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ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ
Найменування
Підстави для розробки

Замовник

Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Біляївської об’єднаної територіальної
громади на 2017 рік.
Закон України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ЗУ «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального
розвитку України», постанова Кабінету Міністрів
України «Про розроблення прогнозних і
програмних
документів
економічного
і
соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету», Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад».
Виконавчий комітет Біляївської міської ради

Головний розробник

Відділ
соціально-економічного
Біляївської міської ради

Мета

Створення умов для забезпечення сталого
розвитку громади, підвищення ефективності
використання
її
внутрішнього
природноресурсного потенціалу, підвищення якості життя
населення, розв'язання соціально-економічних
проблем.
2018 рік

Термін реалізації
Джерела фінансування
Обсяг фінансування
Прогнозовані
результати

розвитку

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші
джерела не заборонені чинним законодавством
Орієнтовно 78059 тис.грн.
Досягнення єдності усіх складових розвитку
громади: добробуту мешканців, покращення
інвестиційного клімату, розвитку інфраструктури,
активності бізнесу та підприємництва.
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Програма соціально-економічного та культурного розвитку
Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Біляївської
об’єднаної територіальної громади спрямована на зростання добробуту
населення та розроблена з метою забезпечення сталого розвитку усіх секторів
економіки територіальної громади в контексті пріоритетів, окреслених в
Стратегії розвитку Біляївської ОТГ на 2017-2020 роки.
Нормативно-правовою основою Програми соціально-економічного та
культурного розвитку є: Закони України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про
місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), від 23.03.2000 року №1602-III
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII.
Програма синхронізована з Державною стратегією регіонального
розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 року №385, Стратегією економічного та соціального
розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням сесії Одеської
обласної ради № 32-VII від 21 грудня 2015 року, Плану заходів із реалізації у
2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської
області до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради № 576-VII від
21 грудня 2017 року, і спрямована на реалізацію першочергових цілей та
завдань щодо розв’язання соціально-економічних проблем та у відповідності з
пріоритетними напрямками розвитку визначеними Стратегією розвитку
Біляївської ОТГ на 2017-2020 роки, затвердженим рішенням Біляївської
міської ради № 311-20/VII від 29.03.2017р.
Програма включає аналіз економічного та соціального розвитку за 2017
рік, характеристику основних проблем розвитку економіки, соціальної та
культурної сфер, пріоритетних напрямків та заходів економічного, соціального
та культурного розвитку громади на 2018 рік. Характеристику головних
проблем та шляхи їх розв’язання. Представлені основні прогнозні показники
соціально-економічного розвитку та перелік цільових місцевих програм, що
діятимуть у 2018 році.
Кожен член громади і кожна організація розташована на її території має
обмежені засоби щодо формування майбутнього. А інтегровані зусилля дають
нам концентровані засоби
та широку палітру можливих способів їх
використання.
В Програмі окреслені основні завдання та механізми реалізації
пріоритетів, очікувані результати та шляхи моніторингу стану їх виконання.
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1. Аналіз економічного та соціального розвитку Біляївської ОТГ за 2017
рік та характеристика головних проблем розвитку економіки та соціальнокультурної сфери.
Біляївська ОТГ займає площу 190,169 км². Адміністративним центром
громади є місто Біляївка – місто обласного підпорядкування.
Територія Біляївської ОТГ охоплює, крім міста Біляївка, село Майори,
селище Повстанське.
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення Біляївської ОТГ станом на 01.12.2017
року становить 13976 осіб, в тому числі в м. Біляївка – 12321 особа, з яких
постійного населення – 12273 особи. У сільській місцевості чисельність
населення на 01.12.2017 року 1655 осіб, а постійного – 1662 особи. В динаміці
за останні 5 років спостерігається зростання чисельності населення, при чому у
2017 році, порівняно з 2014 роком чисельність міського населення скоротилась
на 1%, а у відсотковому співвідношенні за відповідний період чисельність
сільського населення зросла на 29,6%.
Природний приріст за січень-листопад 2017 року у Біляївській громаді
становив 123 особи, в тому числі у сільській місцевості 5 осіб та у місті – 118
осіб. Чисельність наявного населення збільшилась на 140 осіб. Коефіцієнт
життєвості населення (кількість народжених на 100 померлих) становив 162
особи.
Економіка
Діяльність підприємств
Станом на 01.01.2018 року свою діяльність здійснюють 458 юридичних
осіб (за статистичними даними). Серед них промислових підприємств – 286.
Кількість фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території
громади станом на 01.01.2018р. складає 863. Домінуючим видом діяльності
фізичних осіб-підприємців є роздрібна торгівля. Найбільша кількість торгових
точок роздрібної торгівлі зосереджена у місті Біляївка. Вагому частку в
структурі роздрібної торгівлі становить торгівля продуктами харчування та
змішана торгівля товарами повсякденного вжитку.
Кількість підприємств-суб’єктів господарювання в розрахунку на 10
тис.наявного населення становить 88 одиниць. На таких підприємствах
зафіксовано 1313 зайнятих осіб, в тому числі 1265 осіб найманих працівників.
Питома вага у загальнообласних підсумках становить 0,5% (без урахування
діяльності банків та змін основного виду економічної діяльності підприємств).
Обсяг реалізованих послуг у січні –вересні 2017 року становить 210,6
млн.грн., тобто 0,3% загального обсягу по Одеській області. В тому числі
7528,0 тис.грн. реалізовано послуг населенню, частка послуг реалізованих
населенню складає 5,1% загального обсягу.
Діяльність малих підприємств провадиться на 113 таких підприємствах,
при чому в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 81
одиницю.
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До основних бюджетоутворюючих підприємств громади, за підсумками
2017 року, відносяться: Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», ПАТ
«Одесаобленерго», МРАКС «Ріпак», ПП агрофірма «Промінь», ДП
«Біляївський ринок», ПП «Саша», ТОВ «Ламан-транс-експрес».
Розвиток малого підприємництва у 2017 році відзначено відкриттям на
території громади 21 об’єкта торгівлі та послуг.
Промисловість
У січні-листопаді 2017 року було реалізовано промислової
продукції(товарів, послуг) загальним обсягом 30,7 млн.грн., що складає 0,1% до
всієї реалізованої промислової продукції Одеської області. Обсяг реалізованої
продукції на 1 особу становив 2196,6 грн.
На території громади розташовані виробничі потужності підприємств
харчової промисловості: Біляївський м’ясокомбінат ПП фірми «Гармаш», філія
«Виробничого об’єднання ПрАТ „Одеський консервний завод”.
ВОС «Дністер» філії «Інфоксводоканал» є підприємством, що здійснює
водозабір, очищення та постачання питної води населенню та підприємствам
міст і районів в радіусі 50 км від обласного центру. Потужність ВОС «Дністер»
складає 820 тис. м³/ добу. У січні –грудні 2017 року обсяги реалізації філії
«Інфоксводоканал» становили 223,21 тис.куб.м/добу. Фактично реалізацію води
здійснює ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал», що знаходиться у місті
Одеса. Реалізовано води на суму 497,6 млн.грн., що на 26% більше реалізованої
продукції за аналогічний період 2016 року. Середньооблікова чисельність
працівників становить 700 осіб, в тому числі на ВОС «Дністер» зайнято 506
працівників, що на 4% менше ніж у січні-грудні 2016 року.
ПП фірма «Гармаш» є лідером на ринку м’ясопродуктів з виробництва
ковбасних виробів, пельменів, напівфабрикатів. Широкий асортимент продукції
включає біля 100 найменувань. До складу фірми входять два великих
підприємства – Олександрівський та Біляївський м’ясокомбінати. Всього по
підприємству за 2017 рік вироблено продукції 872,9 т, що більше на 6% обсягу
виробленої продукції за аналогічний період 2016 року. Біляївським
м’ясокомбінатом за 2017 рік вироблено 1,03 т товарної продукції, що на 63%
менше аналогічного періоду 2016 року. За 2017 рік Біляївським
м’ясокомбінатом вироблено 0,1% загальновиробничого обсягу по
підприємству.
У січні-грудні 2017 року ПП фірмою «Гармаш» було реалізовано
промислової продукції власного виробництва загальним обсягом 83251,5
тис.грн., що на 42% більше реалізованої продукції за аналогічний період
минулого року. На підприємстві в середньому зайнято 203 працівника, в тому
числі 38 працівників на Біляївському м’ясокомбінаті, що на 35% більше
зайнятих за підсумками 2016 року.
Об’єм відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт та
послуг підприємств промисловості, становить 82% від загального об’єму
відвантаження великих та середніх підприємств Біляївської ОТГ.
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Транспорт
У січні - грудні 2017 року пасажирообіг, виконаний підприємствами
автомобільного транспорту(крім комунальних та виконаних фізичними
особами –підприємцями) ставить 26,9 тис.пас.км, тоді як за результатами
січня-грудня 2016 року (за винятком перевезень, виконаних фізичними особами
підприємцями) склав 67 тис.пас.км.
Найбільшим підприємством, що здійснює пасажирські перевезення є
ПрАТ «Трансавтосервіс».
У січні- грудні 2017 року підприємствами автомобільного транспорту
перевезено 789,5 тис.т вантажів, що у 26,6 раза більше, ніж у січні-грудні
2016р.
Вантажооборот у січні-грудні 2017 року, що здійснюється автомобільним
транспортом, складає 336,4 млн.ткм (статистичні дані), що на 16,5 % більше
аналогічного періоду минулого року.
ТОВ «Ламан-Транс-Експрес», ТОВ «Бєл-Транс» - найбільші
підприємства транспорту, основним видом діяльності яких є перевезення
вантажів спеціалізованими автомобілями. За підсумками 2017 року
підприємствами було перевезено 789,5 тис.т вантажів, з яких у міжнародному
сполученні перевезено 20,7 тис.т.
Середньооблікова кількість працівників, зайнятих у сфері транспорту, у
2017 році становить 311 осіб.
Банківська сфера представлена 4 установами, що здійснюють активну
фінансово-кредитну та страхову діяльність.
Комунікаційна сфера представлена 4 підприємствами. Найбільшу
чисельність населення обслуговує ТОВ «Укртелеком».
На території громади функціонують: 1 ринок, 17 закладів громадського
харчування, 5 автозаправних станцій.
Будівництво
У січні-листопаді 2017 року підприємствами міста Біляївка, що
працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано
будівельних робіт на суму 700 тис.грн.(дані можуть уточнюватись). Роботи
виконані на будівництві інженерних споруд, інших споруд та приміщень. За
характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з
нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 79,9%
від загального обсягу, решта – з поточного ремонту (20,1%).
За січень-вересень 2017 року на території громади прийнято в
експлуатацію 543 кв.м загальної площі житла, що становить 0,1% за загального
обсягу по Одеській області.
Сільське господарство
У структурі сільськогосподарського виробництва домінує рослинництво.
93% сільськогосподарських підприємств громади основним видом діяльності
визначили саме рослинництво, 6,7% підприємств суміщають з тваринництвом.
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ТОВ «Одесарибгосп» спеціалізується на вирощуванні товарної риби, у 2017
році господарську діяльність не здійснює.
Лідируючі позиції займає вирощування зернових культур, олійних
культур, а також вирощування овочів і кормових культур.
Найбільшими сільгоспвиробниками громади є:
МРАКС Ріпак, що провадить свою діяльність на площі 2350 га.
Реалізовано продукції у січні-грудні 2017 року на суму 17235 тис.грн. У 2017
році підприємством вирощено 5,6 тис.т зернових, в тому числі: 3912т пшениці,
636т ячменю, 361т кукурудзи, 678т соняшнику. Середньооблікова чисельність
працівників підприємства - 46 осіб, в порівнянні з аналогічним періодом 2016
року зменшилась кількість працівників на 5%.
Приватне підприємство агрофірма «Промінь» займає площу 1772га, за
січень-грудень 2017 року зібрано продукції рослинництва 4541т, з яких питома
вага ячменю 30%, пшениці – 47%, гороху – 11%, соняшнику - 12%. У січнігрудні 2017 року продукції рослинництва реалізовано на 85% більше ніж за
аналогічний період 2016 року, продукції тваринництва вирощено за
підсумками 2017 року 5т, за аналогічний період 2016 року вирощено 8т. За
2017 рік, за даними підприємства, реалізовано продукції на суму 15580 тис.грн.,
що на 85% більше аналогічного періоду 2016 року. Середньооблікова
чисельність працівників складає 41 особу.
СГ ТОВ «Південьагропереробка» займає площу 2761га, з яких одна
третина перебуває на території громади. Підприємство зареєстровано на
території Мирненської сільради Біляївського району, де розташовані виробничі
потужності. Середня чисельність працівників – 132 особи. На підприємстві
створено замкнутий цикл виробництва, що включає в себе власне виробництво,
переробку та реалізацію готової продукції з застосуванням сучасних та
перспективних методів.
З метою реалізації свіжих овочів було створено овочеву базу, придбано та
введено в експлуатацію обладнання для сортування та упаковки овочів і
фруктів у тару з логотипами торгової марки «Гурман». Ця продукція зайняла
гідне місце на полицях супермаркетів Одеси та Києва. З підприємством
співпрацюють такі супермаркети, як « Таврія», «Фоззі», «Сільпо», «Фуршет»,
«Велика Кишеня», «Метро».
Натомість головним напрямом діяльності компанії залишається
виробництво та реалізація томатної пасти. Цей продукт займає 80% у загальній
структурі продажів. Виробничі потужності підприємства дозволяють у сезон
випускати більше 1000000 банок протягом місяця.
ТОВ «Одесарибгосп» господарює на площі 1035га, розташовуючись на
межі території Біляївської громади та території Яськівської сільради.
У структурі сільськогосподарського виробництва області домінуючою є
частка малих підприємств.
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Найбільш ефективними та конкурентоспроможними є фермерські
господарства, їх діяльність ґрунтується на принципах підприємницької
діяльності, що визначає активну позицію у формуванні ринку
сільськогосподарської продукції громади. Частка таких підприємств становить
68%, що в розрахунку на 1 підприємство обробляють в середньому 37 га.
Зовнішньоекономічна діяльність
За статистичними даними у Біляївській ОТГ станом на 01.10.2017 року
зафіксовано обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
унесених в економіку громади, у розмірі 668,2 тис.дол.США, що становить
0,01 % до загального обсягу інвестицій по Одеській області.
Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку
громади були: Кіпр, Швейцарія, Нідерланди.
Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної
діяльності як: транспорт, сільське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу
у січні-жовтні 2017 року становив 47,7 дол.США.
Зайнятість населення
Середньооблікова кількість штатних працівників у січні – вересні 2017
року становить 3855 тис.осіб.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2017р. Становила 0,146
тис.осіб. Навантаженість на одне робоче місце(вакантну посаду) становила на
кінець 2017 року в середньому 2 особи.
За професійними групами найбільшим попитом на кінець 2017р.
користувалися робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
(23,5% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменшим –
кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та
рибальства (2,9%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
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безробіттю, в грудні 2017р. становила 73 особи. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2536 грн, що дорівнює 79,2% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017 року порівняно з
листопадом 2017 року зменшилась на 48,1% та на кінець року становила 68
одиниць.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника у
січні-вересні 2017 року складає 5215 грн., що становить 79,2% середнього
рівня по області. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року середній
рівень заробітної плати зріс на 54,6%. Заборгованість із виплати заробітної
плати працівникам по підприємствам громади станом на 1 грудня 2017 року
відсутня.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У січні – грудні 2017 року профінансовано Програму соціального захисту
населення Біляївської ОТГ на суму 407,1 тис.грн. Допомога була адресно
виплачена самотнім малозабезпеченим пенсіонерам, інвалідам та учасникам
ВВВ, учасникам АТО, інвалідам загального захворювання 1 групи та іншим
категоріям соціально незахищених верств населення громади.
З метою забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовним
проїздом на міських автобусах у січні-грудні 2017 року Програму «Здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального
користування у 2017-2020 роках» профінансовано на суму 148,7 тис.грн.
Надано фінансову підтримку Біляївській міській організації ветеранів
України у 2017 році на суму 116,9 тис.грн.
На реалізацію заходів програми Біляївської об’єднаної громади
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки у 2017
році витрачено 31,0 тис.грн.
У 2017 році реалізація Програми «Сім’я і молодь Біляївської об’єднаної
територіальної громади» на 2016-2017 роки дійшла до завершення. За січеньгрудень 2017 року програму профінансовано на 40,5 тис.грн.
У 2017 році з державного бюджету було залучено кошти на придбання
соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на суму 606,4 тис.грн.
Освіта
Основним напрямком розвитку освіти Біляївщини є належне
забезпечення функціонування закладів освіти, забезпечення якісного
харчування дітей, сприяння літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
За підсумками 2017 року програма «Освіта Біляївської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2020 роки» була профінансована на суму
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6278,0 тис.грн. Виконано заходи з організації харчування, дозвілля та участі
волонтерів носіїв англійської мови в пришкільних таборах денного
перебування, проведення міських шкільних спартакіад, конкурсу захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, участі учнів у конкурсах,
турнірах, спартакіадах, у Всеукраїнській грі «Джура», проведення конкурсу
«Лідер року» та ін. На оздоровлення та відпочинок дітей витрачено 295,7
тис.грн.
Для покращення умов перебування діток в дошкільних закладах громади
у 2017 році придбано меблі, тіньові навіси, пральну машину, генератори,
комп’ютерну техніку для виховних кімнат та виробничі столи для харчоблоку
дитячих садків вартістю 520,15 тис.грн.
Для забезпечення ефективної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017 році було придбано:
- шкільний автобус на суму 1697,6 тис.грн. (державний бюджет)
- Ноутбуки на суму 236,9 тис.грн.( державний бюджет)
- Шкільні меблі на суму 80,0 тис.грн. (державний бюджет)
- Генератор, телевізор, візок гідравлічний на суму 64,2 тис.грн. (бюджет
громади)
- Підручники на суму 10,0 тис.грн. (бюджет громади)
- М’ясорубку для ЗОШ №1 та морозильну камеру для ЗОШ №2 на суму
19,7 тис.грн. (бюджет громади)
З метою забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами та учнів
1-4 класів у 2017 році з бюджету громади витрачено 1051,7 тис.грн.
У 2017 року на виконання «Міської програми літнього відпочинку та
оздоровлення дітей Біляївської ОТГ на період 2016-2020 років» витрачено з
бюджету громади 98,0 тис.грн.
Культура та туризм
Програмою розвитку культури та туризму в Біляївській ОТГ на 2016-2020
роки передбачено проведення заходів з нагоди пам’ятних річниць, організацію
дозвілля дітей, підлітків, розвиток туристичної галузі економіки, сприяння
залученню більш широкого кола мешканців до заходів мистецтва. За січень –
грудень Програма була профінансована на суму 600,0 тис.грн.
У 2017 році виготовлено презентаційну продукцію, роботу над дизайном
(бейсболок, футболок, еко-сумок, магнітів, календарів, коробок сувенірних,
виготовлення нагрудних знаків для нагородження почесних громадян міста),
для нагородження учасників виставки для популяризації Біляївської ОТГ у
туристичному середовищі. З метою промоції туристичних ресурсів громади
виготовлено презентаційну продукцію (довідники, путівники, буклети, флаєра,
карто-схеми), сувеніри, з інформацією про основні об’єкти туристичного
показу та екскурсійного відвідування.
Проведено «Круглий стіл» з представниками громадських організацій,
фахівцями з питань містобудування з метою розробки та впровадження
пропозицій зі створення елементів міського дизайну-об’єктів туристичної
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інфраструктури.
У 2017 році спільно з громадськими організаціями проведено низку
екологічних акцій та суботників.
У 2017 році міською радою було придбано одяг для сцени та театральні
крісла,
а також встановлено електричне та механічне спеціалізоване
обладнання сцени будинку культури с. Майори на суму 520,0 тис.грн.
Для потреб громади було придбано проектор на суму 30,9 тис.грн.
Спорт
Важливість фізичного виховання дітей та активного способу життя
мешканців громади у сприянні спортивним досягненням відображено у
Програмі розвитку фізичної культури та спорту в Біляївській ОТГ на 2016-2020.
У 2017 році Програму було профінансовано на суму 230,6 тис.грн. Окрім
основних запланованих заходів було додатково придбано спортивний інвентар,
матеріали, обладнання, спортивну форму для команд Біляївської ДЮСШ.
Об’єкти
соціального
значення
та
дорожньо-транспортної
інфраструктури
У 2017 році в закладах освіти було здійснено:
- Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у Біляївській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 на суму 1064,7 тис.грн.(державний та обласний бюджет)
- Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі Біляївської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 3 на суму 1488,8 тис.грн.(обласний бюджет)
- Капітальний ремонт по заміні вікон тадверей Біляївської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 на суму 569,1 тис.грн.(обласний бюджет)
- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Біляївської міської ДЮСШ
на суму 988,5 тис.грн. (державний бюджет, обласний бюджет, бюджет
громади).
- Енергомодернізація ДНЗ КТ я/с «Веселка» Біляївської ОТГ за
технологією часткового заміщення потреби в електроенергії
енергопродукуючою мережевою сонячною станцією на суму 418,5
тис.грн. (кошти ДФРР, бюджет громади).
Заклади культури:
- Капітальний ремонт приміщення першого поверху міського будинку
культури на суму 1469,1 тис.грн.(обласний бюджет)
- Капітальний ремонт даху та будинку культури с.Майори на суму
1111,9 тис.грн.(обласний бюджет)
У 2017 році здійснено:
Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка на
суму 1110,9 тис.грн.(обласний бюджет)
У дорожньо-транспортному господарстві громади відбулись якісні зміни. У
2017 році реалізовано:
- Капітальний ремонт тротуару по вул.Успенська (від просп.
Незалежності до вул.Комарова) – 1 467,1 тис.грн.(обласний бюджет);
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-

-

-

Капітальний ремонт дорожнього покриття та водовідведення по
вул.Суворова (від вул.Миру до вул.Костіна) – 4138,7 тис.грн.(обласний
бюджет)
Капітальний ремонт дорожнього покриття та водовідведення по вул.
Московська (від вул. Миру до вул.Горького) на суму 342,0
тис.грн.(обласний бюджет)
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Генерала Глібова на
суму 649,0 тис.грн.(бюджет громади)

У 2017 році Програму розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 20172019 роки профінансовано на суму 1101,5 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
Комунальні підприємства Біляївської міської ради здійснювали свою
діяльність згідно запланованих цільовими Програмами заходів на 2017 рік.
Водопостачання та водовідведення
Обслуговування водопровідних мереж міста та водопостачання до
будівель жителів проводиться КП «Біляївський водоканал». Контроль за якістю
води проводить філія ТОВ „Інфоксводоканал”. З метою економії, встановлено
та обслуговується 5040 лічильників. КП «Біляївський водоканал» надає послуги
з водопостачання, водовідведення, послуги з асенізації. На підприємстві
працює 43 особи.
Підприємство поступово перезавантажується для роботи у більш
напруженому режимі в зв'язку із збільшенням обсягів робіт, пов'язаних з
приєднанням мереж та абонентів Селища, с. Майори та с-ща Повстанське. При
зростанні навантаження приблизно на 25% фактична кількість працюючих не
змінилась. Поступово поновлюється парк комунальної техніки. До нового
екскаватора та власноруч відремонтованої асенізаційної машини додалась
нова вакуумна машина, придбана за кошти державного та обласного бюджетів
вартістю 1315,5 тис.грн. для обслуговування мереж водозабезпечення.
В 2017 році побудували 1,5км водогонів, у 2016 – 2,4км. КП «Біляївський
водоканал» обслуговує 79,6км водогонів що стоять на балансі підприємства
та експлуатує на договірних умовах з власниками ще понад 31,0 км вуличних та
абонентських водогонів, які є невід’ємною частиною системи.
Програму розвитку КП «Біляївський водоканал» на 2016-2019 роки
профінансовано на суму 30,5 тис.грн.
Теплопостачання та обслуговування ОСББ
Теплопостачання та обслуговування багатоквартирних будинків здійснює
Біляївський ЖЕКП. На підприємстві працює 23 особи. Заходи програми
«Розвитку та фінансової підтримка Біляївського ЖЕКП на 2017 рік» з місцевого
бюджету профінансовано у розмірі 182,1 тис.грн.
На початок 2017 року на обслуговуванні підприємства знаходились 15
будинків загальною площею 22,222 тис.м2, яким підприємство надавало
послугу з утримання будинків та прибудинкової території, та 8 будинків
отримають послуги з теплопостачання загальною площею 21,683 тис.м2.
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Також на балансі підприємства знаходяться чотири газових котельні.
З березня – квітня 2017року виходячи з положень Закону України «Про
особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» №417VIII від 14.05.2015 власникам житлових приміщень у багатоквартирному
будинку повністю делеговані повноваження з управління будинком, не
дивлячись на наявність/відсутність ОСББ. Співвласники багатоквартирного
будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли рішення про форму
управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком
здійснюється
управителем,
який
визначається
органом
місцевого
самоврядування. Рішення про створення ОСББ прийняли 9 будинків які були
зняті з балансу Біляївського ЖЕКП.
Задля упорядкування житлового фонду Біляївської ОТГ у квітні 2017року
Біляївською міською радою був проведений конкурс на управителя житловим
фондом міста, який виграло Біляївське ЖЕКП.
Після підписання договору з міською радою на баланс «Біляївського ЖЕКП»
передано 43 житлових будинків загальною площею 15,919 тис.м², із них
обслуговуються лише 16 будинків загальною площею 9095 тис.м².
З метою підтримки ОСББ на території громади заходи Програми «Сприяння
створення
та
підтримки
функціонування
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків у Біляївській ОТГ на 2016-2018 роки» у 2017 році
профінансовано у сумі 221,8 тис.грн.
Благоустрій та міські пасажирські перевезення
Благоустрій громади підтримує КП «Наш дім». Підприємство виконує
роботи по благоустрою та санітарному очищенню, збору та вивозу ТПВ,
утриманню міського вуличного освітлення, утриманню міських доріг,
обслуговуванню кладовищ та здійснює міські пасажирські перевезення.
Середньооблікова численність працівників підприємства складає 67
чоловік.
З місцевого бюджету було профінансовано програму «Фінансова
підтримка комунального підприємства «Наш дім» на 2017 рік» на суму 7842,1
тис.грн.
З метою забезпечення дозвілля дітей було придбано чотири дитячих
майданчики на суму 198,0 тис.грн. та гумове покриття на суму 189,1 тис.грн.
(для дитячого спортивного майданчика по вул. Слобідська) та оплачене
виконання монтажних робіт чотирьох дитячих майданчиків на суму 54,2
тис.грн.(по вул. Г. Чуйкова, вул. Г.Глібова, вул. Шевченка та в с. Повстанське)
та монтаж огорожі дитячого майданчика – 88,0 тис.грн.
З метою забезпечення якісної та безперебійної роботи вуличного
освітлення в м. Біляївка,с. Майори, с. Повстанське були використанні кошти в
сумі 129,1 тис.грн. на придбання ламп освітлення, світильників, кабельної
продукції, електротехнічного силового обладнання.
З метою проведення якісних робіт по утриманню території ОТГ в
належному санітарному стані, виконанню різноманітних ремонтних робіт,
забезпеченню святкових заходів громади, підприємством проводились закупки
різноманітних матеріалів (вапно, фарба, метал і т.д.) на суму 194,2 тис.грн.
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Для забезпечення якісного утримання доріг об’єднаної громади на
підприємстві було створено спеціальний відділ. З метою забезпечення
виконання ремонтних робіт даного відділу підприємством проводилась
закупівля матеріалів на суму 249,6 тис.грн., що дозволило провести
відновлюванні роботи твердого покриття доріг площею 330 м 2. Також була
закуплена пісчано - гравійна суміш на суму 153,8 тис.грн. для створення
твердого покриття на ґрунтових дорогах (вул. Садова, пров. Суворова, пров. О.
Матросова, частково вул. Фрунзе).
Для ефективної роботи даного відділу було закуплено обладнання на
суму 369,7 тис.грн. (а саме віброплита – 37,5 тис.грн., генератор – 24,5 тис.грн.,
компресор – 17,3 тис.грн., відбійний молоток 2 шт. х 31,7 тис.грн., нарізчик
швів – 51,5 тис.грн., повітродув – 16,0 тис.грн., подрібнювач гілля – 118,7
тис.грн., снігоприбиральна установка – 41,0 тис.грн.).
За кошти субвенції з інфраструктурного розвитку придбано екскаватор з
щелепним ковшем на суму 944,0 тис.грн.
Регулярно проводяться роботи по грейдеруванню доріг з ґрунтовим
покриттям, загальна протяжність яких на даний час складає 15 км. Освоєно та
триває виробництво нових пасажирських зупинок, вироблено 3 зупинки на
суму 45,0 тис.грн., на даний час закінчується виготовлення ще 2 зупинок.
Для створення безпечних умов автомобільного та пішохідного руху в
громаді було розроблено проект «Безпечний рух» вартість якого складає 63,4
тис.грн., окрім цього на протязі року за рахунок фінансової підтримки були
придбані та встановлені дорожні знаки в кількості 69 шт. на суму 33,0 тис.грн.
З метою покращення послуг по наданню пасажирських міських
перевезень за рахунок державних коштів та коштів міської ради було придбано
міський пасажирський автобус ( модель «АТАМАN» А092Н6) наявність якого
дозволяє задовольнити потреби в перевезені осіб з обмеженими фізичними
можливостями руху та інших маломобільних осіб, вартість даного
транспортного засобу складає 1 944,6 тис.грн.
Щоб уникнути стрімкого росту тарифів на послуги комунальних
підприємств, міською радою профінансовано Програму «Відшкодування
різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2017
рік» на суму 1333,3 тис.грн.
Готельне господарство
Головна мета роботи комунального підприємства «Супутник» це
впровадження заходів для надання якісних послуг для туристів, відпочиваючих,
громадян, що знаходяться у відрядженні, населення Біляївської об’єднаної
громади та утримання об’єктів комунальної власності. Облікова кількість
працівників на початок 2017 року склала 5 осіб, а на кінець року – 19 осіб.
У 2017 році завдяки фінансовій підтримці Біляївської міської ради у сумі 275,7
тис.грн. виконані такі основні заходи:
завершено роботи в будівлі хостелу, закуплено та встановлені меблі і
обладнання;
відремонтовано водопровід до Будинку культури;
придбано оргтехніку;
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придбані LED світильники, для освітлення прилеглої території до Візит
центру та Будинку культури;
проведені роботи по очистці території біля Будинку культури;
придбано газонокосарку та бензопилу;
розчищено частину платанової алеї від Візит центру та будівлі хостелу до
Будинку культури.
За власні кошти підприємства 85,6 тис.грн. виконані наступні роботи:
проведені ремонтні роботи в котельній готелю по вул. Костіна 11, замінено
20м. тепломереж (2522,00 грн.);
проведено ремонт фасаду підсобної будівлі готелю КП «Спутник»
(1450,00грн.);
встановлено пожежну та охоронну сигналізацію в будівлі готелю вул.
Костіна 11 (15832,00 грн.);
придбані нові меблі для номерів готелю, ивентар (19188,00 грн.);
для роботи КП «Спутник» придбана оргтехніка ноутбуки та принтер,
системник (22920,00 грн.);
проведені роботи з благоустрою майданчика біля будівлі хостелу по вул. О.
Головатого 404г (2400,00 грн.);
придбані прилади електроопалення для приміщення музею (1930,00 грн.);
прочищено каналізаційний колектор від Будинку культури вул.
О.Головатого 404в 70 метрів (1500,00 грн.);
Профінансовано роботи по будівництву мережі Інтернет (флайком) в
приміщення музею (1500,00 грн.);
Матеріали на виготовлення та встановлення бесідки (5023,00 грн.);
Придбаний мотор для човна (11376,00 грн.).
В 2017р. підприємством до бюджету міста перераховано частку прибуткового
податку 1252,00 грн.
Енергоефективність
З метою забезпечення виконання державних завдань з економії
енергоресурсів, для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
у бюджетній сфері громади, сфері надання комунальних послуг, скорочення
витрат на використання енергоресурсів діє План дій сталого енергетичного
розвитку м.Біляївка на період до 2020 року. Особливу увагу приділено
соціальним та інфраструктурним об’єктам.
У 2017 році на реалізацію Програми «Вуличного освітлення населених
пунктів Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки»
профінансовано на суму 1523,9 тис.грн.
Проведено:
- Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення по вул.Московська
(від №28 до №67) – 184,0 тис.грн.(обласний бюджет)
- Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення по вул.Московська
(від №71 до №117) – 192,9 тис.грн.(обласний бюджет)
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Капітальний ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення по вул.
7Квітня (№2-28), вул. Степова( від вул. 7Квітня до вул. Степова №19),
вул. Слобідська (від вул. Степова №19 до вул.Слобідська №24), вул.
Л.Українки, вул. Канатна, вул. Нова на суму 603,5 тис.грн.(бюджет
громади)

Земельні відносини
Земельний фонд Біляївської ОТГ станом на 01.01.2018 року становить
190,169 км². Структуру громади формують 3 населені пункти: м. Біляївка, с.
Майори та с-ще Повстанське. Площа міста становить 133,73км².
У структурі земельного фонду 99,911км², тобто 53% всього земельного
фонду займають площі зайняті сільським господарством.
За підсумками 2017 року у сфері регулювання земельних відносин
систематично проводиться аналіз використання земельних ділянок.
Здійснюється контроль за сплатою земельного податку та орендної плати.
Серед основних заходів з землеустрою було здійснено:
- Топографічно-геодезичну зйомку та інженерно-геологічне вишукування
ділянки для розроблення містобудівної документації-детального плану
території щодо розміщення та обслуговування полігону твердих
побутових відходів орієнтовною площею до 6га на території Біляївської
ОТГ (за межами населеного пункту) на суму 78,5 тис.грн.(бюджет
громади)
- Розробку містобудівної документації -детального плану території щодо
розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів
орієнтовною площею до 6га на території Біляївської ОТГ(за межами
населеного пункту) на суму 235,7 тис.грн.
Ціни, тарифи та комунальні платежі
Ціни на споживчому ринку Одеської області у грудні 2017р. порівняно з
попереднім місяцем підвищились на 1,1%, з початку року – на 14,6% (по
Україні – на 1,0% та 13,7% відповідно).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в
цілому підвищились на 0,1%, що в значній мірі спричинено зростанням тарифів
на утримання будинків та прибудинкових територій в 1,6 рази.
Підвищення цін на транспорт на 1,0% відбулось в основному за рахунок
подорожчання затрат на обслуговування та ремонт транспортних засобів – на
2,5% та палива і мастил на 2,0%(за статистичними даними).
У січні–листопаді 2017р. 1163 домогосподарствам було призначено
субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива. За січень–листопад 2017р.
загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
становила 4022,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне
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домогосподарство у листопаді 2017р. становить 3473,7 грн (по області – 3293,9
грн). У січні–листопаді 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих
домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5811,9 тис.грн.
У січні–листопаді 2017р. населенням м.Біляївка сплачено (без
газопостачання) за житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх
періодів, 3864,7 тис.грн, що становило 92,3% нарахованих за цей період сум.
Заборгованість населення (без газопостачання) з оплати житлово-комунальних
послуг на кінець листопада становила 669,0 тис.грн.
У листопаді 2017р. 47,6% власників особових рахунків мали борг за 3 і
більше місяців за централізоване опалення та гаряче водопостачання, за
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 44,4%,
централізоване водопостачання та водовідведення – 24,2% (по області цей
показник становив відповідно: 16,9%, 29,0%, 18,5%).
Інвестиційна діяльність
За статистичними даними у Біляївській ОТГ станом на 01.10.2017 року
зафіксовано обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
унесених в економіку громади, у розмірі 668,2 тис.дол.США, що становить
0,01 % до загального обсягу інвестицій по Одеській області.
Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку
громади були: Кіпр, Швейцарія, Нідерланди.
Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної
діяльності як: транспорт, сільське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу
у січні-жовтні 2017 року становив 47,7 дол.США.
Проектна діяльність. Проекти розвитку громади та залучення інвестицій
У 2017 році було подано заявку на приєднання до ініціативи країн ЄС у
східній Європі «Мери за економічне зростання» з можливістю приймати учать
в демонстраційних проектах, що будуть фінансуватись з бюджету країн
Європейського Союзу. Розроблено проект «Пітримка розвитку інфраструктури
туристичного бізнесу та сприяння реалізації місцевих продуктів та послуг».
Розроблено Економічну Стратегію розвитку громади з метою залучення
додаткових джерел на підтримку малого та середнього бізнесу, розвитку
економіки та створення додаткових робочих місць, в межах проекту USAID
«Підтримка аграрного розвитку». На громадських обговореннях за участі
експертів ОРАКС було представлено бізнес-план підприємства з виробництва
сирів та супровідної молочної продукції. Бізнес-план підготовлено до участі у
другому турі проекту USAID «Підтримка аграрного розвитку».
Біляївську ОТГ за результатами конкурсу було обрано до участі у проекті
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».
Направлено проект «Облаштування зони відпочинку та мотузкового
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парку для розвитку фізичних можливостей та укріплення здоров’я дітей» до
участі у конкурсі програми соціальних інвестицій «Україна – житниця
майбутнього компанії «Монсанто Україна».
Розроблено проект «Розвиток екологічної інфраструктури в сільській
місцевості Одеської області» для подання від Одеської обласної державної
адміністрації до конкурсу проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.
Розроблено проект «Впровадження системи енергоменеджменту та
енергетичного моніторингу в Біляївській ОТГ» до участі у грантовій програмі
на отримання інституційної та експертної підтримки.
Направлено заявку на пошук партнерів для участі у конкурсах фонду
Вишеградської четвірки.
Розроблено проект до участі у конкурсі «Майстерня міста – 2017».
Надано допомогу у розробці проекту МГО «Патріот» «Неважливих
професій не буває» до участі у конкурсі міні-грантів в рамках проекту
«Київський діалог» за підтримки Міністерства Закордонних Справ
Федеративної Республіки Німеччина
До участі у презентаційних проектах за Програмою «Угода мерів» було
підготовлено та подано проект «Модернізація системи вуличного освітлення
Біляївської об’єднаної територіальної громади із встановленням сонячної мініелектростанції».
У 2017 році реалізовані проекти:
проект регіонального розвитку, як такий, шо пройшов конкурсний відбір:
«Енергомодернізація ДНЗ КТ я/с «Веселка» Біляївської ОТГ за технологією
часткового заміщення потреби в електроенергії енергопродукуючою
мережевою сонячною станцією» на суму 418,5 тис.грн. (кошти ДФРР, бюджет
громади).
Проекти інфраструктурного розвитку громади, погоджені Міністерством
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України:
1. «Оновлення парку комунальної техніки (придбання вакуумної машини
КО-503В)».
2. «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Паркова в с-щі
Повстанське» .
3. «Закупівля екскаватору з щелепним ковшем для КП «Наш дім»
Біляївської ОТГ.
Публічність, прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади
З метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради,
її виконавчих органів, посадових осіб, сприяння безперешкодній реалізації
конституційного права громадян на інформацію і свободу слова,
профінансовано «Програму забезпечення публічності та прозорості діяльності
органів місцевої влади, висвітлення господарського, соціального та
культурного життя Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»
у сумі 536,4 тис.грн. Програма реалізовувалась КП «Редакцією «Вісті Біляївки».
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На підприємстві працює 4 особи.
У 2017 році вдалось досягнути:
- Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу
міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.
- Запровадження постійної комунікації міської влади з громадою міста,
залучення широких верств населення до обговорення та участі у
вирішенні питань місцевого значення.
- Створення конструктивного майданчику для діалогу між всіма верстами
населення, місцевою владою, громадськістю та зменшення рівня
соціальної напруги в громаді, створення підґрунтя для розвитку
громадських ініціатив.
Основним джерелом інформування громадівців про діяльність органів
місцевого самоврядування є офіційний сайт Біляївської міської ради, на
сторінках сайту інформація розміщується в повному об’ємі, регулярно
оновлюється та знаходиться у вільному доступі.

Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери.
До чинників, що гальмують економічний розвиток, належать: брак власних
коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток та недостатня
ефективність державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки
за користування банківськими кредитами та зменшення кредитування
економіки регіону, у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській сфері;
недостатній рівень розбудови інфраструктури; зростання вартості будівельних
матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв, а також припинення
фінансування з державного бюджету програм будівництва житла; недостатньо
висока частка продукції місцевих товаровиробників на регіональному
споживчому ринку;
зменшення
обсягів
державної
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників стримує активізацію їх інвестиційної діяльності; низька
культура поводження з твердими побутовими відходами та відсутні новітні
технології їх утилізації; дисбаланс попиту і пропозицій робочої сили на ринку
праці, висока потреба у робітничих кадрах.
Можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки та
соціальної сфери:
- Реалізація енергозберігаючих проектів, проектів розвитку
інфраструктурних об’єктів, інвестиційних проектів із залученням
державних, обласних джерел, міжнародної технічної допомоги та
грантових коштів згідно чинного законодавства.
- Активізація розвитку сприятливого бізнес-середовища.
- Надання допомоги та сприяння утворенню, функціонуванню ОСББ.
- Удосконалення та доступність системи освіти, культури, спорту.
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- Завершення реконструкції систем водопостачання та водовідведення,
освітлення.
- Створення нових робочих місць.
- Сприяння кооперації на селі.
- Впровадження заходів з покращення екологічного стану.
- Підвищення рівня просвіти та активності мешканців.
2. Мета Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку
громади, підвищення ефективності використання її внутрішнього природноресурсного потенціалу, зростання добробуту населення, розв'язання соціальноекономічних проблем та підвищення конкурентоспроможності економіки
громади, комфортному проживанню мешканців.
3. Цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку
Біляївської ОТГ в 2018 році
Для провадження стратегічних пріоритетів розвитку Біляївської
об’єднаної територіальної громади, згідно Стратегії розвитку Біляївської ОТГ
на 2017-2020р., Програма покликана визначити шляхи і механізми реалізації
конкретних завдань на 2018 рік.
Стратегічні пріоритети розвитку громади на період 2017-2020 років:
Стратегічний напрямок А: Зростання інвестиційної привабливості
громади.
Стратегічний напрямок В: Зростання інституційної спроможності
громадянського суспільства.
Стратегічний напрямок С: Підвищення якості життя мешканців.
Забезпечення високих соціальних стандартів життя розкриває можливість
гармонічного розвитку громади, її вихід на якісно новий рівень.
Інтеграція всіх напрямків розвитку громади. Досягнення успіху можливе
за умови розгляду всіх проблем в єдиній площині. Будь-яка сфера суспільного
життя чи господарства впливає на іншу, тому неможливо їх відокремлювати.
Пріоритети розвитку громади визначають основу формування бюджету
на 2018 рік. Всі надходження та витрати служать для просування стратегічних
пріоритетів і перебувають під системним контролем.
Цілями інтегрованого соціально-економічного розвитку у 2018 році
визначено:
- Зростання промислового, транспортного, сільськогосподарського
потенціалу громади, шляхом впровадження сучасних технологій
підприємствами, розширення ринків збуту, доступності послуг,
зростання обсягів виробництва та обсягів реалізації.
- Зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості
громади шляхом покращення інфраструктури, інвестиційної
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-

привабливості Біляївської ОТГ та формування туристичного продукту.
Забезпечення добробуту населення та підвищення якості житловокомунальних послуг.
Сприяння енергоефективності.
Сприяння екологічній безпеці.
Залучення громадськості до вирішення життєвоважливих рішень.
Нарощування кадрового потенціалу шляхом покращення якості
освітянських послуг та сприяння всебічного розвитку молоді.

4. Завдання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Найважливішим завданням є побудова ефективного механізму
реалізації Стратегії розвитку, її пріоритетів та цілей з урахуванням
особливостей територіальної громади, соціальної сфери, стану розвитку
економіки та багатьох інших чинників у 2018 році.
Завдання Програми на 2018 рік:
 Формування якісного середовища для життя та відпочинку.
 Підвищення енергоефективності.
 Створення сприятливих умов розвитку економіки, покращення
інвестиційного клімату.
 Формування екологічної культури мешканців громади.
 Активний інфраструктурний розвиток.
 Підвищення рівня просвіти та активності мешканців.
5. Фінансове забезпечення.
До основних джерел фінансування заходів Програми економічного, соціального
та культурного розвитку Біляївської ОТГ на 2017 рік відносяться кошти
місцевого бюджету, державного бюджету, в тому числі субвенцій обласного та
державного бюджетів, також залучені кошти, інші джерела, передбачені
чинним законодавством, міжнародна технічна допомога.
Фінансове забезпечення Програми закладено в місцевому бюджеті на 2018 рік з
урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних цільових програмах
відповідно до бюджетних можливостей.
Головною проблемою громади є недостатність фінансових ресурсів для
виконання всіх заходів цільових програм, особливо стосовно фінансування
видатків капітального характеру.
6.
Реалізація основних заходів розвитку економіки, соціальної та
культурної сфери Біляївської ОТГ на 2018 рік.
6.1. Розвиток промислового комплексу.
Розвиток промисловості громади у 2018 році спрямований на
забезпечення позитивних змін щодо збільшення обсягів виробництва,
впровадження розроблених промисловими підприємствами напрямків
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розвитку, успішне виконання запланованих заходів з капітального інвестування
власних підприємств. Темпи зростання обсягів реалізації продукції
безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток та рентабельність
підприємства.
Обсяги
реалізованої
продукції
промисловими
підприємства
прогнозуються у 2018 році на рівні 31500 тис.грн.
Сфера послуг у Біляївській ОТГ широко розповсюджена. Більше 70%
підприємств, незалежно від виду діяльності, надають послуги різного спектру.
Тому обсяг реалізованих послуг у 2018 році планується на рівні 109697
тис.грн., тобто зростання у порівнянні з 2017 роком відбудеться на 6 %. В тому
числі 8000 тис.грн. планується реалізувати послуг населенню.
6.2. Розвиток транспортного потенціалу міста.
Розвиток транспорту у 2018 році передбачає виконання заходів з
забезпечення ефективної та безперебійної роботи автомобільних транспортних
підприємств. Заходи буде спрямовано на зростання обсягів перевезення
пасажирів, яке прогнозується забезпечити за рахунок міських перевезень.
У 2018 році з метою задоволення потреб мешканців транспортними
послугами планується введення нових маршрутів між населеними пунктами
громади, підтримка здійснення пасажирських
перевезень на маршруті
«Біляївка-кільце». Перевізником на внутрішньому маршруті громади є КП
«Наш дім».
Пасажирооборот у 2018 році планується на рівні 15,5 тис. пас.км, що на 5
% більше аналогічного показника очікуваного у 2017 році.
Вантажооборот у 2018 році прогнозується 295000 тис.ткм.
ТОВ «Ламан-Транс-Експрес», ТОВ «Бєл-Транс» - найбільші
підприємства транспорту, основним видом діяльності яких є перевезення
вантажів спеціалізованими автомобілями. Підприємствами транспорту у 2018
році планується оновлення транспортного парку, заміна морально та фізично
застарілих транспортних частин та устаткування. Джерелами фінансування
стануть кошти підприємств.
6.3. Розвиток сфери сільського господарства.
Обсяг
реалізації
основних
видів
продукції
великими
сільськогосподарськими підприємствами громади у 2018 році планується у
розмірі 23000 тис.грн., що на 4% більше очікуваного у 2017 році. Особливістю
сільськогосподарської галузі є її пряма залежність від погодних та кліматичних
умов.
У структурі сільськогосподарського виробництва у 2018 році
продовжуватиме домінувати рослинництво.
93% сільськогосподарських
підприємств громади основним видом діяльності визначили саме
рослинництво, 6,7%
підприємств суміщають з тваринництвом. Лідируючі
позиції займатиме вирощування зернових культур, олійних культур.
Сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимих зернових
культур під урожай 2018 року на площі понад 5 тис.га, що становить 106 % до
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рівня 2017 року.
Розвиток агропромислового комплексу залежить від цінової політики на
вирощену продукцію, від вартості палива та агрохімії.
Розбалансованість цінової політики на ринку продукції тваринництва
впливає на зниження зацікавленості агроформувань у збереженні та
нарощуванні поголів’я великої рогатої худоби.
У 2018 році планується збереження тенденції збільшення вирощування
зернових культур, з переважанням озимого ячменю. Здійснення заходів з
оновлення
матеріально-технічної
бази
підприємств,
придбання
високопродуктивних технічних засобів.
Малими та середніми підприємствами аграрної промисловості у 2018 році
планується провадження заходів з вирощування екологічно чистої продукції, з
метою популяризації місцевих марок.
6.4. Розвиток малого та середнього бізнесу.
Для створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу у 2018
році планується:
- Виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
(планування діяльності з підготовки
регуляторних актів, відстеження результативності, оприлюднення проектів,
аналіз їх регуляторного впливу та інформації про здійснення регуляторної
діяльності).
- Усунення адміністративних бар’єрів при започаткуванні власної справи.
- Відкритість міської ради для спрощення та скорочення процедур отримання
документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання.
- Здійснення моніторингу надання послуг приватним підприємцям та
врахування пропозицій суб’єктів господарювання.
- Забезпечення рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.
- Оперативне інформування та роз’яснення щодо нових нормативно-правових
актів.
- Організація та проведення ярмарків-продажів місцевих виробників.
Фінансова допомога представникам малого бізнесу для реалізації бізнеспланів здійснюватиметься з обласного бюджету через Регіональний фонд
підтримки підприємництва в Одеській області на конкурсних засадах (система
часткового погашення відсотків по кредитах).
Будучи учасником проекту USAID «Підтримка сільського розвитку» у
2018 році планується інституційно підтримати створення підприємства з
переробки молока та сироваріння у сільській місцевості та обслуговуючий
кооператив.
Очікувані результати.
Реалізація заходів дозволить збільшити кількість малих підприємств на
4% та збільшити надходження до бюджету на 12%, сприятиме створенню нових
робочих місць, особливо у сільській місцевості.
6.5. Розвиток туристичної галузі
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З метою забезпечення реалізації на території Біляївської ОТГ державної
політики у сфері туризму, реалізації операційної цілі «Створення сприятливих
умов для розвитку екологічного туризму» місцевої стратегії розвитку,
підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста,
створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня
туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів,
покращення іміджу міста на всеукраїнському й міжнародному ринках
туристичних послуг затверджено Програму розвитку культури та туризму в
Біляївській об’єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки.
Заходами Програми на 2018 рік у напрямку розвитку туристичної галузі
передбачено:
- здійснення активної участі у виставках, семінарах та інших туристичних
заходах.
- співпраця з громадськими організаціями фондами, які створюють
туристичний продукт та популяризують туристично-рекреаційний потенціал.
- інформаційне наповнення інтернет-джерел щодо туристичних послуг.
- організація туристичних маршрутів та ін.
У 2018 році планується фінансування заходів згідно програми (основні
викладені у Додатку 3).
6.6. Розвиток енергоефективності інфраструктурних об’єктів.
З метою забезпечення виконання державних завдань з економії
енергоресурсів, для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
у бюджетній сфері громади, сфері надання комунальних послуг, скорочення
витрат на використання енергоресурсів діє План дій сталого енергетичного
розвитку м.Біляївка на період до 2020 року.
Основним напрямком роботи у сфері енергозбереження є спрямування
заходів на досягнення енергетичного розвитку громади. Основними заходами
визначено:
Назва заходу
Відсоток
економії
Переведення опалення дитячих дошкільних закладів на
45
альтернативні види палива
%
Термоізоляція житлових будівель ОСББ
30
%
Заміна ламп розжарювання вуличного освітлення на
60
світлодіодні
%
Переведення транспорту комунальних підприємств на
10
зріджений газ
%
Розширення переліку втиринної сировини, що буде
8
збиратися при розподільному зборі ТПВ
%
Модернізація системи опалення об’єктів комунальної
15
власності
%
У 2018 році планується продовження проведення модернізації та ремонту
об’єктів комунального господарства та подальше впровадження заходів з
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популяризації енергозбереження в господарському та приватному секторах
громади (Додаток 3).
У 2018 році очікується зниження річного споживання місцевою
бюджетною сферою енергоносіїв в середньому на рівні 15% відносно 2017 року
за рахунок провадження енергозберігаючих заходів.
6.7. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій.
Створення ефективної системи управління земельними ресурсами в
громаді передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння
землею, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони
земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених
пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи,
збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів.
Реалізація заходів з розвитку земельних відносин у 2018 впливатиме на:
- створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та
державного
управління
земельними
ресурсами,
раціонального
використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення
державного земельного кадастру;
- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення
оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного
і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності;
- забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.
На виконання заходів з землевпорядкування громади впливає недостатнє
фінансове забезпечення та ускладнена процедура оформлення земельних
ділянок.
На початку 2018 року розпочався довгоочікуваний процес передачі землі
поза межами населених пунктів у власність об’єднаним територіальним
громадам. Запропонований механізм передачі земель — максимально прозорий
і враховує декілька кроків: звернення в територіальний орган Державної
служби з геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) із заявою про
передачу землі, інвентаризація землі, ухвалення рішення і реєстрація права
власності в органах юстиції. Причому, за інформацією Міністерства аграрної
політики та продовольства України, більшість земель уже інвентаризовані, але
в разі необхідності додаткова інвентаризація буде проведена в максимально
швидкі терміни. Координація всіх дій буде прописана в меморандумі, який
підписуватимуть керівні органи ОТГ та органи Держгеокадастру в областях.
Очікувані результати.
Підвищення інвестиційної привабливості громади: у 2018 році планується
підготовка земельних ділянок до продажу права власності земель
несільськогосподарського призначення на земельних торгах, орієнтовною
площею 6 га.
Зростання надходжень до міського бюджету у 2018 році від сплати земельного
податку та орендної плати.
Зростання податкових надходжень за використання земель, що знаходяться
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поза межами населених пунктів.
6.8. Розвиток житлово-комунального сектору та забезпечення мешканців
громади якісними комунальними послугами.
Стратегічним напрямком розвитку громади є створення комфортних умов
для життя та відпочинку мешканців та гостей. Для забезпечення потреб
мешканців у якісних житлово-комунальних послугах рішенням сесій міської
ради прийнято: Програму фінансової підтримки КП «Спутник» на 2018 рік,
Програму фінансової підтримки Біляївського ЖЕКП на 2018 рік, Програму
фінансової підтримки КП «Наш дім» на 2018 рік, Програму розвитку
«Біляївського водоканалу» на 2016-2019 роки, Програму вуличного освітлення
населених пунктів Біляївської ОТГ на 2016-2020 роки, Програму сприяння
створенню та підтримки функціонування ОСББ у Біляївській ОТГ на 2016-2018
роки.
У 2017 році в напрямку сприяння розвитку комунальних підприємств
планується проведення низки заходів:

Створення умов для розміщення туристів за доступними цінами.

Сприяння
створенню
належних
умов
для
здійснення
підприємствами комунальної власності своєї поточної діяльності по
виробництву та наданню якісних послуг.

Забезпечення стабільного функціонування підприємств.

Забезпечення своєчасної підготовки до сезонних робіт, своєчасне
проведення у повному обсязі ремонтних робіт.

Залучення додаткових коштів на оновлення виробничих
потужностей та оновлення морально та фізично застарілої техніки та
обладнання.

Покращення умов перебування в готелі комунальної власності.

Завершення
реконструкції
системи
водопостачання
та
водовідведення.

Здійснення
ремонтних
робіт
дорожньо-транспортної
інфраструктури.

Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади.

Зростання конкурентоспроможності комунальних підприємств на
ринку послуг.

Оновлення парку комунальної техніки.
Провадження заходів сприятиме:
 Підвищенню якісних та кількісних показників послуг, які планується надати
підприємствами у 2018 році.
 Підвищенню надійності виробничих потужностей підприємств.
 Розширенню номенклатури комунальних послуг.
 Покращення інфраструктури громади.
Фінансування цільових програм з розвитку комунального сектору
передбачається з місцевого та державного бюджетів в межах наявного
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фінансового ресурсу.
6.9. Публічність, прозорість та відкритість діяльності органів місцевої
влади
З метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її
виконавчих органів, посадових осіб, сприяння безперешкодній реалізації
конституційного права громадян на інформацію і свободу слова, розроблено
«Програму забезпечення публічності та прозорості діяльності органів місцевої
влади, висвітлення господарського, соціального та культурного життя
Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік». Програма
реалізовуватиметься КП «Редакцією «Вісті Біляївки», що ставить перед собою
основні завдання:
- публікувати офіційні повідомлення Біляївської міської ради, її
виконавчого комітету;
- розповідати про діяльність керівництва і структурних підрозділів Біляївської
міської ради, депутатського корпусу та роз’яснювати населенню порядок
провадженої ними роботи;
- відстоювати права і свободи громадян, особливо – найбільш незахищених
верств населення;
- порушувати актуальні проблеми промислових та сільськогосподарських
підприємств міста, а також соціально-культурної сфери – закладів охорони
здоров’я, освіти, культури;
- надавати читачам необхідні їм консультації як правового, так і побутового
характеру;
- пропагувати здоровий спосіб життя;
- висвітлювати проблеми молоді.
За результатами виконання Програми очікується:
1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської
ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.
2. Запровадження постійної комунікації міської влади з громадою міста з метою
залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні
питань місцевого значення.
3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та
збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста.
4. Створення конструктивного майданчику для діалогу між всіма верстами
населення, місцевою владою, громадськістю та зменшення рівня соціальної
напруги в громаді, створення підґрунтя для розвитку громадських ініціатив та
формування сильної та спроможної локальної громади.
З метою більш повного інформування громадівців про діяльність органів
місцевого самоврядування інформація поширюється на сторінках офіційного
сайту Біляївської міської ради, у соціальних інтернет-мережах, на офіційному
сайті газети «Вісті Біляївки».
6.10. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність.
З метою покращення бізнес-клімату, інвестиційного клімату, підвищення
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конкурентоспроможності громади, розвитку приватної комунальної та
соціальної інфраструктури, туризму прийнято Інвестиційний паспорт
Біляївської ОТГ рішенням сесії міської ради № 194-13/VII від 09 вересня 2016
р.
Стабільний соціально-економічний розвиток потребує нарощування
капітальних інвестицій.
Основними заходами розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності у 2018 році стануть:
Заходи

Термін
Виконавці
виконання
- Розроблення проектів та участь у
2018
Відділ
соціальноміжнародних конкурсах.
економічного розвитку
- Робота
по
залученню
2018
Відділ
соціальноінвестиційних компаній у соціальну
економічного розвитку.
сферу.
- Робота по залученню приватних
2018
Відділ
соціальноінвесторів, в тому числі закордонних
економічного розвитку
компаній.
- Участь у конференціях, форумах,
2018
Виконавчий комітет
семінарах з питань залучення
інвестицій.
- Заключення партнерських угод з
2018
Виконавчий комітет
органами місцевого самоврядування
Молдови, Болгарії та інших країн, з
метою
транскордонного
співробітництва.
- Виготовлення
сучасної
2018
Відділ
соціальнопрезентаційної продукції.
економічного розвитку,
відділ культури та
туризму
6.11. Забезпечення надання якісних соціальних послуг та зростання
життєвого рівня мешканців.
6.11.1. Розвиток об’єктів інфраструктури громади.
З метою виконання пріоритетних завдань економічного й соціального
розвитку Біляївської ОТГ шляхом будівництва, реконструкції та ремонту
об’єктів соціальної інфраструктури розроблено Програму розвитку
інфраструктури на 2017-2019 роки.
Головним завданням реалізації Програми є:
- створення сприятливого і комфортного життєвого простору для
населення громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів
інфраструктури;

30

- збільшення мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного
стану закладів освіти, будинків культури;
- розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
Основні заходи Програми, що плануються до реалізації у 2018 році, та
передбачають капітальні видатки визначено у Додатку 3.
6.11.2. Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств
населення.
Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою
соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які
надаються з врахуванням особливостей і потреб різних категорій населення. За
умов реалізації принципів адресності та індивідуального підходу соціальні
послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги. З метою реалізації
комплексу заходів на місцевому рівні затверджена Програма соціального
захисту населення Біляївської ОТГ на 2016-2020 роки.
Міським бюджетом на 2018 рік планується підтримка територіального
центру соціального обслуговування Біляївської РДА (180,0 тис.грн.)
Біляївського районного центру соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді
(105,0 тис.грн.) шляхом надання субвенції до районного бюджету Біляївського
району.
У 2018 році планується:
здійснення матеріальних виплат за категоріями:
- одноразова матеріальна допомога, в зв’язку зі складними життєвими
обставинами,
- допомога на поховання незастрахованим особам,
- допомога ветеранам на придбання періодичних видань,
- матеріальна допомога учасникам бойових дій та воїнам АТО.
фінансова підтримка міської організації ветеранів України.
компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян.
оздоровлення та відпочинок дітей.
Реалізація Програми «Підтримка» на 2018 рік передбачає:
- забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування після досягнення ними повноліття, шляхом
виплати одноразової допомоги.
Очікувані результати.
Реалізація заходів програм із соціальної підтримки та соціального
забезпечення дозволить підтримати найбільш уразливі верстви населення
громади, шляхом надання допомоги.
6.11.3. Удосконалення та доступність системи освіти, культури та
спорту.
Освіта.
З метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її
інтеграції до європейського освітнього простору затверджено Програму
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«Освіта Біляївської ОТГ на 2017-2020 роки».
Основні напрями діяльності:
1.
Дошкільна освіта.
2.
Загальна середня освіта.
3.
Освіта дітей з особливими можливостями.
4.
Позашкільна освіта та виховання.
5.
Професійний розвиток та соціальний захист педагогічних
працівників.
6.
Управління освітою.
У 2018 році Програмою передбачено реалізацію заходів згідно Додатку3.
Очікувані результати виконання заходів Програми:
- покращення умов перебування у ДНЗ,
- 100% охоплення дітей дошкільною освітою,
- забезпечення здоров’язберігаючих умов здійснення навчально-виховного
процесу,
- підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу,
- підвищення якості викладання,
- впровадження сучасних інформаційних технологій,
- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та пільгового
континенту,
- стимулювання вчителів до підвищення фахового рівня,
- підтримка обдарованої молоді,
- соціалізація дітей з особливими потребами,
- виховання лідерських якостей молоді та становлення їх громадської
позиції.
У 2018 році планується прийняття Програми «Стипендіат Біляївської ОТГ на
2018-2020 роки», яка дозволить заохочувати молодь до досягнення високих
показників в освітянській та науковій діяльності.
У 2018 році Міською програмою літнього відпочинку та оздоровлення
дітей Біляївської ОТГ на період 2016-2020 років реалізовуватимуться заходи,
спрямовані на забезпечення якісного, безпечного відпочинку та оздоровлення
дітей, запровадження різноманітних форм і видів організації відпочинку для
охоплення якнайбільшої кількості дітей та підлітків, здійснення інформаційноконсультативної роботи щодо організації дозвілля та відпочинку.
У системі позашкільної освіти у 2018 році міським бюджетом
передбачена підтримка Біляївської районної школи естетичного виховання
шляхом надання субвенції до районного бюджету (орієнтовний розмір 700,0
тис.грн.), Будинок дитячої юнацької творчості (орієнтовний розмір 350,0
тис.грн.)
Спорт та фізична культура.
З метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на зміцнення
здоров’я, фізичного та духовного розвитку, розвитку масового спорту прийнято
Програму розвитку фізичної культури і спорту в Біляївській ОТГ на 2016-2020
роки.
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Напрями виконання Програми:
1.
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.
2.
Розвиток олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського та
неолімпійського спорту.
3.
Система забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.
Очікувані результати:
Формування моделі розвитку фізичної культури та спорту.
Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм
оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для
різних груп населення.
Культура.
Реалізація державної політики у сфері культури, збереження та розвиток
культурного потенціалу громади, відродження культурних традицій краю,
створення умов для розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності,
естетичного, духовного виховання дітей лежить в основі затвердженої
Програми розвитку культури та туризму Біляївської ОТГ на 2016-2020 роки.
У 2018 році плануються наступні заходи:
- запровадження, проведення фестивалів та виставок народної творчості,
участь у культурно-мистецьких, туристичних заходах обласного, державного та
міжнародного рівня;
- проведення міських урочистих пам’ятних, святкових, мистецьких
культурних заходів згідно календарного річного плану;
- привітання шанованих людей Біляївської ОТГ, УБД з ювілеями,
професійними святами.
Очікувані результати.
Реалізація заходів програми дозволить активізувати участь громадівців у
соціально-економічному та культурному житті, забезпечити реалізацію прав
громадян на свободу літературної і художньої творчості, доступності
культурних послуг.
6.11.4. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища
та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.
Розвиток громади неможливий без охорони навколишнього середовища,
раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки.
Основними заходами, які плануються у 2018 році стануть:
- Озеленення територій громади.
- Сортування твердих побутових відходів.
- Оптимізація роботи комунального підприємства «Наш дім» по збору та
вивезенню сміття.
- Прокладення нових каналізаційних мереж.
- Впровадження системи заходів з недопущення виникнення екологічних
загроз.
З метою створення механізму забезпечення захисту життя та здоров’я
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населення, навколишнього середовища і об’єктів від впливу небезпечних
факторів надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
затверджено «Програму сприяння розвитку цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки Біляївської ОТГ Одеської області на 2017-2020 роки».
Очікувані результати:
- Забезпечення благоустрою населених пунктів.
- Уникнення надзвичайних ситуацій.
- Захист життя та здоров’я населення.
6.11.5. Екологічна ситуація.
Завдяки географічному розташуванню громади, природна екологічна
ситуація громади сприятлива для життя та відпочинку.
Проте, щодня приходиться зіштовхуватись з цілим рядом екологічних
проблем, що потребують негайного вирішення.
Потенційну екологічну небезпеку несе в собі місцеве сміттєзвалище, що
було введено в експлуатацію у 2000 році, з розрахунку на 15 років безпечного
користування. Морфологічний склад побутових відходів з кожним роком
ускладнюється, включаючи в себе все більшу кількість екологічно небезпечних
компонентів та речовин. Проблема екологічної небезпеки твердих побутових
відходів торкається всіх стадій поводження з ними, починаючи зі збирання і
транспортування та закінчуючи підготовкою до використання утильних
компонентів, знищенням або похованням фракцій, які не використовуються.
Більша частина звалища вичерпала свій потенціал.
Іншою екологічною небезпекою є колишній склад хімічних засобів, що
підлягають утилізації, розташований у с. Майори. Для вирішення проблеми
утилізації необхідна допомога профільних організацій, задля забезпечення
безпеки життя та уникнення загрози здоров’ю місцевих жителів.
З метою вирішення екологічних проблем розроблено:
інвестиційний проект «Чисте довкілля- успішна громада», що
пропонується до фінансування за рахунок ДФРР.
екологічний проект «Ліквідація хімічних відходів у с. Майори,
Біляївської ОТГ», що пропонуються до фінансування у 2018 році Екологічній
інспекції Одеської області.
Здійснено: топографічно-геодезичну зйомку та інженерно-геологічне
вишукування ділянки для розроблення містобудівної документації-детального
плану території щодо розміщення та обслуговування полігону твердих
побутових відходів орієнтовною площею до 6га на території Біляївської ОТГ
(за межами населеного пункту)
розробку містобудівної документації -детального плану території щодо
розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів
орієнтовною площею до 6га на території Біляївської ОТГ(за межами населеного
пункту).
7. Очікувані результати та оцінка результативності.
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За умов виконання визначених Програмою заходів для розвитку громади
прогнозується покращення соціально-економічного розвитку та забезпечення
досягнення бажаних результатів.
Реалізація завдань програми забезпечить:

Ефективне використання природних, трудових ресурсів.

Розвиток технічної та комунальної інфраструктури громади.

Впровадження сучасних технологій підприємствами, розширення ринків
збуту, зростання обсягів виробництва та реалізації.

Зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості
громади.

Забезпечення добробуту населення та підвищення якості житловокомунальних послуг.

Нарощування кадрового потенціалу, покращення якості освітянських
послуг та сприяння всебічного розвитку молоді.

Збереження екології та раціональне використання енергетичних ресурсів.
Реалізація Програми здійснюватиметься на умовах прозорості.
Досягнення єдності усіх складових розвитку громади: добробуту мешканців,
розвитку інфраструктури, активності бізнесу та інших угрупувань. Побудова
міцної активної громади, що здатна заявити про себе на регіональному,
національному та міжнародному рівнях.
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
Біляївська міська рада та всі постійні депутатські комісії.
Інформування про виконання Програми здійснюється по закінченню
терміну її дії.

Денисюк
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№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаток 1.
Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація
яких передбачається у 2018 році
Назва цільової програми
Затверджено
Програма «Фінансова підтримка КП
рішенням сесії Біляївської
«Спутник» на 2018 рік»
міської ради № 500-28/VII
від 22.12.2017р.
Програма «Фінансова підтримка
рішенням сесії Біляївської
комунального підприємства «Наш дім» на
міської ради № 499-28/VII
2018 рік
від 22.12.2017р.
Програма розвитку та фінансової підтримки
рішенням сесії Біляївської
Біляївського ЖЕКП на 2018-2020 роки
міської ради № 498-28/VII
від 22.12.2017р.
Програма розвитку КП «Біляївський
рішенням сесії Біляївської
водоканал» на 2016-2019 роки
міської ради № 97-7/VII від
23.03.2016р.
Програма вуличного освітлення населених
рішенням сесії Біляївської
пунктів Біляївської ОТГ на 2016-2020 роки
міської ради № 207-14/VII
від 12.10.2016р.
Програма публічності та прозорості
рішенням сесії Біляївської
діяльності органів місцевої влади,
міської ради № 504-28/VII
висвітлення господарського, соціального та
від 22.12.2017р.
культурного життя Біляївської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік»
Програма сприяння створення та підтримки
рішенням сесії Біляївської
функціонування ОСББ у Біляївській ОТГ на
міської ради № 208-14/VII
2016-2018 роки
від 12.10.2016р.
Програма сприяння розвитку цивільного
рішенням сесії Біляївської
захисту, техногенної та пожежної безпеки
міської ради № 240-15/VII
Біляївської ОТГ Одеської області на 2017від 24.11.2016р.
2020 роки
Програма відшкодування різниці в тарифах
рішенням сесії Біляївської
комунальних підприємств Біляївської
міської ради № 497-28/VII
міської ради на 2018-2020 роки
від 22.12.2017р.
Програма «Сім’я і молодь Біляївської ОТГ»
рішенням сесії Біляївської
на 2018-2020 роки
міської ради № 501-28/VII
від 22.12.2017р.
Програма розроблення (оновлення)
рішенням сесії Біляївської
містобудівної документації м. Біляївки, с.
міської ради № 435-26/VII
Майори та с-ща Повстанське на 2017-2018
від 12.10.2017р.
роки та продовження терміну дії
містобудівної документації
Програма національно-патріотичного
рішенням сесії Біляївської
виховання дітей та молоді на 2016-2020
міської ради № 170-12/VII
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роки
13 Програма «Підтримка» на 2018-2020 роки
14 Програма літнього відпочинку та
оздоровлення дітей Біляївської об’єднаної
територіальної громади на період 2016-2020
років
15 Програма фінансового забезпечення витрат
та інших видатків, пов’язаних з діяльністю
Біляївської міської ради на 2018-2020 роки
16 Програма соціального захисту населення
Біляївської об’єднаної територіальної
громади на 2016-2020 роки
17 Програма розвитку культури та туризму в
Біляївській об’єднаній територіальній
громаді на 2016-2020 роки
18 Програма розвитку фізичної культури і
спорту в Біляївській об’єднаній
територіальній громаді на 2016-2020 роки
19 Програма «Освіта Біляївської ОТГ на 20172020 роки»
20 Програма «Розвитку інфраструктури на
2017-2019 роки»
21 Програма організації рятування на водних
об’єктах міста Біляївка у період 2017-2020
років
22 Програма здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремих категорій громадян на
автобусних міських маршрутах загального
користування у 2017-2020 роках
23 Програма шефської допомоги військовівй
частині Збройних Сил України на 2018-2020
роки
24 Програма забезпечення публічної безпеки та
порядку, протидії злочинності на території
Білляївської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2019 роки

від 22.07.2016р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 502-28/VII
від 22.12.2017р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 37-4/VII від
24.12.2015р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 506-28/VII
від 22.12.2017р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 36-4/VII від
24.12.2015р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 38-4/VII від
24.12.2015р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 39-4/VII від
24.12.2015р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 268-16/VII
від 22.12.2016р.
Рішенням сесії Біляївської
міської ради № 290-19/VII
від 23.02.2017р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 332-21/VII
від 27.04.2017р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 331-21/VII
від 27.04.2017р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 523-29/VII
від 25.01.2018р.
рішенням сесії Біляївської
міської ради № 460-27/VII
від 30.11.2017р.
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Додаток 2.
Основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку
Біляївської ОТГ на 2018 рік.
Показники

2017 рік
очікувані
результати

Обсяг реалізованої
продукції
промисловими
підприємствами,
тис.грн.
Обсяг реалізованої
промислової продукції
на одну особу, грн
Обсяг реалізованої
продукції
сільськогосподарськими
підприємствами,
тис.грн.
Обсяг реалізованої
сільськогосподарської
продукції на одну
особу, грн
Обсяг виконаних
будівельних робіт,
тис.грн.
Вантажоборот,
підприємствами
автомобільного
транспорту, тис.ткм
Пасажирооборот
підприємствами
автомобільного
транспорту, тис.пас.км
Обсяг реалізованих
послуг (у ринкових
цінах), тис.грн.
Середньооблікова
кількість працівників,
осіб
Середньомісячна
номінальна заробітна

31000

2018 рік прогноз Темп росту
прогноз. 2018 р.
до очікув.
2017р., %
31600
102

2218

2250

101

22100

23000

104

1580

1643

104

700

725

103,6

290 500

295 000

102

14,7

15,5

105

302,5

320,6

106

4005

4100

102,4

5333

6000

112,5
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плата одного штатного
працівника, грн.
Заборгованість з
виплати заробітної
плати, тис.грн.
Освоєно капітальних
інвестицій, тис.грн.
Освоєно капітальних
інвестицій в розрахунку
на 1 особу, грн.
Кількість юридичних
осіб, од.
Кількість фізичних осібпідприємців, од.

-

-

-

28900

31000

107

2066

2214

107

455

460

101

875

900

103

Для визначення основних напрямів соціально-економічного розвитку та
прогнозних показників
на 2018 рік враховано основні прогнозні
макропоказники економічного та соціального розвитку України: зростання
ВВП реального на рівні 3%, індексу споживчих цін на 9%, індексу цін
виробників на 10,3 %. Рівня безробіття – 9,1% (за методологією МОП).
Показники можуть бути скориговані з урахуванням можливих змін до
законодавства України.
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Додаток 3.
Перелік основних заходів програми, що плануються до реалізації у 2018 році
Назва проекту

Цільова
програма

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтов Індикатори
на
оцінки
вартість,
результативн
тис.грн
ості
Пріоритети розвитку за Стратегією розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020
роки

А. Зростання інвестиційної привабливості громади
А.1. Покращення інвестиційного клімату, розвиток бізнесу та туризму
А.1.1. Забезпечити сприятливі умови для розвитку бізнесу та туризму
відповідно до Інвестиційного паспорту та перспектив його реалізації
А.1.1.1: Створення інфраструктури для розвитку бізнесу
Створення
банку
даних інвестиційних
об’єктів

Відділ
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
соціальноекономічного
розвитку

Виготовлення
друкованого видання
інвестиційного
паспорту

-

Місцевий
бюджет

-

Створення
якісних
інвестиційних
пропозицій
Створення
якісних
інвестиційних
пропозицій

А.1.1.2: Сприяння розвитку туризму на території громади
Капітальний ремонт
будівлі «ВізитЦентру» за адресою:
м. Біляївка, вул.
О.Головатого, 404б,
Одеської області

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Виготовлення
проектнокошторисної
документації
«Будівництво
тротуару на території
Пам’ятки
садовопаркового мистецтва
«Дністер»
Участь
у ХVІI
Міжнародній
виставці-ярмарку
«ТурЕКСПО»
в
рамках Львівського
міжнародного форуму
індустрії туризму та
гостинності
Участь у туристичній

Програма
розвитку
інфораструк
тури
на
2017-2019
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння
та
комунального
майна

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Місцевий
бюджет

300,0

Сприяння
розвитку
туризму

60,0

Покращення
туристичної
інфраструктур
и

Програма
Відділ культури Місцевий
розвитку
та туризму
бюджет
культури та
туризму
біляївської
ОТГ на 2018
рік

15,0

Сприяння
розвитку
туризму

Програма

20,0

Сприяння

Відділ культури Місцевий

40
виставці UITT м.Київ

Виготовлення
презентаційної
продукції

розвитку
та туризму
бюджет
культури та
туризму
біляївської
ОТГ на 2018
рік
Програма
Відділ культури Місцевий
розвитку
та туризму
бюджет
культури та
туризму
біляївської
ОТГ на 2018
рік

розвитку
туризму

199,0

Сприяння
розвитку
туризму

А.1.1.3: Розвиток виробництва
Інституційна
підтримка створення
сироварні
та
сільськогосподарсько
го
обслуговуючого
кооперативу
у
сільській місцевості

Відділ
соціальноекономічного
розвитку

USAID
«Підтримка
сільського
та аграрного
розвитку
України»

Створення
нових робочих
місць,
економічний
розвиток
сільських
територій

А.2. Покращення середовища та умов проживання.
А.2.1. Покращення екології, поліпшення транспортного сполучення,
підвищення рівня благоустрою території та якість житловокомунальних послуг.
А.2.1.1. Забезпечення чистоти та покращення екологічного стану території ОТГ
Ліквідація хімічних
відходів у с. Майори,
Біляївської ОТГ

Чисте довкілля –
успішна громада

Сприяння
розвитку
цивільного
захисту,
техногенної
та пожежної
безпеки
Біляївської
ОТГ
Одеської
області на
2017-2020
роки
На
виконання
плану
заходів з
реалізації
Стратегії
Одеської
області до
2020 року

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна,
Екологічна
інспекція
Одеської області

Державний
бюджет,
міський
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом

1500,0

Уникнення
екологічної
небезпеки

Управління
розвитку та
експлуатації
житловокомунального
господарства

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом

2930,0

Покращення
системи збору
та вивозу ТПВ

А.2.1.2. Поліпшення транспортного сполучення та інфраструктури
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Транспортна інфраструктура
Створення
нових
маршрутів загального
користування
в
звичайному режимі на
території громади
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вулиці
миру
та
Садової в селищі
Повстанське

Фінансова
підтримка
КП
«Наш
дім» на 2018
рік

Управління
розвитку
та
експлуатації
житловокомунального
господарства,
КП «Наш дім»
Програма
Управління
розвитку
містобудування,
інфраструкт землевпорядкува
ури на 2017- ння
та
2019 роки
комунального
майна

Капітальний ремонт
тротуару по
вул.
Миру (від №1 до
№21) в м. Біляївка
Одеської області

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вулиці Миколаївська
(від вул. Шкільна до 1
пров. Успенський) в
м. Біляївка Одеської
області

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння
та
комунального
майна

Капітальний ремонт
дорожнього покриття
із
влаштуванням
тротуару по
вул.
Костіна (від
вул.
О.Головатого до вул.
Придністровська) у м.
Біляївка
Одеської
області
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
та водовідведення по
вул. Московській (від
вул. Горького до вул.
Миру)

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Місцевий
бюджет та
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст

-

Створення
додаткових
послуг
з
пасажирськог
о перевезення

600,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів
та
пішоходів

1100,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів та
пішоходів

1500,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів
та
пішоходів

12500,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів та
пішоходів

3910,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів та
пішоходів
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Капітальний ремонт
тротуару по
вул.
Успенській (від вул.
Успенська,
6
до
просп. Незалежності)

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Капітальний ремонт
тротуару по
вул.
Шевченко (від вул.
От. Головатого до І
пров.Шевченко в м.
Біляївка
Одеської
області)

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Управління
Державний
містобудування, бюджет,
землевпорядкува місцевий
ння та
бюджет,
комунального
інші
майна
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

1500,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів та
пішоходів

850,0

Сприяння
безпеці руху
транспортних
засобів та
пішоходів

390,0

Дотримання
безпеки
життєдіяльно
сті мешканців

150,0

Забезпечення
дітям
здорових та
безпечних
умов дозвілля

Соціальні об’єкти
Розбирання
нежитлових будівель
колишнього
військового містечка
(штаб, сховища для
техніки №34, 36, 38,
39, складу паливномастилльних
матеріалів, мийки,
КПП) за адресою: м.
Біляївка, вул.
Успенська , 4
Придбання дитячих
майданчиків

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом

Програма
фінансової
підтримки
КП
«Наш
дім» на 2018
рік

Управління
Місцевий
розвитку
та бюджет
експлуатації
житловокомунального
господарства

А.2.1.3. Благоустрій території ОТГ, поліпшення якості житлово-комунальних
послуг
Освітлення та енергоефективність
Капітальний ремонт Програма
вуличного освітлення розвитку
по Біляївській ОТГ
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом

1600,0

Розвиток
інфраструктур
и, зменшення
витрат
електроенергії
та сприяння
енергоефектив
ності системи
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Водопостачання та водовідведення
Будівництво
самопливного
каналізаційного
колектору по вул.
Дружби, м. Біляївка

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Будівництво
самопливного
каналізаційного
колектору по вул.
Четвертого Козачого
Кубанського корпусу,
м. Біляївка

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Капітальний ремонт
водопроводу по вул.
Олега Кошового (від
пров. Хитрий до 1-й
пров. Успенський

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Капітальний ремонт Програма
водопроводу по пров. розвитку
Пролетарський
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Капітальний ремонт
водоводу
вул.
Отамана Головатого
(від вул. Генерала
Плієва до вул. 7
квітня)

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Програма
розвитку КП
«Біляївський
водоканал»
та на 2016-2019

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння
та
комунального

Оптимізація
технології
обслуговування
систем
водопостачання

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

1170,0

Забезпечення
достримання
санітарнотехнічних та
гігієнічних
норм

1520,0

Забезпечення
достримання
санітарнотехнічних та
гігієнічних
норм

550,0

Забезпечення
достримання
санітарнотехнічних та
гігієнічних
норм

410,0

Забезпечення
достримання
санітарнотехнічних та
гігієнічних
норм

1570,0

Забезпечення
достримання
санітарнотехнічних та
гігієнічних
норм

780,0

забезпечення
дотримання
санітарногігієнічних
норм.
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водовідведення
Біляївської ОТГ
Капітальний ремонт
водоводу по вул.
Горького (від вул.
Київська
до
вул.
Одеська)

роки

майна

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Капітальний ремонт
водоводу по вул.
Отамана Головатого
(від вул. Костіна до
вул. Миколаївської)

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Управління
Державний
містобудування, бюджет,
землевпорядкува місцевий
ння та
бюджет,
комунального
інші
майна
джерела не
заборонені
законодавст
вом

1500,0

Забезпечення
достримання
санітарногігієнічних
норм

2300,0

Забезпечення
достримання
санітарногігієнічних
норм

Управління
Державний
розвитку
та бюджет,
експлуатації
місцевий
житловобюджет
комунального
господарства

2050,0

Підвищення
якості
житловокомунальних
послуг

Управління
розвитку та
експлуатації
житловокомунального
господарства

1650,4

Підвищення
якості
житловокомунальних
послуг

Оновлення парку комунальної техніки
Закупівля
машини
дорожньої
комбінованої МДКЗ з
піскорозкидальним,
поливомийним
та
плужно-щіточним
обладнанням
Закупівля сміттєвоза
із заднім ручним
завантаженням
для
КП «Наш дім»

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

В. Зростання інституційної спроможності громадянського
суспільства
В.1. Вдосконалення управління громадою, посилення
згуртованості та взаємодопомоги у громаді
В.1.1. Забезпечення активної участі громадян та їх утворень у
формуванні та реалізації місцевої політики
В.1.1.1. Підвищення рівня просвіти та активності мешканців
Підтримка діяльності Програма
Виконавчий
Біляївської
міської соціального комітет
організації ветеранів
захисту на
2016-2020
роки

Місцевий
бюджет

135,0

Забезпечення
активності
громадян,
підвищення
рівня просвіти
та комунікацій
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Забезпечення
соціального діалогу
через ЗМІ, офіційний
сайт та сайт КП «Вісті
Біляївки»

Програма
забезпечення
публічності та
прозорості
діяльності
органів
місцевої влади,
висвітлення
господарського
, соціального
та культурного
життя
Біляївської
об’єднаної
територіальної
громади
на
2018-2020 роки

Виконавчий
Місцевий
комітет,
КП бюджет
«Редакція «Вісті
Біляївки»

604,7

Налагодження
ефективної
системи
інформування
та діалогу.

В.1.1.2. Залучення мешканців до вирішення місцевих питань
Підтримка реалізації
проектів
громадян
«Зроби свою громаду
кращою».

Програми
«Молодь і
сім’я
у
Біляївській
ОТГ»
на
2018-2020
роки
Забезпечення
Програми
діяльності
«Школи «Молодь і
молодіжних лідерів»
сім’я
у
Біляївській
ОТГ»
на
2018-2020
роки
Організація
громадських слухань
з визначених
законодавством
питань

Управління
Місцевий
освіти,
сім’ї, бюджет
молоді та спорту

20,0

Активізація
ролі
мешканців у
розвитку
громади

Управління
Місцевий
освіти,
сім’ї, бюджет
молоді та спорту

5,0

Активізація
молоді
та
залучення до
розвитку
громади

Виконавчий
комітет

-

Залучення
широкого кола
мешканців до
вирішення
місцевих
питань

-

С. Підвищення якості життя мешканців
С.1. Підвищення якості освітньо-виховного середовища,
посилення культурно-духовного та фізичного розвитку
мешканців
С.1.1. Вдосконалення мережі загальноосвітніх закладів, розширення
мережі установ дитячої творчості, дошкільних закладів, підвищення
їх доступності та рівня знань. Розвиток інфраструктури культурномистецьких установ, посилення ролі заходів фізичного спрямування
С.1.1.1. Розвинути систему дошкільної, шкільної, позашкільної освіти та
виховання
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Виготовлення
проектнокошторисної
документації
«Реконструкція з
прибудовою
приміщень
Біляївської ЗОШ №3»
Капітальний ремонт
шкільного подвір’я
Біляївської ЗОШ №2

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

1000,0

Надання
якісних
освітянських
послуг

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

1500,0

Реконструкція
Біляївської ЗОШ №2
(добудова приміщень
актової зали та
навчальних класів) по
пров.Шевченко,18

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Зростання
рівня
комфортності
перебування
дітей у
дошкільному
закладі
Надання
якісних
освітянських
послуг

Організація літнього Літнього
відпочинку
та відпочинку
оздоровлення дітей
та
оздоровленн
я
дітей
Біляївської
ОТГ
на
період 20162020 років
Професійний
Програма
розвиток
та «Освіта
соціальний
захист Біляївської
педагогічних
ОТГ
на
працівників
2017-2020
роки
Проведення
Програма
всеукраїнської
«Освіта
дитячо-юнацької
Біляївської
військовоОТГ
на
патріотичної
гри 2017-2020
«Сокіл»(«Джура»)
роки
Організація літнього Програма
оздоровлення
«Освіта
Біляївської
ОТГ на
2017-2020
роки

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
забронені
законодавст
вом
Управління
Місцевий
освіти,
сім’ї, бюджет
молоді та спорту

12504,0

300,0

Створення
сприятливих
умов
для
забезпечення
відпочинку та
оздоровлення
дітей

Управління
Місцевий
освіти,
сім’ї, бюджет
молоді та спорту

136,2

Управління
Місцевий
освіти,
сім’ї, бюджет
молоді та спорту

152,0

Управління
освіти, сім’ї,
молоді та спорту

300,0

Забезпечення
навчальних
закладів
професійними
педагогічними
кадрами
Підвищення
рівня
патріотичного
виховання
дітей
та
молоді
Збереження
здоров’я дітей
та всебічного
розвитку
вихованців

Місцевий
бюджет
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Реконструкція
Програма
пристосованих
«Освіта
приміщень
для Біляївської
відкриття ЗДО (груп) ОТГ на
у с.Майори
2017-2020
роки

Капітальний ремонт
внутрішньої системи
опалення
дошкільного
навчального закладу
ясла-садку №2
«Журавлик» в м.
Біляївка,
вул.Рябушкіна,4
Капітальний ремонт
внутрішньої системи
опалення та туалетів
дошкільного
навчального закладу
ясла-садку №1
«Веселка» в м.
Біляївка, проспект
Незалежності,2

Управління
освіти, сім’ї,
молоді та спорту

8000,0

Покращення
умов
перебування
дітей у ДНЗ

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Місцевий
бюджет,
державний
бюджет та
інші
джерела
передбачені
законодавст
вом
Управління
Державний
містобудування, бюджет,
землевпорядкува місцевий
ння та
бюджет
комунального
майна

600,0

Надання
якісних
дошкільних
освітянських
послуг

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

1450,0

Надання
якісних
дошкільних
освітянських
послуг

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет

С.1.1.2. Розвинути культурну інфраструктуру, сприяти творчій та духовній
самореалізації мешканців ОТГ
Капітальний ремонт
внутрішніх
приміщень міського
будинку культури за
адресою: м. Біляївка
вул. О.Головатого,
404в Одеської області
Придбання меблів для
організації
молодіжного центру в
Майорівському
будинку культури

Програма
розвитку
інфраструкт
ури на 20172019 роки

Програма
розвитку
культури та
туризму на
2016-2020
роки
Організація святкових Програма
заходів,
розвитку
урочистостей, та
культури та
заходів з відзначення туризму на
річниць.
2016-2020
роки

Управління
містобудування,
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

Відділ культури
та туризму

Відділ культури
та туризму

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом
Місцевий
бюджет

1500,0

Сприяння
культурному
розвитку
молоді та
дітей

30,0

Місцевий
бюджет,
інші
джерела не
заборонені
законодавст
вом

866,6

Сприяння
культурному
розвитку
молоді та
організації
дозвілля
Сприяння
культурному
розвитку
молоді та
організації
дозвілля
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С.1.1.3. Забезпечити розвиток фізичної культури та спорту
Будівництво
мініфутбольних
майданчиків
на
території
загальноосвітніх
закладів Біляївської
ОТГ

Програма
розвитку
інфораструк
тури на
2017-2019
роки

Управління
Місцевий
містобудування, бюджет
землевпорядкува
ння та
комунального
майна

5 209,0

Створення
умов
для
формування
здорового
населення.

С.2. Поліпшення соціального клімату в громаді
С.2.1. Створити умови для зайнятості населення ОТГ, сприяти
захисту його соціально вразливих верств
С.2.1.1. Сприяти зайнятості населення
Організація
громадських робіт

Програма
зайнятості
Біляївського
району на
2018-2020
роки

Виконавчий
комітет,
комунальні
підприємства

Місцевий
бюджет

25,0

Забезпечення
тимчасової
зайнятості для
осіб з числа
безробітних

С.2.1.2. Сприяти захисту соціально вразливих верств населення
Виплати одноразової
матеріальної
допомоги, в зв’язку зі
складними життєвими
обставинами,
допомоги на
поховання
незастрахованим
особам, допомоги
ветеранам на
придбання
періодичних видань,
матеріальної
допомоги учасникам
бойових дій та воїнам
АТО та ін.
Придбання
житла(будівництво,
реконструкція,
ремонт та ін.),
придбання меблів та
побутової техніки для
молоді – особам з
числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

Програма
соціального
захисту
населення
біляївської
ОТГ на
2016-2020
роки

Виконавчий
комітет міської
ради

Місцевий
бюджет

665,0

Надання
адресної
соціальної
допомоги та
захист
соціально
вразливих
верств
населення

Програма
«Підтримка»
на 2018-2020
роки

Управління
освіти, сім’ї,
молоді та спорту
Біляївської
міської ради

Місцевий
бюджет

198,0

Забезпечення
молоді з числа
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
житлом.
Соціальна
адаптація
молоді даної
категорії.

49
Оплата послуг по
догляду та вихованню
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування в умовах
максимально
наближених до
сімейних до
досягнення ними
повноліття
Компенсаційні
виплати на пільговий
проїзд автомобільним
транспортом окремим
категоріям громадян

Програма
«Підтримка»
на 2018-2020
роки

Управління
освіти, сім’ї,
молоді та спорту
Біляївської
міської ради

Місцевий
бюджет

Здійснення
компенсаційни
х виплат за
пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
окремих
категорій
громадян
на
автобусних
міських
маршрутах
загального
користування у
2017-2020
роках

Управління
Міський
містобудування, бюджет
землевпорядкува
ння
та
комунального
майна

84,0

Виховання
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування в
умовах
максимально
наближених
до сімейних.

150,0

Забезпечення
соціальнонезахищених
верств
населення
транспортним
и послугами

Заступник Біляївської міської ради
з соціально-економічних питань

Н.А.Гончаренко

