
 

СХВАЛЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

Андрушівської міської ради  

від 19.03.2021 №64 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення шостої сесії 
Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 
від  26.03.2021 №2 

 

 

 

     

ПРОГРАМА 

соціального і економічного розвитку 

Андрушівської міської ради  

на 2021 рік 

 

 

 

 

м.Андрушівка 

2021 рік 

 



2 

ЗМІСТ 

Паспорт Програми………………………………………………………….. 4 

Вступ………………………………………………………………………….. 5 

І. Соціально-економічний аналіз Андрушівської міської ради………. 6 

1.1. Характеристика Андрушівської міської територіальної громади……. 6 

1.2. Економіка громади………………………………………………………. 7 

1.3. Доходи бюджету…………………………………………………………. 7 

1.4. Житлово-комунальне господарство…………………………………….. 8 

1.5. Освіта………………………………………………………………………8 

1.6. Культура…………………………………………………………………... 9 

1.7.Охорона здоров’я…………………………………………………………. 9 

1.8. Соціальний захист……………………………………………………….. 10 

1.9.Адміністративні послуги………………………………………………… 11 

1.10 . Соціальна робота з сім’ями та дітьми…………………………………11 

ІІ. Мета і головні пріоритети Програми…………………………………. 12 

IІІ. Основні напрями та завдання соціального і економічного  

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік………………………13 

3.1. Бюджетно-фінансова політика………………………………………….. 13 

3.2. Інвестиційна політика, зовнішньо-економічна діяльність,  

міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток………………….13 

3.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій……. 14 

3.4. Розвиток малого і середнього підприємництва………………………... 15 

3.5. Розвиток системи надання адміністративних послуг…………………..16 

3.6. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури……………17 

3.7. Дорожньо-транспортний комплекс………………………………….......17 

3.8. Агропромисловий комплекс…………………………………………….. 18 

3.9. Житлово-комунальне господарство…………………………………….. 19 

3.10. Соціальний захист населення……………………………………….......19 

3.11. Охорона здоров’я населення…………………………………………… 20 

3.12. Освіта…………………………………………………………………….. 21 

3.13.Розвиток фізичної культури та спорту………………………………….23 

3.14. Культура…………………………………………………………………..23 

3.14. Молодіжна та сімейна політика…………………………………………23 

3.15. Захист прав та інтересів дітей…………………………………………...24 



3 

ІV. Додатки до Програми 

Додаток 1 – Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2021 році 

 

Додаток 2 - Перелік діючих програм, які будуть реалізовуватися у 2021 році в 

Андрушівській міській раді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Андрушівської міської 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення 

Програми 

Розпорядження міського голови від 

08.02.2021р. №15-од «Про розроблення 

проєкту програми соціального і 

економічного розвитку Андрушівської 

міської ради на 2021 рік» 

3. Розробник Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого апарату міської ради 

4. Співрозробники 

Програми 

Апарат, структурні підрозділи міської ради, 

установи, організації 

5. Відповідальний 

виконавець 

Міська рада 

6.  Співвиконавці 

Програми 

Апарат, структурні підрозділи міської ради, 

установи, організації, суб’єкти 

господарювання 

7. Термін реалізації 

Програми 
2021 рік 

8. Прогнозні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Державний, обласний, місцевий бюджет, 

інші джерела, не заборонені законодавством 

9. Загальний прогнозний 

обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації заходів 

Програми, тис.грн., у 

тому числі: 

 

 

32354,7 

10. державного бюджету 1000,0 

11. обласного бюджету 3170,4 

12. місцевого бюджету 16053,2 

13. позабюджетних коштів 12131,1 
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Вступ 

Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської 

ради на 2021 рік (далі – Програма) визначає мету і завдання, шляхи 

розв’язання головних проблем, цілі і пріоритети соціально-економічного 

розвитку громади та заходи щодо їх реалізації. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

методичною – методичні рекомендації щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади, затверджені наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30.03.2016 року № 75. 

Програма підготовлена з урахуванням положень Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 

Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 172. 

Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку 

громади негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, забезпечення її 

конкурентоспроможності, розвиток соціальної сфери, підвищення рівня та 

стандартів життя населення, надання якісних послуг в сфері освіти, культури, 

медицини. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей місцевого бюджету, цільових коштів з державного, 

обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

У додатках до Програми наведені перелік програм, які передбачається 

фінансувати у 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету іосновні 

напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2021 році. 

Підготовку Програми здійснював відділ економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого апарату Андрушівської міської ради на підставі 

пропозицій структурних підрозділів виконавчого апарату Андрушівської 

міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів 

Андрушівської міської ради, старост сіл, що увійшли до територіальної 

громади. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються Андрушівською міською радою в 

установленому порядку. 

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів 

міською радою здійснюватиметься моніторинг виконання Програми за 

підсумками першого кварталу, півріччя, 9 місяців та року. 
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І. Соціально-економічний аналіз Андрушівської міської ради 

1.1 Характеристика Андрушівської міської  територіальної громади 

 

 

Андрушівська міська територіальна 

громада – громада в новоствореному 

Бердичівському районі Житомирської 

області, з адміністративним центром в 

місті Андрушівка. 

Громада утворена відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України № 711-р від 12 червня 2020 року 

«Про визначення адміністративних центрів 

та затвердження територій територіальних 

громад Житомирської області» шляхом 

об’єднання Андрушівської міської та 

Антопільської, Бровківської, Волосівської, 

Гальчинської, Городківської, 

Зарубинецької, 

Каменівської, Лебединецької, Любимівської, Малоп’ятигірської, 

Миньковецької, Мостівської, Нехворощанської, Новокотельнянської, 

Павелківської, Яроповицької сільських рад ліквідованого Андрушівського 

району Житомирської області. 

 Андрушівська міська територіальна громада розташована в південно-

східній частині Житомирської області. Відстань до обласного центру 

м.Житомир складає 45 км., до районного центру м.Бердичів – 47 км., до 

столиці України м.Київ – 176 км. 

 Площа громади складає 615,8 кв.км. Населення – 20232 особи, з них: 

міське – 8517 осіб, сільське – 11715 осіб.   Динаміка чисельності мешканців 

Андрушівської громади має негативний характер. Це пов’язано з 

перевищенням показника смертності над народжуваністю та трудовою 

міграцією населення. Найбільша кількість зайнятих у громаді представлені у 

сільському господарстві та промисловості. 

 До складу громад увійшли: м.Андрушівка та села Антопіль, Бровки 

Перші, Бровки Другі, Волосів, Гальчин, Гарапівка, Городище, Городківка, 

Града, Жерделі, Зарубинці, Камені, Лебединці, Лісівка, Любимівка, Мала 

П’ятигірка, Миньківці, Мостове, Нехворощ, Нова Котельня, Павелки, 

Тарасівка, Ярешки, Яроповичі. 

 Переважну частину території громади складають високородючі грунти. 

В південно-західній частині переважають чорноземні, а в північно-східній – 

сірі лісостепові грунти. Є поклади корисних копалин, таких як пісок, глина, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Каменівська_сільська_рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебединецька_сільська_рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Любимівська_сільська_рада_(Андрушівський_район)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нехворощанська_сільська_рада_(Андрушівський_район)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новокотельнянська_сільська_рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Павелківська_сільська_рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Яроповицька_сільська_рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушівський_район
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрушівський_район


7 

вапняк, торф, граніт, буре вугілля. 

 Серед найбільших річок, які протікають територією громади є р.Гуйва, 

р.Пустоха, р.Ірпінь. Клімат помірно-континентальний з теплим вологим 

літом та м'якою хмарною зимою. 

 

1.2 Економіка громади 

 

 На території громади свою діяльність здійснюють близько 140 

юридичних осіб та 650 фізичних осіб підприємців. 

 Основними промисловими підприємствами є: ТОВ «Андрушівський 

маслосирзавод», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Агротрейд-2017», 

ТОВ фабрика «Восход».  

 В 2020 році даними підприємствами вироблено промислової продукції 

в порівняльних цінах на суму 712,8 млн.грн. Реалізовано промислової 

продукції на суму 910,2 млн.грн. 

 Андрушівська міська територіальна громада по пріоритету 

виробництва є сільськогосподарською. На території громади свою діяльність 

здійснюють 17 сільськогосподарських підприємств та 22 фермерських 

господарств. 

 Найбільшими є: ТОВ «УКР-АГРО РТ», ПСП АФ «Світанок», ТОВ СП 

«СПІКА», ПП «Імпак», ТОВ «Хортиця нова», ТОВ «Агро Андрушівка», 

ПОСП «НАДІЯ», ТОВ «ЖИТОМИР-АГРО-ІНВЕСТ». 

 В основному підприємства вирощують зернові, цукрові буряки, сою, 

картоплю та овочі. Підприємствами в 2020 році було придбано 10 нових 

одиниць сільськогосподарської техніки на суму близько 25,0 млн.грн. 

 Торгівельна мережа в громаді налічує близько 150 торгівельних 

об’єктів. За місцем розташування в місті зосереджено – 75 % об’єктів 

роздрібної торгівлі, в сільській місцевості – 25 %. 

 

1.3. Доходи бюджету 

 

 Планові надходження бюджету на 2021 рік (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) становлять 177 506 093грн, в тому числі 

загальний фонд бюджету 172 929 639 грн., спеціальний фонд 4 576 400 грн. 

 Податкові надходження загального фонду становлять 98 934 200 грн., 

неподаткові надходження – 849 000 грн., офіційні трансферти – 73 146 493 

грн. 

 Основним джерелом доходів бюджету в поточному році є: податок та 

збір на доходи фізичних осіб - 60 212 200 грн., місцеві податки – 35 285 000 

грн., (в т.ч. податок на майно – 12 330 000 грн., єдиний податок – 22 955 000 

грн.). Доходи по КБКД 24060300 «Інші надходження» по загальному фонду  

заплановані в сумі 50 000 грн. 

 Сума запланованих офіційних трансфертів загального фонду становить 

73 146 493 грн., з них базова дотація – 4 242 900 грн., дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
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бюджету – 1 742 400 грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам – 64 596 200 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 499 000 грн., субвенція 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 355 593 грн., інші 

субвенції – 13 900 грн., субвенція на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 696 500 грн. 

 Доходи спеціального фонду передбачені в сумі 4 576 400 грн., в тому 

числі: податкові надходження 28 000 грн., власні надходження бюджетних 

установ 1 378 000грн., субвенція на здійснення природоохоронних заходів – 

3 170 400 грн. 

 

1.4. Житлово-комунальне господарство 

 

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради «Комсервіс» 

надає послуги споживачам міста з водопостачання, водовідведення, 

обслуговування житлового фонду, зовнішнього освітлення та інші (авто 

послуги, поточні ремонти інженерних мереж і т.д.). 

В м. Андрушівці  зараз  понад 65 км водопровідних мереж, з них 33,4 км 

на балансі КП АМР «Комсервіс». 

Є в наявності 4 арт. свердловини, ІІ- га станція підйому та подачі для 

реалізації води споживачам, інші об’єкти пов’язані з подачею води для 

3845 абонентів фізичних осіб та для 180 абонентів юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців.  

На обслуговуванні підприємства перебуває 7 км каналізаційних мереж 

та 3 каналізаційно-насосні станції. Також підприємство обслуговує мережу 

вуличного освітлення, що складає по м.Андрушівка 25,6 км. 

КП АМР «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» надає послуги із вивезення 

твердих побутових відходів, а також теплопостачання та благоустрою. 

 

1.5 Освіта 

 

В районі функціонує  15 закладів загальної середньої освіти, в яких 

навчається 2150 здобувачів освіти.  

Діє 4 заклади позашкільної освіти, в яких налагоджено роботу 17 

гуртків з контингентом 718  вихованців. 1- Андрушівська  районна дитячо-

юнацька спортивна школа з контингентом 261 учень. 

Для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти в громаді у 11 

класах 5-ти навчальних закладів запроваджено профільне навчання, напрями 

якого: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, філологічний  та 

технологічний. Ним було охоплено 245 школярів, що становить 90,1% від 

здобувачів освіти 10-11 класів.  

Для задоволення  освітніх потреб здобувачів освіти створена мережа 

гуртків за інтересами, курсів за вибором, факультативів, додаткових годин, 

поглибленого вивчення предметів. Відкрито 146 факультативних груп для 
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1430 здобувачів освіти. В школах працює 80 гуртків, якими охоплено 1100 

здобувачів освіти.   

В громаді функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, які відвідує  

568 дітей дошкільного віку, що становить 70% дітей віком від 1 до 6 років, 

які проживають на території міської територіальної громади. Вартість 

харчування однієї дитини в день становить 35 грн. 56 вихованців закладів 

дошкільної освіти харчуються безкоштовно, це діти-сироти, з 

малозабезпечених родин, діти батьки яких є учасниками ООС. 

 

1.6. Культура 

 

В Андрушівській міській раді діє 17 клубних установ, з них міський 

Будинок культури та 16 закладів культури – філій, які є структурними 

підрозділами міського Будинку культури: 7 Будинків культури, 7 Центрів 

дозвілля, 2 клуби; 12 бібліотек, в тому числі міська бібліотека для дорослих  

та дітей, 11 сільських бібліотек – філій, які є структурними підрозділами 

міської бібліотеки, Андрушівська школа мистецтв. 

Для задоволення культурних потреб населення на території 

Андрушівської міської ради  діє 115 клубних формувань, учасниками яких є 

1053 жителів. 10 колективів художньої творчості носять звання «народний» 

та «зразковий». В міському Будинку культури  діє 6 «народних» колективів 

та дитячий «зразковий» фольклорний ансамбль «Зернятко», 1 сільський 

колектив має звання «народний» - фольклорний ансамбль «Співуча родина»  

Будинку культури  с. Антопіль. В дитячій школі мистецтв діють дитячий 

зразковий танцювальний ансамбль «Росяночка» та народний камерний хор 

«Небесна гармонія».   

На території міської ради працює  8 майстрів народно – ужиткового 

мистецтва, що мають  звання  «Майстер народної творчості».  

Бібліотечний фонд бібліотек Андрушівської громади нараховує  81788 

примірників. Читачами є 5091 житель. Книговидача становить 70108 

примірників.  

На обліку знаходиться 103 об’єкти культурної спадщини, з них 70 

пам’яток історії, 22 пам’яток археології, з них 1 Національного значення, 4 

пам’ятки монументального мистецтва, 7 пам’яток архітектури, з них 1 

пам’ятка Національного значення.  Проводиться робота по укладанню нових 

договорів на пам’ятки культурної спадщини.  

На території Андрушівської міської ради функціонує школа мистецтв у 

якій  діють фортепіанний, народний, духовий, музично – теоретичний 

відділи, клас хореографії та вокально-хорового співу. Працюють підготовчі 

групи двох напрямків: «Початкове естетичне виховання» та «Початкове 

естетичне виховання. Хореографія». 

Учнями школи є 230 дітей. Навчальний процес забезпечують 19 

викладачів. 

Плата за навчання становить від 70 до 130 гривень. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України в школі безоплатно навчається 61 
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дитина: з них діти сироти та позбавлені батьківського піклування, багатодітні 

сім'ї, діти з малозабезпечених сімей, діти батьки яких є учасниками АТО.  

 

1.7. Охорона здоров’я 

 

Первинна медична допомога жителям Андрушівької територіальної 

громади надається КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради  до 

структури якого входять  5 АЗПСМ, 2 СЛА , 9 ФАП-ів та 3 ФП. При кожному 

лікувальному закладі діють денні стаціонари, розгорнуто 58 ліжок денного 

перебування хворих. В закладі працює 18 лікарів (7,1 посад сімейних лікарів 

на 10 тис. нас.) та 55 середніх медичних працівників (20,6 посад на 10 тис. 

нас.). Сімейними лікарями та педіатрами укладено 21996 декларацій з 

жителями громади, що становить 82,6%. 

Основною метою діяльності підприємства є надання первинної 

медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням 

населення, що постійно проживає (перебуває) на території Андрушівської 

міської територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики 

захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. Проводиться 

активна робота по виконанню Урядової програми «Доступні ліки» щодо 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування пацієнтів з серцево-

судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу та 

бронхіальною астмою. 

Заклад пройшов акредитацію та отримав акредитаційний сертифікат І 

категорії. Отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики. 

Вторинна ланка представлена КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради структура якої включає стаціонар цілодобового 

перебування на 125 ліжок цілодобового перебування та поліклінічне 

відділення з кабінетами консультативного прийому лікарів-спеціалістів. 

Заклад включений до переліку закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. В лікарні 

розгорнуто 72 ліжка для лікування даних пацієнтів. У 2020 році проліковано 

238 хворих, померло – 13 пацієнтів, що склало 6,9% від всіх  

Згідно штатного розпису в КНП «Андрушівська міська лікарня» 

штатних посад лікарів  - 45,25, молодших спеціалістів з медичною освітою - 

108,75, зайнято фізичними особами посад лікарів – 30, молодших спеціалістів 

з медичною освітою – 102. Укомплектованість штатних лікарських посад 

фізичними особами - 76,2%, укомплектованість штатних посад молодших 

спеціалістів з медичною освітою - 93,7%. 

Комунальними закладами охорони здоров’я з Національною службою 

здоров'я України укладено  договори про медичне обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій на 2020 рік, проводиться робота щодо 

укладення договорів на 2021 рік. 

 

1.8. Соціальний захист 
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 З метою надання соціальних послуг населенню створена та функціонує 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської 

міської ради.  

 Центр надає такі послуги, як догляд вдома, денний догляд,  натуральна  

допомога, консультування, інформування, посередництво, представництво 

інтересів, соціальна інтеграція та реінтеграція, екстрене (кризове) втручання, 

соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і 

діти, позбавлені батьківського піклування,  соціальна профілактика. 

 Отримувачами соціальних послуг Центру є: особи похилого віку; діти 

та особи з інвалідністю; малозабезпечені особи ; особи, які мають 

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / 

потребують паліативної допомоги; особи, яким завдана шкода пожежею, 

стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; бездомні особи; особи, 

звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк; біженці / шукачі притулку; вразливі групи населення, 

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах; сім'ї, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;  соби, 

постраждалі від домашнього насильства та торгівлі людьми; внутрішньо 

переміщені особи;  національні меншини; діти та особи, які перебувають / 

перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах. 

 Для надання соціальних послуг у Центрі утворені такі структурні 

підрозділи (відділення): відділення соціальної роботи, мобільна бригада, 

відділення натуральної та грошової допомоги, відділення соціальних послуг 

за місцем проживання (вдома), відділення надання соціальних послуг в 

умовах денного перебування. 

 

1.9.Адміністративні послуги 

 

 Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради утворений рішенням 5 сесії 8 скликання від 

26.02.2021 року, затверджено положення про нього та графік роботи. 

 Також затверджений перелік адміністративних послуг, що можуть 

надаватися через ЦНАП. На даний час ЦНАП обслуговує Андрушівську 

територіальну громаду, найактуальнішими є послуги в сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань, соціальна сфера, земельні відносини. 

 Інші адміністративні послуги надаються по необхідності та за 

зверненнями громадян. На даний час в ЦНАП зареєстровано 1922 заяви для 

отримання адміністративних послуг. 

 

1.10 Соціальна робота з сім’ями та дітьми 

 

 На даний час на первинному обліку в службі у справах дітей перебуває 
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73 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування (з них 23 

дітей-сиріт та 50 дітей, позбавлені батьківського піклування. 

 З них в сім’ях опікунів, піклувальників проживає 55 дітей, в закладах 

Міністерства охорони здоров’я - 2 дітей, в закладах  Міністерства освіти і 

науки – 3 дітей, 1 дитина – в закладі Мінпраці,  10 дітей виховуються в 

прийомних сім’ях, 1 дитина – дитячому будинку сімейного типу. 

 На території Андрушівської міської ради діє 2 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 7 дітей та дитячий будинок сімейного типу, в якому проживає 8 

дітей. 

 З метою захисту житлових та майнових прав дітей проаналізовано 

реєстр житла дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01.01.2021 року з 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах 

дітей, 4 дітей даної категорії мають  власне житло,  60 дітей мають житло на 

праві користування, 9 дітей взагалі не мають житла. Діти при досягненні 16-

річного віку ставляться на квартирний та соціальний квартирний облік на 

позачергове отримання житла. На даний час на обліках перебуває 4 дітей з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На обліку в ССД перебуває 43 дитини, які опинились в складних життєвих 

обставинах і проживають в 17 сім’ях. 

 

 

ІІ. Мета і головні пріоритети Програми 

Метою Програми є неперервність дій і заходів щодо підвищення якості 

життя населення шляхом створення умов для стабілізації розвитку галузей 

економіки територіальної громади  і позитивних зрушень в них, забезпечення 

належного функціонування та розвитку галузей соціальної сфери, 

ефективного соціального захисту населення, безпечного життєвого 

середовища та довкілля.  

Головні пріоритети на 2021 рік для досягнення мети наступні: 

- підвищення бюджетного потенціалу територіальної громади та 

ефективне здійснення бюджетних видатків;  

- поліпшення інвестиційного клімату в громаді, підтримка інвесторів, 

що інвестують в реальний сектор економіки; 

- модернізація дорожньої інфраструктури; 

- підвищення рівня енергоефективності та подальша модернізація 

житлово-комунального господарства; 

- забезпечення рівного доступу до соціальних послуг і соціальної 

інфраструктури, своєчасне реагування на нові виклики у сфері 

соціального захисту населення у зв’язку з пандемією; 

- підвищення спроможності закладів охорони здоров’я всіх рівнів, 

поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення та підвищення 

якості надання усіх медичних послуг і медичної допомоги; 
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- забезпечення стабілізації та безпечності освітнього процесу, 

подальша модернізація закладів освіти, впровадження нових 

стандартів та моделей надання освітніх послуг; 

- розвиток культурного простору, впровадження у роботу закладів 

культури нових технологій;  

- створення безпечних та комфортних умов для занять фізкультурою і 

спортом; 

- ефективність та гнучкість форм роботи з сім’ями та дітьми, зокрема 

з урахуванням ситуації, обумовленої пандемією; 

- забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги, створення безпечних умов життя; 

 

IІІ. Основні напрями та завдання соціального і економічного 

розвитку Андрушівської міської ради на 2021 рік 

 

3.1. Бюджетно-фінансова політика 

 Проблемні питання: 

Необхідність забезпечення повноти сплати суб’єктами господарювання 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету міської 

територіальної громади. 

Завдання: 

Поліпшення співпраці органу місцевого самоврядування з фіскальним 

органом із залучення платежів до бюджету та забезпечення на цій основі 

виконання показників надходжень до місцевого бюджету, затверджених 

міською радою. 

Здійснення поглибленого аналізу виконання бюджету міської 

територіальної громади, виявлення додаткових резервів для їх наповнення. 

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, 

посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат 

фінансових ресурсів та майна. 

Посилення контролю органами головного управління ДПС у 

Житомирській області за сплатою нарахованих податків, зборів та 

обов’язкових платежів, а також покращення платіжної дисципліни суб’єктів 

господарювання. 

Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської 

заборгованості у бюджетній сфері. 

Покращення роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких 

використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод 
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та без сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської 

територіальної громади. 

 

3.2. Інвестиційна політика, зовнішньо-економічна діяльність, 

міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток 

Проблемні питання: 

Непрозорий та складний процес підключення до інженерних мереж 

нових виробництв. 

Затяжні процедури виділення земельних ділянок інвесторам для 

здійснення господарської діяльності. 

Наявність значної кількості підзаконних відомчих документів, які 

регулюють господарську, податкову та інвестиційну діяльність. 

Відтік робочої сили за кордон. Дефіцит кваліфікованих кадрів, зокрема 

працівників робітничих професій.  

Продовження військової та торговельної агресії Російської Федерації, 

посилення гібридних загроз національній безпеці України. 

Невисокий рівень новітніх технологій на підприємствах громади. 

 

Завдання: 

Формування ефективної системи підтримки інвесторів та супроводу 

інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації. 

Наповнення та актуалізація баз даних інвестиційних об’єктів: вільних 

земельних ділянок, незадіяних виробничих приміщень, об’єктів 

незавершеного будівництва, що можуть бути запропоновані потенційним 

інвесторам, та їх представлення на загальнодоступному інтернет-ресурсі. 

Забезпечення підвищення рівня освіченості фахівців міської ради з 

питань роботи із залучення інвестицій (щодо оформлення інвестиційних 

проектів, написання грантових заявок, удосконалення комунікативних 

навичок тощо). 

Надання допомоги місцевим підприємствам в пошуку іноземних 

партнерів, нових ринків збуту. 

Сприяння запровадженню нових технологічних процесів. 

 

3.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій. 

Проблемні питання: 

Недостатня кількість земельних масивів, придатних для розподілу між 

військовослужбовцями-учасниками АТО/ООС, членами сімей загиблих 
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військовослужбовців. 

Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи. 

Велика кількість помилок геометрії у Державному земельному 

кадастрі по Андрушівській територіальній громаді. 

Необхідність поновлення нормативної грошової оцінки земель 4 

населених пунктів (м.Андрушівка, с.Бровки Перші, с.Волосів, с.Нова 

Котельня), в яких термін її дії завершується. 

 

Завдання: 

Проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів. 

Здійснення інвентаризації земель. 

Складання проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж 

населених пунктів територіальної громади. 

Проведення розробки проектної документації з будівництва і 

реконструкції протиерозійних гідротехнічних споруд. 

Пошук додаткових земельних ділянок, придатних для передачі у 

власність військовослужбовцям-учасникам АТО/ООС, членам сімей 

загиблих військовослужбовців. 

Завершення робіт щодо оформлення та реєстрації ділянок для 

сільських пасовищ в населених пунктах територіальної громади. 

 

3.4. Розвиток малого і середнього підприємництва  

Проблемні питання: 

Нестабільність податкового законодавства, недосконалість трудового 

законодавства. 

Високе податкове навантаження на суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, складність адміністрування податків. 

Зниження ділової активності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва внаслідок запровадження карантинних обмежень у зв’язку з 

пандемією. 

Відтік кадрів за кордон, брак кваліфікованої робочої сили. 

Низка купівельна спроможність населення. 

Ризик девальвації національної грошової одиниці (гривні) 

Недостатній рівень поінформованості суб’єктів малого і середнього 

підприємництва про реформування системи державного нагляду і контролю 

та їхні права при проведенні перевірок контролюючими органами. 
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Низька сприйнятливість суб’єктів малого і середнього підприємництва 

до інновацій, недостатність менеджерів у сфері управління інноваціями, 

формування інноваційної інфраструктури тощо. 

Недостатній рівень заходів з підвищення кваліфікації та освітньо-

кваліфікаційної підготовки суб’єктів підприємництва. 

Низький рівень обізнаності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва щодо доступу до програм міжнародної технічної допомоги, 

які від імені Європейського Союзу впроваджуються в Україні. 

Недостатній рівень соціальної відповідальності бізнесу. 

 

Завдання: 

Ініціювання перед облдержадміністрацією вирішення проблемних 

питань, що заважають веденню підприємницької діяльності. 

Інформування суб’єктів малого і середнього бізнесу про  механізми 

фінансово-кредитної підтримки, у т.ч. за рахунок державних, обласних 

програм, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та донорських 

організацій. 

Пропагування та популяризація кращих практик соціального 

відповідального бізнесу та успішного ведення підприємницької діяльності. 

Проведення інформаційно-консультативних заходів (навчальних 

семінарів, тренінгів, вебінарів тощо),  спрямованих на покращення 

інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо змін у 

законодавстві  у сфері підприємництва. 

Забезпечення надання підприємцям доступу до інформації про новітні 

технології та науково-технічні розробки для виробництва 

конкурентоспроможної продукції. 

Розробка проектів, спрямованих на розвиток бізнесу, залучення 

інвестицій, впровадження інновацій, створення робочих місць, просування 

продукції на зовнішні та внутрішні ринки. 

Організація та проведення заходів з відзначення кращих суб’єктів 

господарювання з нагоди Дня підприємця, кращих суб’єктів підприємництва 

в аграрному сектору з нагоди Дня працівників сільського господарства, 

інших заходів з питань підприємництва. 

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у 

виставково-ярмаркових заходах. 

Створення та підтримка існуючих об’єктів інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва в громаді. 
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Навчання основам підприємницької діяльності незайнятого населення, 

насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, 

звільнених у запас військовослужбовців, усіх бажаючих займатися 

підприємницькою діяльністю). 

Розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів з питань 

підприємництва, надання адміністративних послуг (посібників, каталогів, 

брошур, буклетів тощо). 

 

3.5. Розвиток системи надання адміністративних послуг 

Проблемні питання: 

Незавершеність реформування системи надання адміністративних 

послуг в умовах децентралізації. 

Недосконалість нормативно-правової бази у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Недостатнє фінансування впровадження надання адміністративних 

послуг в електронній формі. 

Відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування 

систем електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного 

забезпечення, що ускладнює процес запровадження внутрішніх систем 

електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також інтеграцію цих систем. 

Не забезпечено надання широкого спектру адміністративних послуг в 

центрах надання адміністративних послуг, зокрема у пенсійній та інших 

сферах. 

Відсутність в центрах надання адміністративних послуг спеціального 

обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих 

станцій), для отримання адміністративної послуги з видачі закордонного 

паспорту, посвідчень водія та реєстрації нових транспортних засобів. 

Недостатність інформації та консультування громадян з питань 

надання послуг у центрах надання адміністративних послуг. 

Ненадання в переважній більшості центрів надання адміністративних 

послуг супутніх послуг (ламінування, ксерокопіювання, банківські послуги, 

фотографування, продаж канцелярських товарів). 

 

Завдання: 

Сприяння створенню та забезпеченню діяльності, удосконалення 

роботи центру надання адміністративних послуг в  територіальній громаді. 

Формування мережі надання послуг (в.т.ч. адміністративних) через 
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центри надання адміністративних послуг для покращення якості надання 

адміністративних послуг, забезпечення прозорості, доступності та спрощення 

процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень. 

Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в 

центрах надання адміністративних послуг (пенсійних та ін.) та покращення 

інформування громадян з питань надання таких послуг. 

Висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб - сайтах 

територіальної громади та суб’єктів надання послуг. 

Активізація процесу інтеграції до інформаційних систем органів 

місцевого самоврядування та впровадження надання населенню та бізнесу 

адміністративних послуг в електронній формі. 

 

3.6. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

Проблемні питання: 

Недостатність фінансових ресурсів необхідних для інвестування у 

розвиток підприємств, сповільнення інвестиційної активності, припинення 

або відтермінування реалізації інвестиційних проектів. 

Зменшений або відкладений попит і споживання на внутрішньому та 

зовнішніх ринках на продукцію, розрив виробничо-збутових ланцюгів, 

ускладнення доступу до сировини і комплектуючих у зв’язку з пандемією. 

Обмеженість або заборона заходів (виставки, форуми, ярмарки), що 

сприяли просуванню продукції та укладенню нових угод. 

Зростання вартості енергоносіїв і тарифів на перевезення. 

Недостатність робітничих кадрів відповідного профілю, фахівців з 

технічних спеціальностей з новими компетенціями. 

 

Завдання: 

Підвищення рівня (відновлення) інвестиційної активності та реалізація 

на підприємствах інвестиційних проєктів, спрямованих на модернізацію 

виробництва, у т.ч. інноваційних. 

Орієнтація на виробництво більш якісної продукції з поглибленою 

переробкою (з високою часткою доданої вартості), конкурентоздатної на 

міжрегіональному та зовнішньому ринках. 

Проведення постійного моніторингу кон’юнктури цін, попиту на 

продукцію та потреб ринків. 

Позиціонування продукції через онлайн-середовище. 
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3.7. Дорожньо-транспортний комплекс 

Проблемні питання: 

Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан дорожнього 

покриття переважної більшості автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, який не забезпечує безпеку дорожнього руху та викликає 

обґрунтоване невдоволення мешканців громади. 

Досить трудомісткий і тривалий процес оголошення і проходження 

тендерних процедур. 

Недостатній габаритно-ваговий контроль для транспортних засобів. 

Повільна заміна застарілого рухомого складу автобусів на маршрутах 

загального користування. 

 

Завдання: 

Розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та доріг комунальної власності у населених пунктах 

громади. Проведення належного їх експлуатаційного утримання, а також 

капітального та поточного середнього ремонтів. 

Дотримання безпеки перевезень пасажирів і вантажів. 

Модернізація виробничо-технічної бази транспортного комплексу. 

 

3.8. Агропромисловий комплекс 

Проблемні питання: 

Сільськогосподарськими підприємствами не дотримується 

співвідношення культур у сівозмінах. Значне збільшення в структурі 

посівних площ посівів соняшнику, ріпаку, кукурудзи веде до втрати 

родючості та виснаження грунтів. 

Низький рівень виробництва екологічно чистих продуктів харчування. 

Відсутність державної програми підтримки розвитку органічного 

виробництва. 

Галузева розбалансованість використання ресурсного потенціалу та 

згортання тваринницької галузі інвесторами. Значна частина великих 

сільгоспвиробників, які орендують землю, не створюють робочі місця, не 

розвивають галузь тваринництва. 

Складні умови отримання кредитів дрібними та сімейними 

фермерськими господарствами. 

 

Завдання: 

Впровадження інновацій та залучення інвестиційних коштів у 
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агропромислове виробництво. 

Впровадження ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, 

модернізації виробничих процесів, впровадження нових високопродуктивних 

сортів та гібридів, поновлення породного стада тварин шляхом придбання 

племінних тварин іноземної селекції. 

Адаптація сільського населення до роботи в нових економічних 

умовах, здійснення виробництва продукції у відповідності до вимог 

європейських стандартів. 

Розвиток сільських територій, шляхом створення фермерських 

господарств, сімейних фермерських господарств з подальшим об’єднанням в 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи з метою спільного обробітку 

землі та формування великих партій високоякісної продукції. 

Ефективне використання коштів обласного та державного бюджетів, 

міжнародної технічної допомоги, грантових коштів. 

 

3.9. Житлово-комунальне господарство 

 Проблемні питання: 

Завершення будівництва очисних споруд каналізації в м.Андрушівка. 

Будівництво водогонів в м.Андрушівка, с.Нехворощ та с.Камені. 

Зношеність основних фондів та недостатність фінансових ресурсів, 

необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та 

експлуатації систем водопостачання. 

Необхідність у покращенні якості надання послуг, зменшення втрат в 

теплових, водопровідно-каналізаційних мережах та ліквідація аварійних 

ділянок. 

Передача багатоквартирних житлових будинків ДП «Коростишівський 

спиртовий комбінат» у комунальну власність територіальної громади міста. 

Приведення до належного технічного та санітарного стану полігону 

ТПВ міста та інших населених пунктів громади і розроблення схеми 

роздільного збирання та складування відходів з можливістю їх подальшої 

утилізації. 

 

Завдання: 

Забезпечення населення та господарського комплексу громади 

якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства. 

Залучення інвестицій у галузь житлово-комунального господарства. 

Проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення 
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підприємств житлово-комунального господарства. 

Реалізація проєктів у сфері благоустрою та комунального 

обслуговування. 

Поліпшення та модернізація вуличного освітлення в населених пунктах 

області. 

Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та утилізації 

побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та 

зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище 

та здоров`я людини. 

 

3.10. Соціальний захист 

 Проблемні питання: 

Зміцнення матеріально-технічної бази Центру в частині забезпечення 

соціальних робітників спецодягом, взуттям,  інвентарем тощо. 

Підвищення рівня кваліфікації соціальних робітників відділення 

надання соціальних послуг за місцем проживання та спеціалістів Центру. 

Забезпечення соціальних робітників населених пунктів громади 

безкоштовним проїздом 1 раз на місяць в звітний період. 

Створення тимчасового  притулку для осіб/сімей, які постраждали від 

домашнього насильства. 

Введення в штатний розпис Центру посади психолога для допомоги 

особам/сім’ям, які постраждали від домашнього насильства, для послуг 

кризового та екстреного втручання, соціальний патронаж осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 

звільнених від подальшого відбування таких покарань, для надання допомоги 

учасникам АТО/ООС.  

 

Завдання: 

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини  осіб/сімей. 

Виявлення осіб/сімей,  які перебувають у складних життєвих 

обставинах і   потребують сторонньої допомоги. 

Виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і 

підтримки. 

Забезпечення якісного надання соціальних послуг. 

Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах. 

Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами  міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями до проведення соціальної 

роботи. 

Активізація роботи щодо інформування мешканців  громади про 

надання соціальних послуг. 

 

3.11. Охорона здоров’я населення 

Проблемні питання: 

Забезпечення контролю за дотриманням карантинних обмежень з 

метою мінімізації кількості контактів між людьми для попередження 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

Забезпечення використання коштів НСЗУ та коштів місцевого бюджету 

на придбання необхідних лікарських засобів для лікування хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. 

Дотримання стандартів якості надання медичної допомоги, 

регіональних формулярів лікарських засобів. 

Подальше покращення матеріально технічної бази КНП «Андрушівська 

МЛ», КНП «Центр ПМСД Андрушівської міської ради», в тому числі на 

придбання апарату УЗД, транскутанного білірубінометру для 

новонарождених та іншого високовартісного обладнання. 

Підвищення рівня побутових та санітарних умов для комфортного 

перебування хворих на стаціонарному лікуванні. 

Забезпечення медичних закладів громади кадрами. 

 

Завдання: 

Укладанняз Національною службою здоров'я України договорів про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2021 

рік. 

Подальше покращення матеріально технічної бази закладів охорони 

здоров’я, в тому числі придбання апарату УЗД, транскутанного 

білірубінометру для новонарождених та іншого високовартісного 

обладнання. 

Впровадження заходів, спрямованих на зниження перинатальної та 

малюколвої смертності. 
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Підвищення рівня інформатизації закладів охорони здоров’я громади та 

перехід на електронний документообіг для створення єдиних реєстрів 

закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо. 

Впровадження технологій телемедицини для консультацій та 

діагностики в лікувальних закладах різних рівнів надання медичної 

допомоги. 

Придбання житла молодим спеціалістам. 

 

3.12 Освіта 

 

Проблемні питання: 

Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі. 

Оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій 

та енергозбереження. 

 

Завдання: 

 Дошкільна освіта 

Забезпечення  доступності шкільної освіти відповідно до чинного 

законодавства про дошкільну освіту, вимог нової редакції Базового 

компоненту дошкільної освіти та комплексних програм. 

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх та 

національно-культурних потреб населення. 

Розвиток дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей. 

Впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх 

технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей 

малюків в різних видах дитячої діяльності. 

Оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-

оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення 

до власного здоров’я. 

Осучаснення матеріальної навчальної бази та інформаційно-технічного 

забезпечення закладу дошкільної освіти. 

Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.   

Забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.   

Запровадження системи безпечного харчування (НАССР) в закладах 
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ЗЗСО та ДНЗ. 

 

 Загальна середня освіта 

Забезпечення для населення територіальної громади державних 

гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та 

повноцінної освіти. 

Оптимізація  мережі закладів загальної середньої освіти, підтримка 

ефективного функціонування існуючих закладів освіти. 

Удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення 

закладів. 

Своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної 

дитини, створення банку даних про них. 

Удосконалення системи роботи з національно - патріотичного 

виховання. 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів (оновлення 

та доукомплектування комп'ютерною та оргтехнікою, мультимедійними та 

інтерактивними засобами, ремонт приміщень). 

Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, 

збереження і зміцнення їхнього здоров’я. 

Організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та 

учнів 1-4 класів. 

Створення умов для повноцінного харчування учнів; розвиток 

матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці працівників шкільних 

їдалень та підвищення їх кваліфікації. 

Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та учителів 

до місць навчання та в зворотному напрямку. 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської 

місцевості. 

Зобов’язання керівників закладів освіти дотримуватись санітарного та 

теплового режимів в підпорядкованих установах. 

 

 Позашкільна освіта 

Збереження та забезпечення функціонування діючої мережі закладів 

позашкільної освіти. 
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Забезпечення належної навчально-методичної та матеріально-технічної 

бази закладів. 

Налагодження партнерських зв’язків закладів позашкільної освіти із 

закладами дошкільної, загальної середньої освіти. 

Створення оптимальних умов для занять позашкільною освітою, з 

використанням різних форм і методів роботи.  

Посилення виховної функції позашкільної освіти через організацію 

змістовного дозвілля дітей і молоді; створення умов для здобуття 

позашкільної освіти дітьми сільської місцевості шляхом відкриття гуртків на 

базі закладів загальної середньої освіти. 

Залучення до занять у гуртках дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Підтримка обдарованої молоді через залучення її до науково-дослідної 

та пошукової діяльності.   

 

 

3.13.Розвиток фізичної культури та спорту 

Проблемні питання: 

Недостатня кількість кваліфікованих кадрів в громаді. 

Низький рівень фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів громади. 

Недостатня кількість сучасних спортивних майданчиків, споруд,     

інвентарю й обладнання. 

 

Завдання: 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому 

процесі. 

Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури громади, 

покращення умов для організації занять фізичною культурою та спортом. 

Організація і забезпечення проведення спортивних змагань. 

Облаштування спортивних майданчиків. 

Фінансування футбольних команд громади з міського бюджету (в 

межах коштів затверджених міською радою). 

Створення умов для стабільного розвитку фізичної культури та спорту. 

Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, 

підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту. 

Забезпечення успішного виступу спортсменів громади в обласних, 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 
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Підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими 

потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах 

різних рівнів, здійснення заходів заохочення. 

 

3.14.  Культура 

Проблемні питання: 

Застаріла матеріально-технічна база установ культури у сільській 

місцевості. 

Неповна зайнятість працівників культури в сільській місцевості. 

 

Завдання: 

Поповнення бібліотечних фондів сучасною україномовною 

літературою та передплата періодичних видань. 

Здійснення капітального та поточного ремонту приміщень установ 

культури. 

Проведення протипожежних робіт, переоснащення тепло- та 

електромереж. 

 

 

3.15. Молодіжна та сімейна політика 

Проблемні питання: 

Низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля. 

Відсутність мережі молодіжних центрів. 

Не залученість до здорового способу життя переважної частини молоді 

Несистемний характер формування патріотизму й громадянськості 

молоді. 

 

Завдання: 

Залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики. 

Здійснювати заходи спрямовані на популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді 

Створення мережі молодіжних центрів. 

 

3.16. Захист прав та інтересів дітей 

Проблемні питання: 

Недостатній розвиток мережі патронатних сімей, як альтернативної 

форми інституційного догляду дітей. 
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Соціальне сирітство, самоусунення батьків від виконання їх 

батьківських обов’язків. 

6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку в службі у справах дітей Андрушівської міської ради 

перебувають в інтернатних закладах і потребують влаштування в сімейні 

форми виховання. 

Значна кількість дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, та дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав за 

невиконання обов’язків по вихованню та утриманню дитини. 

 

Завдання: 

Запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних 

умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї. 

Здійснення системного контролю за умовами проживання та виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в 

сімейних формах виховання, та у сім’ях, де батьки або особи, що їх 

замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

Реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Налагодження співпраці між структурними підрозділами міської ради, 

що опікуються проблемами дітей. 

 

 


