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про 

діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Шляхами підтримки та 

підвищення організаційної ефективності діяльності органів місцевого самоврядування смт 

Калинівка є: 

- оптимізація управлінських та адміністративних видатків шляхом впровадження 

інформаційних технологій; 

- організація надання послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості 

відвідувань суб’єктів звернень; 

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, удосконалення 

взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб 

цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг; 

- оперативне висвітлення питань діяльності Калинівської селищної ради в засобах 

масової інформації, на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах; забезпечення 

інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг. 

 

13. Формування спроможної територіальної громади 

На виконання Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" 

та плану заходів щодо реалізації «Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» в районі заплановані поступові дії щодо 

створення об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у 

смт Калинівка. 

Проведення децентралізації з метою створення сучасної системи місцевого 

самоврядування має ґрунтуватися на основі європейських цінностей та стандартів. 

Утворення об’єднаної територіальної громади  дасть можливість стимулювати місцевий 

економічний розвиток і надавати населенню високоякісні та доступні публічні послуги. 

Досягнення позитивних результатів у процесі створення об’єднаних 

територіальних громад значною мірою зумовлено належним нормативно – правовим 

супроводженням, зверненням до Центрів розвитку місцевого самоврядування, які 

координують у регіоні впровадження реформи децентралізації.  

Головною ціллю на 2019-2020 роки є створення сприятливих умов для формування 

спроможної територіальної громади. Завданнями Програми є участь у відповідних 

навчальних програмах спільно із структурними підрозділами Київської обласної 

державної адміністрації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад, зокрема, з питань ефективного врядування, зміцнення матеріальної та фінансової 

основи місцевого самоврядування, проектного менеджменту. 
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IV. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2019 рік без врахування міжбюджетних 

трансфертів обраховано в сумі 26 881,0 тис. гривень.  

Основні завдання та заходи на 2019-2020 роки: 

- планування  дохідної частини місцевих бюджетів  здійснювати з урахуванням 

вимог Бюджетного та Податкового кодексів України; 

- посилення роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати 

платежів до бюджету та детінізації виплати заробітної плати суб'єктами підприємницької 

діяльності; 

- проведення інвентаризації договорів оренди земельних ділянок, перевірка на 

відповідність чинному законодавству розміру орендної плати, проведення та оновлення 

грошової оцінки  земель; 

- здійснення інвентаризації наданих пільг зі сплати податків і зборів та аналізу 

доцільності їх надання; 

- здійснення поглибленого аналізу виконання місцевого бюджету, виявлення 

додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними 

призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних 

установ; 

- налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше 

підвищення рівня сплати платежів; 

- проведення цілеспрямованої роботи по скороченню податкового боргу; 

- посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння орендної плати за 

землю до місцевого бюджету. 

 

V. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Пріоритетними проектами соціально-економічного розвитку селища Калинівка у 

2019-2020 роках будуть наступні: 

1. Утримання доріг 

1.1. Облаштування стоянок автотранспорту та тротуарів по центральних вулицях 

селища. 

1.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт асфальтобетонного покриття та 

поточний ремонт доріг селища та прибудинкових територій багатоповерхових будинків 

відповідно до встановленої черговості. 

1.3. Відновлення асфальтного покриття навколо люків оглядових колодязів. 

1.4. Встановлення «лежачих поліцейських» на вулицях смт Калинівка згідно з 

проектами, узгодженими в передбаченому законом порядку.  

1.5. Прокладання пішохідних доріжок від буд. 84 по вул. Центральна до автобусної 

зупинки «Школа»  по вул. Центральна, по пров. Новий. 

1.6. Встановлення місця на привокзальній площі та будівництво там автобусної 

зупинки, облаштування стоянки для відстою маршрутних таксі, пішохідних переходів з 

встановленням дорожніх  знаків. 

1.7. Побудова паркувальної стоянки біля буд. 22,  пров. Новий. 

1.8. Створення твердого покриття під сміттєвими контейнерами. 

1.9. Закінчення прокладання дороги через ліс по вул. Б. Хмельницького до 

житлового масиву «Сучки» за узгодженням з організаціями лісового господарства. 

1.10. Облаштування відмостки навколо будинків Центральна, 57-Ж, пров. Новий, 22. 

1.11. Завершити облаштування пішохідного переходу під залізницею (труба). 

 

2. Зовнішнє освітлення. 

2.1. Проведення реконструкції вуличного освітлення по селищу та його будівництво. 

2.2. Освітлення по вул. Проектна, пров. Квітковий, пров. Зоряний. 

2.3. Поступова заміна світлоточок на енергозберігаючі аналоги. 
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2.4. Встановлення додаткових ліхтарів на багатоквартирних житлових будинках за 

потребою. 

2.5. Обслуговування вуличного освітлення в селищі. 

 

3. Водопостачання та водовідведення 

3.1. Розроблення техніко-економічного обґрунтування мереж водопостачання, 

водовідведення, розроблення відповідних проектів капітального ремонту мереж. 

3.2. Реконструкція очисних споруд. 

3.3. Водовідведення приватного сектору (в т.ч. вулиці Польова, Мічуріна, Лугова), 

водовідведення та водопостачання буд. 47, вул. Залізнична. 

3.4. Облаштування утеплення водогінних труб, проведення капітальних та поточних 

ремонтів мереж водопостачання та каналізації . 

3.5. Заміна мережі водопостачання в підвальних приміщеннях багатоповерхових 

будинків. 

3.6. Закінчення прокладки труб водовідведення від території КНС через залізничне 

полотно до полів фільтрації. 

3.7. Чистка заглушеної труби водовідведення по вул. Польова. 

3.8. Проведення ремонту каналізаційних люків в селищі. 

3.9. Гідродинамічне очищення системи водопостачання та водовідведення селища. 

3.10. Обслуговування бюветів у смт Калинівка 

3.11. Реконструкція каналізаційної мережі. 

3.12. Реконструкція водопостачальної мережі. 

3.13. Ремонт каналізаційних колодязів. 

 

4. Санітарний стан селища 

4.1. Організація суботників та регулярне прибирання території селища, вивіз сміття 

та зачистка стихійних звалищ. 

4.2. Контроль за утриманням територій, закріплених за підприємствами і 

установами, розташованими в селищі. 

4.3. Спил аварійних дерев. 

4.4. Покіс карантинних трав. 

4.5. Впорядкування стихійних звалищ. 

4.6. Утримання кладовищ селища. 

4.7. Косіння трави, прибирання снігу. 

4.8. Забезпечення придбання і встановлення пристроїв для фільтрації води на 

артсвердловинах. 

4.9. Розроблення програми по благоустрою присадибних ділянок (наведення 

санітарного стану біля своїх дворів, прибирання будівельних матеріалів з дороги і т. ін.). 

4.10. Проведення роботи по водопониженню. 

4.11. Стерилізація безпритульних тварин. 

4.12. Приведення у належний санітарний стан горищ та підвалів багатоквартирних 

будинків. 

4.13. Створення системи роздільного збору сміття  

4.14. Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

роздільного збирання ресурс оцінних компонентів побутових відходів 

4.15. Захист території селища від підтоплення, створення сприятливих умов 

життєдіяльності населення, впровадження природоохоронних заходів для запобігання, 

ліквідації та мінімізації збитків від проявів підтоплення, згідно з Програмою захисту 

території селища Калинівка Васильківського району Київської області від підтоплення на 

2015-2020 роки. 
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4.16. Реалізація державної політики у сфері питної води, згідно з місцевою 

Програмою «Чиста вода» селища Калинівка Васильківського району Київської області на 

2015-2020 роки. 

 

5. Інші заходи у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства. 

5.1. Капітальний ремонт або реконструкція, будівництво шатрових покрівель (даху) 

на багатоквартирних житлових будинках.  

5.2. Ремонт фасадів багатоквартирних будинків з тріщинами та ремонт фронтонів 

дахів. 

5.3. Встановлення дверей у підвальні приміщення багатоквартирних будинків. 

5.4. Ремонт електрощитових багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться в 

аварійному стані. 

5.5. Ремонт вентиляційних каналів (та накриття їх при потребі) в багатоквартирних 

житлових будинках. 

5.6. Встановлення та ремонт прибудинкових огорож. 

5.7.Облаштування зон відпочинку на прибудинкових територіях багатоквартирних 

будинків (альтанки, столики, лавки). 

5.8. Капітальний ремонт Центрального парку, озеленення. 

5.9. Облаштування зони відпочинку на узбережжі водоймища. 

5.10. Облаштування зони відпочинку в лісосмузі біля масиву «Сучки» з 

облаштуванням водойми, облаштування паркової зони в кварталі 25 з встановленням 

антивандальних тренажерів, лавок, ігрових та спортивних майданчиків. 

5.11. Придбання необхідної техніки (трактор, сміттєзбиральний автомобіль) для 

потреб селища. 

5.12. Встановлення огорожі між проїжджою частиною та пішохідними доріжками за 

потребою. 

5.13. Встановлення дитячих майданчиків або додаткових елементів дитячого 

майданчика за потребою. 

5.14. Обгородження дитячих майданчиків для безпеки за потребою. 

5.15. Встановлення табличок з назвами вулиць в приватному секторі та  номерів 

будинків в  багатоквартирних житлових будинках. 

5.16. Роботи по упорядкуванню кабелю Інтернет мережі. 

5.17. Планування коштів на проектно-кошторисну документацію. 

5.18. Розроблення проектної документації по комунікаціям на масив «Сучки». 

5.19. Капітальний ремонт Будинку культури. 

5.20. Капітальний ремонт парку Слави. 

5.21. Капітальний ремонт привокзальної площі. 

5.22. Капітальний ремонт ДНЗ «Весняночка» (утеплення). 

5.23. Будівництво зони активного відпочинку по вул. Центральна в смт Калинівка. 

5.24. Придбання елементів скейт-майданчика для паркової зони. 

5.25. Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою, що 

знаходяться у комунальній власності, в першу чергу дитячих майданчиків. 

5.26. Містки на початку вул. Центральна, на вул. Лугова 

 

6. Соціальна сфера 

6.1. Надання адресної допомоги населенню селища згідно з програмами 

Калинівської селищної ради «Турбота» на 2015-2020 роки та «Здоров’я» 

6.2. Направлення до територіального центру одиноких громадян (за потребою). 

6.3. Забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в 

оздоровленні, згідно Програми «Оздоровлення дітей селища Калинівка Васильківського 

району Київської області на 2015-2020 роки». 
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7. Культура та спорт 

7.1. Посилення культурно-просвітницької та виховної роботи в селищі шляхом 

залучення мешканців селища до проведення державних, національних та релігійних свят. 

7.2. Облаштування музеїв в селищі. 

7.3. Організація і підтримка проведення свят, конкурсів народної творчості, участь 

художнього колективу в традиційних фестивалях. 

7.4. Проведення культурно-масових заходів, створення умов для занять фізичною 

культурою і спортом учнями та молоддю, забезпечення фінансування футбольної 

команди.  

7.5. Будівництво комплексу спортивних майданчиків. 

7.6. Облаштування стадіону для спортивних занять.  

7.7. Обслуговування стадіону смт Калинівка 

 

8. Безпека та цивільний захист 

8.1. Встановлення камер відео спостереження в селищі. 

8.2. Обслуговування  вуличних камер. 

 

9. Інформаційна сфера 

9.1. Підтримка засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної 

сфери. 

9.2. Фінансування видання «Калинівського вісника» Калинівської селищної ради. 

9.3. Інформаційно-аналітичне висвітлення важливих громадсько-політичних 

державних та місцевих заходів і подій. 

9.4. Забезпечення розробки, удосконалення структури, дизайну, оптимізації захисту, 

забезпечення інформаційного наповнення веб-сайту з метою поліпшення доступу 

громадськості до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. 

 

10. Управління та надання адміністративних послуг 

10.1. Організація та фінансування підвищення кваліфікації спеціалістів. 

10.2. Придбання оргтехніки та обладнання, необхідних для виконання функцій  

10.3. Організація оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти 

нерухомого майна комунальної власності селища. 

10.4. Налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та державної 

влади з метою залучення коштів бюджетів інших рівнів до фінансування селищних 

ініціатив 

 

 

 

Секретар селищної ради      Л.О. Новікова 


