Затверджено
рішенням ХХУ сесії УІІ скликання
сільської ради від 22.12.2017 № 257-УІІ

ПРОГРАМА
збереження соціальної інфраструктури на території
Іванівської сільської ради на 2017-2020 роки
І.Загальні положення
Програма збереження соціальної інфраструктури на території Іванівської
сільської ради розроблена відповідно до основних напрямків соціальної
політики та реформування бюджетної системи України.
В основу Програми покладені пропозиції щодо збереження існуючої
структури соціально-культурних об’єктів (закладів освіти, культури та
охорони здоров’я) під час проведення економічних реформ.
Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на
забезпечення права кожного громадянина на достатній рівень отримання
послуг медичних, освітніх та культурних закладів.
ІІ Характеристика стану проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма
На сьогодні в районі склалась ситуація, коли районний бюджет не
забезпечений в повному обсязі на фінансування видатків для здійснення
власних повноважень відповідно до чинного законодавства.
Зміни до Бюджетного кодексу передбачають два варіанти фінансування
закладів освти і культури
1) із районного бюджету;
2) із бюджету села, селища, міста районного значення за рахунок
міжбюджетни х трансфертів із районного бюджету.
У разі якщо обрано перший варіант фінансування таких закладів, потрібно
обов’язково здійснити передачу закладу як юридичної особи з комунальної
власності до спільної власності територіальних громад району.
У разі якщо обрано другий варіант фінансування, то обсяг міжбюджетних
трансфертів має визначатися за формулою, яка затверджується відповідною
сільською радою.
Відповідно до статей 140 і 143 Конституції України та статей 26,28,43
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого
самоврядування;
-мають право об’єднуватись або укладати угоди з метою проведення
спільних
Програм, реалізації спільних проектів на договірних засадах у
рамках виконання повноважень;
-затверджують Програми соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових Програм з
інших питань місцевого самоврядування і контролюють їх виконання

Статею 7 Бюджетного кодексу України та статею 61 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні” визначено право органів місцевого
самоврядування самостійно визначати напрями використання бюджетних
коштів відповідно до законодавства України.
ІІІ. Заходи та механізми реалізації Програми
Сільська рада отримує від районного бюджету трансферти у вигляді іншої
субвенції, направляє кошти сільського бюджету та передає міжбюджетний
трансферт на фінансування закладів освіти та культури.
ІV. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за
рахунок коштів районного та сільського бюджетів, а також за рахунок інших
джерел незаборонених законодавством.
№
з/п

Перелік заходів
на 2018 рік

1

Освіта:
ДНЗ\ясла-садок\
с.Іванівка
Культура:
Клуби
Бібліотеки
Всього

2

Джерела та обсяги фінансування, грн.
Всього
У тому числі за рахунок
Районног Сільськог Інші
о
о бюджету джерел
бюджету
а
718800
265100
433700
20000

135100
96200
950100

59800
31300
356200

75300
64900
573900

20000

ІV. Очікувані результати
Повноцінна організація навчально-виховного процесу в дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) с.Іванівка, стовідсоткове охоплення
дошкільною освітою дітей.
Збереження інфраструктури клубних та бібліотечних закладів.
Поліпшення матеріально-технічної бази установ.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

