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1. Сучасний стан розвитку сільської території
До Іванівської сільської ради входить 7 сіл. Загальна чисельність
населення становить 1340 осіб, що проживають у 1466 сільських населених
пунктах.
У розвитку сільської місцевості на сьогодні існує багато соціальноекономічних проблем. Найгостріші серед них – безробіття та бідність, що
зумовлюють трудову міграцію сільського населення; занепад соціальної сфери;
поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл. Це є
наслідком як попередніх, так і новітніх негативних процесів і явищ, зокрема
економічної кризи і прорахунків, допущених в процесі аграрних
трансформацій.
Значна частина сільських жителів працездатного віку є незайнятими,
тобто не працюють як наймані особи, не займаються власною справою.
Високий рівень з безробіття. Основне джерело доходів від обробітку
земельних ділянок-паїв.
Вирішення соціальних проблем неможливе без економічного підґрунтя і
розвитку виробництва. Але кінцевою метою є підвищення доходів людей і
покращення рівня їх життя через розбудову сіл, створення нових робочих
місць, зростання рівня заробітної плати селян.
Фактично не функціонує на селі служба побуту, закриваються
підприємства торгівлі
Матеріальна база соціальної інфраструктури села фізично і морально
зношена. Розширюється коло сіл, жителі яких не мають змоги отримувати
найнеобхідніші послуги за місцем проживання.
Потребують капітального ремонту школа , фп, клуби, бібліотеки.
Матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту відсутня. Спортивні
майданчики не відповідають сучасним вимогам, стадіони і спортивні зали
потребують відновлення та ремонту.
Нинішній стан села, його соціально-економічна інфраструктура,
культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці вимагають
здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційних,
технологічних та фінансово-економічних заходів, спрямованих на позитивні
зміни в розвитку соціальної мережі села.
2. Причини виникнення проблем
Соціально-економічна ситуація, що склалася на селі, зумовлена:
низьким рівнем розвитку соціальної інфраструктури в сільській
місцевості, а саме дорожнього, транспортного сполучення, незадовільним
станом житлово-комунального господарства в сільській місцевості, низьким
рівнем їх ефективного енергозабезпечення;
нижчим від рівня міст розвитком галузей освіти, охорони здоров’я,
культури, фізичної культури і спорту тощо;
визначення конкретних проблем, що стримують розвиток кожної
окремої сільської територіальної громади та сільського населеного пункту;
залучення на паритетних добровільних умовах до розвитку сільських
територій суб’єктів підприємництва, що здійснюють свою виробничу та іншу

комерційну діяльність у сільській місцевості або ж за рахунок продукції
виробленої в сільській місцевості;
спрямування
фінансових
потоків
на
розбудову
соціальної
інфраструктури сільських територіальних громад, що мають позитивні
тенденції розвитку та більшу кількість сільських жителів;
удосконалення та активізації торговельного обслуговування через виїзну
торгівлю, доставки товарів на дім та у віддалені малонаселені пункти,
зростання асортименту товарів та обсягів продажу;
розширення мережі та підвищення якості торговельного обслуговування
сільського населення підприємствами споживчої кооперації;
відновлення мережі об’єктів побутового обслуговування в сільській
місцевості, збільшення чисельності суб’єктів господарювання, що надають
побутові послуги на селі та розширення практики виїзного обслуговування
сільського населення;
забезпечення надання в сільській місцевості якісних освітніх та
медичних послуг;
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів
на селі та створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і
спортом; здійснення заходів щодо реконструкції та ремонту приміщень,
створення в сільських закладах культури умов для всебічного розвитку
особистості.
6. Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення,
збереження навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів.
7. Очікувані результати виконання Програми
За результатами виконання Програми передбачається:
підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення;
забезпечення розвитку освіти, медичного обслуговування, культурнодозвільної діяльності, фізичної культури та спорту;
істотне поліпшення інженерної мережі сільських населених пунктів;
покращення торговельного, соціально-побутового обслуговування
населення;
поліпшення екологічної ситуації.
8. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання
Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів,
передбачених в місцевому бюджету на розвиток сфери фізичної культури і
спорту, організації оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового
способу життя, а також за рахунок інших джерел, незаборонених чинним
законодавством.
Бюджетні призначення для реалізації Програми коригуються в процесі
виконання сільського бюджету та затверджуються рішенням сесії сільської
ради
На 2016 рік виділити кошти в сумі 300000грн.

