
 

Звіт 

Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради за 2018 рік 

Розвиток  закладів освіти, культури та спорту. 

      

Перлік заходів  Виконавці Термін 

виконання 

Стан виконання 

 

1 2 3                    4 

Дошкільні заклади, заклади 

освіти, заклади культури, спорту 

і навчально-учбових комплексів: 

1.Передати фінансовий ресурс в 

вигляді міжбюджетного трансферту 

(субвенції): 

1.1.Підвіз дітей 

1.2.Харчування дошкільних 

закладів 

1.3.Харчування закладів освіти 

1.4.Оздоровлення дітей 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Передано фінансовий ресурс в 

вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції): 

Підвіз дітей – 99800 грн. 

Харчування закладів освіти – 

99560грн. 

Оздоровлення дітей – 7432 грн. 

2.Поточний ремонт будівлі  ясла-

садка «Ромашка» та  

« Дзвіночок 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

Проводились поточні ремонти 

будівель  ясла-садка «Ромашка» 

та  

« Дзвіночок» 

3. Укріплення матеріально – 

технічної бази дит. садків 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Придбання пост.білизни та хоз. 

товарів я/с «Ромашка» -45000 

грн. Придбання гойдалок я/с 

«Дзвіночок» - 89800 грн. 

4.Укріплення матеріально-

технічної бази  закладів культури: 

-Реконструкція сільського будинку 

культури с. Щасливцеве 

(укріплення стіни); 

-Забезпечення новим обладнанням, 

технічною  апаратурою, 

комплектами костюмів, 

інструментів тощо; 

-Поповнення фонду бібліотеки 

шляхом її централізованого 

комплектування літературою, 

передплати, на періодичні видання; 

-Забезпечення належних умов для 

розвитку української культури, 

гармонійного поєднання інтересів 

української нації, корінних народів 

і національних меншин, що 

сприятиме консолідації 

суспільства. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Постійно проводиться робота по 

забезпеченню належних умов для 

розвитку української культури, 

гармонійного поєднання 

інтересів української нації, 

корінних народів і національних 

меншин, що сприятиме 

консолідації суспільства. 

Придбано технічну апаратуру -

198200 грн.,комплекти костюмів  

та сценічне взуття – 161650 грн. 

Поповнено фонд бібліотеки: 

підписка на періодичні видання – 

4444 грн. 

 

5.Облаштування прилеглої 

території  сільського клубу с. 

Генічеська Гірка та сільського 

будинку культури с. Щасливцеве , 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

Проведено облаштування 

прилеглої території  сільського 

клубу с. Генічеська Гірка -340408 

грн. 

 

6.Придбати спортивний інвентар, 

тренажери. 

Облаштувати спортивні 

майданчики в населених пунктах  

сільської ради, футбольне поле в с. 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

Придбано 1 спортивний 

тренажер( лавка для жиму)  – 

12400 грн. 

Встановлено 2 спортивних 

комплексу «Супермен»(парк с. 



Щасливцеве Щасливцеве та пляжна зона с. 

Щасливцеве.  

7.Фінансування програми «Спорт» Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Виділено -587000 грн. 

8.Реконструкція павільйону за 

адресою: с-ще Приозерне вул. 

Заводська,6 та благоустрій 

прилеглої території 

 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Реконструкцію павільйону за 

адресою: с-ще Приозерне вул. 

Заводська,6 та благоустрій 

прилеглої території не 

проводилось за браком коштів 

 

9. З метою надання якісних послуг 

та розвитку в сфері освіти, 

підтримки та належному рівні 

матеріально-технічної  бази і 

забезпечення проведення видатків 

на утримання закладів освіти 

передбачити  з  Щасливцевського 

сільського бюджету  районному 

бюджету передачу фінансового 

ресурсу у вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції). 

 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

З метою надання якісних послуг 

та розвитку в сфері освіти, 

підтримки та належному рівні 

матеріально-технічної  бази і 

забезпечення проведення 

видатків на утримання закладів 

освіти було передано  з  

Щасливцевського сільського 

бюджету  районному бюджету 

передачу фінансового ресурсу у 

вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції) на: 

монтаж пожежної сигналізації в 

я/с «Ромашка» - 37980 грн., 

монтаж пожежної сигналізації в 

Щасливцевській ЗОШ - 47288 

грн.,  поточний ремонт опалення 

в учбовому корпусі 

Щасливцевської ЗОШ - 56879 

грн.,  огорожа Щасливцевської 

ЗОШ з північної сторони – 60000 

грн., монтаж устаткування 

дистанційної передачі даних з 

комерційного обліку 

природнього газу в котельні ЗДО 

я/с «Ромашка» – 38496 грн., 

капітальний ремонт  приміщення 

музичної  зали - шкільної їдальні 

(утеплення підлоги) -167918 грн. 

Придбання мультимедійного 

проектора -15000 грн., 

мультимедійної дошки – 22000 

грн., принтер – 8000 грн. 

 

10.Доручити сільському голові 

Щасливцевської сільської ради 

укласти договір з головою 

Генічеської районної ради про 

отримання та використання за 

цільовим призначенням коштів 

іншої субвенції з районного 

бюджету Генічеського району 

сільському на утримання палаців і 

будинків культури, клубів та 

бібліотек, які фінансуються та 

розміщені на території 

Щасливцевської сільської ради. 

Дофінансування буде  

здійснюватись за рахунок коштів 

сільського бюджету. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Сільським головою 

Щасливцевської сільської ради 

укладено  договір з головою 

Генічеської районної ради про 

отримання та використання за 

цільовим призначенням коштів 

іншої субвенції з районного 

бюджету Генічеського району 

сільському на утримання палаців 

і будинків культури, клубів та 

бібліотек, які фінансуються та 

розміщені на території 

Щасливцевської сільської ради. 

 

 

 



Медичне обслуговування та охорона  здоров’я 

1 2 3  

 

  

 

Соціальний  захист населення 

1 2 3                    4 

1.Передбачити  кошти  в  бюджеті  

сільської  ради  на  матеріальну  

допомогу сім’ям, що потрапили у 

скрутні життєві умови , на  поховання  

одиноких  і  безпритульних громадян 

та учасникам бойових дій. 

Забезпечити  виконання  районних  та  

місцевих  програм, що  стосуються  

соціального  захисту  незахищених  

верств  населення  територіальної  

громади , (Програма соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених  

учасників АТО та вшанування пам’яті  

загиблих, «Програма оздоровлення 

дітей в літній період» , Програма « 

Ветеран» 

Виконавчий 

комітет  

Рада ветеранів.  

 

Протягом 

року  

На матеріальну допомогу 

населенню витрачено 190000 грн. 

В тому числі учасникам АТО 3000 

грн. 

Забезпечено   виконання  

районних  та  місцевих  програм, 

що  стосуються  соціального  

захисту  незахищених  верств  

населення  територіальної  

громади , (Програма соціальної 

підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і 

поранених  учасників АТО та 

вшанування пам’яті  загиблих – 

3000 грн, «Програма оздоровлення 

дітей в літній період» - 7432 грн , 

Програма « Ветеран» -40200грн . 

2Повернення різниці в тарифах на 

водопостачання та вивіз ТПВ. 

Виконавчий 

комітет  

 

Протягом 

року 

Виділено 350000 грн. 

3.Забезпечення виконання програм, 

щодо поліпшення житлових умов та 

придбання житла населенню 

(«Власний дім», «Соціальне житло» 

та ін.) 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

Члени територіальної громади не 

зверталися по допомогу 

4.Передбачити кошти для 

забезпечення житлом осіб, що мають 

право на позачергове та 

першочергове отримання житла. 

Виконавчий 

комітет  

 

Протягом 

року 

Не виконано за браком коштів. 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  зайнятості  населення 

1.Сприяти  проведенню  

профілактичних  робіт  з  виявлення  

хворих  на  туберкульоз 

1.1 Придбання тубіркуліну для 

діагностики   дитячого населення 

Щасливцевської сільської ради 

ГПОП, 

виконавчий 

комітет 

 

 

Протягом 

року  

Забезпечено роботу виїздного 

флюрографу. 

 

 

 

2.Закінчити будівництво  ФАПу  в  

с.  Генгірка та облаштувати 

прилеглу територію. 

КП 

«Комунсервіс» 

Протягом 

року  

Будівництво  завершено. ФАП с. 

Генічеська Гірка здано в 

експлуатацію, отримано 

декларацію про закінчений 

будівництвом об′єкт  

3.Фінансова підтримка медицини 

районного рівня 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Придбання ліцензійної медичної 

системи MІC – 18000 грн., 

придбання будматеріалів для 

ремонту палати інфекційного 

відділення Генічеської ЦРЛ – 

50000 грн. 



1 2 3 4 5 6 

 

 

1.Сприяти  бронюванню  робочих  

місць  по  квоті  згідно  законодавства  

на  підприємствах  незалежно  від  

форм  власності  на  території  

Щасливцевської  сільської  ради  для  

окремих  категорій  працездатного  

населення  ради. 

 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

          

Ведеться робота по  бронюванню  

робочих  місць  по  квоті  згідно  

законодавства  на  підприємствах  

незалежно  від  форм  власності  

на  території  Щасливцевської  

сільської  ради  для  окремих  

категорій  працездатного  

населення  ради. 

2.Зберегти  існуючі  робочі  місця  та  

сприяти  збільшенню  їх  кількості  з  

метою  працевлаштування  

безробітних. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Ведеться робота по 

збереженню  існуючих  робочих 

місць  та    збільшенню  їх  

кількості  з  метою  

працевлаштування  безробітних. 

3.Продовжити  співпрацю з  

районним  центром  зайнятості  з  

метою  більш  повної  реалізації  форм  

працевлаштування  населення  ради  

та  залучення  його до  послуг  центру  

зайнятості. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

Проводиться співпраця з  

районним  центром  зайнятості  з  

метою  більш  повної  реалізації  

форм  працевлаштування  

населення  ради  та  залучення  

його до  послуг  центру  

зайнятості. 

4.Встановлення біл-бордів, 

інформаційних стендів щодо реклами 

про працевлаштування. 

Виконавчий 

комітет, кп 

«МАКС-

ІНВЕСТ» 

Протягом 

року 

Визначені місця розташування 10 

біл-бордів,  зроблено геодезичну 

зйомку М:500. 

 

Благоустрій села 

1 2 3                        4                

1.Оновлення проектів 

водопостачання, реконструкція  

мережі водопостачання : 

1.1 села  Щасливцеве , 

1.2 селища Приозерне. 

2.Розробка проекту водопостачання 

та будівництво водопровідної 

мережі в с. Генічеська Гірка 

виконком Протягом 

року  

Розроблено проекти 

«Реконструкція мережі 

водопостачання в с. 

Щасливцеве вул.Гагаріна, 

Миру, Р.Кузнєцова, Сивашська, 

Набережна» -246834 грн. 

2.Будівництво та облаштування  

майданчику для тимчасового 

зберігання та сортування ТПВ 

КП 

Комунсервіс 

Протягом 

року  

На протязі року проводився 

вивіз сміття до полігону м. 

Генічеськ 

3.Поліпшити стан  доріг  та  вулиць  

населених  пунктів  ради – 

вирівняти,  розширити,  про 

грейдерувати, підсипати. 3.1 

Поліпшити організацію дорожнього 

руху ( встановити  необхідні  

дорожні  знаки, світлофори та 

автобусні зупинки 

3.2 Розробка проектно- кошторисної 

документації капітального ремонту 

автошляху Генічеськ- Стрілкове в 

межах Щасливцевської сільської 

ради. 

3.3 Облаштування дороги місцевого 

значення Генічеська Гірка - 

Приозерне 

виконком Протягом 

року  

Проведено грейдерування та 

підсипка доріг в населених 

пунктах - 793509 грн. 

Розробка проектно - 

кошторисної документації 

капітального ремонту 

автошляху Генічеськ - 

Стрілкове в межах 

Щасливцевської сільської ради 

не проводилася в зв′язку з 

браком коштів. 

Облаштування дороги 

місцевого значення Генічеська 

Гірка - Приозерне не 

проводилось в зв′язку з браком 

коштів. 

 

 

4.Підтримувати    центри  населених  

пунктів  у  належному  стані 

Комунальні 

підприємства, 

Постійно  Проводився покіс трави , 

ліквідація стихійних звалищ, 



(клумби, пам’ятники, покіс трави, 

побілка дерев та бордюрів , 

ліквідація стихійних звалищ) 

4.1Благоустрій вул. Миру(центр) с. 

Щасливцеве 

4.2Благоустрій центру  с. Приозерне. 

4.3Розробка схем благоустрою 

центральних вулиць населених 

пунктів Щасливцевської сільської 

ради 

виконком та 

структурні 

підрозділи. 

аварійних дерев, поточний 

ремонт «Пам’ятного Знаку». 

Благоустрій по вул. 

Миру(центр) с. Щасливцеве – 

1471170 грн. 

Благоустрій центру  с. 

Приозерне (дитячий 

майданчик) – 128000 грн. 

Розроблені схеми благоустрою 

центральних вулиць с. 

Щасливцеве та с. Генічеська 

Гірка  

5.Забезпечити  фінансування  

утримання  житлового  фонду  та  

об’єктів  соціально-культурного 

значення, розташованих на території 

ради. 

Сприяти утворенню ОСББ в с. 

Приозерне. 

Здійснити роботи по виявленню та 

переведенню у власність 

територіальної громади об’єктів 

безхазяйного нерухомого майна. 

5.1Капітальний ремонт квартири за 

адресою: с. Приозерне вул. 

Заводська,9 

5.2Капітальний ремонт 3-х та 1-х 

кімнатних квартир за адресою: с. 

Приозерне вул. соляників,10 

 

 

Виконавчий 

комітет,  

КП 

Комунсервіс 

 

КП «МАКС-

ІНВЕСТ» 

Протягом 

року 

Проведено капітальний ремонт  

даху житлово будинку в с. 

Приозерне – 192041 грн. 

Проведено капітальний ремонт 

3-х кімнатної – 201109 грн. і 1- 

кімнатної квартири – 164980 

грн. в с. Приозерне. 

Капітальний ремонт квартири 

за адресою: с. Приозерне вул. 

Заводська, 9 не виконано за 

браком коштів. 

 

6.Придбання сміттєвозів, 

екскаватору, грейдера, контейнерів 

для збору ТПВ. 

 

КП 

Комунсервіс 

 

 

Протягом 

року  

Придбано сміттєвоз – 948000 

грн., сміттєвоз -1050000 грн., 

екскаватор –945000 грн., 

грейдер –402000 грн.  

7.Проектування та будівництво 

вуличного освітлення : 

7.1 с. Генічеська Гірка,  

7.2 с. Щасливцеве. 

7.3 Капітальний та поточний ремонт 

вуличного освітлення с. Щасливцеве  

Виконавчий 

комітет  

 

 

Протягом 

року 

 

 

Будівництво вуличного 

освітлення в с. Генічеська 

Гірка(вул. Виноградна, пров. 

Садовий)-602063 грн., 

будівництво вуличного 

освітлення в с. 

Щасливцеве(вул. Гагаріна, 

Морська, Комарова) - 840922 

грн., будівництво вуличного 

освітлення в с. 

Щасливцеве(вул. Р.Кузнєцова, 

Зелена) - 725075 грн.  

капітальний ремонт вуличного 

освітлення с. Щасливцеве (Р. 

Кузнєцова) – 149779 грн. 

капітальний ремонт вуличного 

освітлення с. Щасливцеве 

(Морська) –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

282972 грн. 

8.Внесення змін до містобудівної 

документації  та меж населених 

пунктів, генеральний план с. 

Генічеська Гірка, топографічна 

зйомка 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Розробка документації проекту 

«Генеральний план с. 

Генічеська Гірка з планами 

зонування території з 

розвитком рекреаційної зони» -

195083 грн., розробка проектів 

землеустрою щодо зміни  меж   

адміністративно-територіальної 

одиниці сіл с. Щасливцеве  та 



Генічеська Гірка -199900 грн. 

9.Покращення благоустрою 

територій с Генічеська Гірка, с. 

Щасливцеве, їх озеленення та 

влаштування ( будівництво) 

паркових зон( вул. Миру, вул. 

Комарова-Морська та біля 

Пам’ятного Знаку вул. Азовська,1з) 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Проведено благоустрій парку с. 

Щасливцеве ( встановлення 

казкових будинків - 2шт., 

освітлення парку, придбано 2 

візка, закінчено будівництво 

сцени, туалету, встановлено 

спортивний комплекс, 

проведено висадку дерев, 

квітів, покладено тротуарну 

плитку, проведено поточний 

ремонт дитячого майданчика, 

встановлено лавки паркові , 

тощо). Придбано штучні 

ялинки – 3 шт. Проведено 

поточний ремонт ігрового 

майданчика с. Генічеська Гірка. 

Проведено благоустрій 

меморіального комплексу 

«Пам′ятний Знак» 

10.Розробити проекти  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

під розміщення громадських 

проходів до моря   

  Проекти  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

під розміщення громадських 

проходів до моря не розроблено 

в зв’язку з браком коштів  

11.Капітальний ремонт  

адміністративної будівлі/контори/ по 

_вул. Миру, облаштування 

прилеглої території та придбання 

комп’ютерної техніки 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року  

Проведено капітальний ремонт 

адмін. будівлі(козирків) -189570 

грн., придбано комп’ютерна 

техніка -128551 грн. 

12.Розробити проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

під розміщення кладовищ 

с.Генічеська Гірка та Приозерне. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Розроблено Генеральний план 

сіл Генічеська Гірка та 

Щасливцеве, де відведено  

земельну ділянку під 

кладовище с. Генічеська Гірка 

та с. Приозерне  

13.Провести нормативно грошову 

оцінку земельних ділянок в 

населених пунктах сільської ради  

 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

Проведено  експертну грошову 

оцінку земельних ділянок в 

населених пунктах -10200 грн. 

14. Розробити проект реконструкції 

бані в с. Щасливцеве 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Не виконано за браком коштів. 

15. Забезпечити фінансування 

цивільного захисту населення, 

аварійно – рятувальної водолазної 

служби, місцевої пожежної охорони, 

Програми пожежної безпеки 

населення 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Виділено на фінансування   

аварійно – рятувальної 

водолазної служби -255856 грн., 

місцевої пожежної охорони, 

Програми пожежної безпеки 

населення – 753602 грн. 

16.Реконструкція будівлі пожежної 

місцевої охорони з облаштуванням 

прилеглої території 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Проведено реконструкцію 

будівлі пожежної місцевої 

охорони - 1200000 грн. та 

передано на баланс 

Щасливцевської сільської ради. 

17.Залучити інвестиції до 

благоустрою населених пунктів 

сільської ради. 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

Проводиться робота по 

залученню інвестиції до 

благоустрою населених пунктів 

сільської ради. 

18.Забезпечити фінансову підтримку 

комунальних підприємств 

Щасливцевської сільської ради  

Сільська рада Протягом  

року 

Забезпечено  фінансову 

підтримку комунальних 

підприємств Щасливцевської 



 сільської ради - КП 

«Комунсервіс» -400000 грн. 

 

19.Боротьба з виплодом комарів та 

гнусу 

Виконавчий 

комітет 

Протягом  

року 

Проведено роботу по боротьбі з 

виплодом комарів та гнусу – 

189814 грн. 

20.Проведення конкурсного відбору 

виконавця робіт з розробки логотипу 

та слогану Арабатської Стрілки 

Виконавчий 

комітет 

Протягом  

року 

Розроблено та затверджено 

логотип та слоган Арабатської 

Стрілки 

21.Проведення наукових 

археологічних досліджень(розвідка, 

наукова археологічна експертиза) 

земельних ділянок площею 10,0 га 

на території Щасливцевської 

сільської ради Генічеського району 

Херсонської області  на предмет 

з′ясування наявності, стану 

збереженості культурного шару, 

його плані графічних та 

стратиграфічних особливостей 

відповідно до Законів України «Про 

охорону культурної спадщини» , 

«Про охорону археологічної 

спадщини», «Благоустрій населених 

пунктів» 

Виконавчий 

комітет 

Протягом  

року 

Проведено обстеження 

земельних ділянок площею 10,0 

га на території Щасливцевської 

сільської ради Генічеського 

району Херсонської області  на 

предмет з′ясування наявності, 

стану збереженості культурного 

шару, його плані графічних та 

стратиграфічних особливостей -

40175 грн. 

 

 

                                            Розвиток  підприємницької  діяльності 

1 2 3 4 5 6 

1.Сприяти  розвитку  

підприємницької  діяльності  та  

створенню  робочих  місць  в  

рекреаційній  зоні  на  території  

сільської  ради 

Виконавчий 

комітет  

Постійно Сприяємо   розвитку  

підприємницької  діяльності  та  

створенню  робочих  місць  в  

рекреаційній  зоні  на  території  

сільської  ради 

2.Сприяти  залученню  до  

підприємницької  діяльності  

малозахищені  верстви  населення 

Виконавчий 

комітет  

Постійно Сприяємо залученню  до  

підприємницької  діяльності   ало 

захищених  верств населення 

3.Проведення тренінгів  з курортного 

бізнесу 

Виконавчий 

комітет 

Протягом  

року 

Не проводились за браком коштів. 

                                     

 

                                                               Рекламно -рекреаційно-курортні заходи 

1 2 3                       4 

 1Виготовлення інформаційних 

буклетів, розповсюджувати у  

періодичних виданнях інформацію 

про оздоровчі заклади та про 

можливість відпочинку на території  

Щасливцевської ради, та одержувати 

інформаційно-консультаційні 

послуги, по кадровим питанням, 

земельним і правовим питанням  

 

Виконавчий 

комітет  

Протягом 

року 

 

Проводиться підготовча робота 

виготовленню буклетів та 

періодичних видань в яких буде 

інформація про  оздоровчі заклади 

та про можливість відпочинку на 

території  Щасливцевської ради, 

тощо. 

 

2.Залучити комунальні підприємства 

Щасливцевської сільської ради  та  

приватних підприємців для  послуг по 

збиранню туристичного збору. 

КП «МАКС-

ІНВЕСТ», КП 

«Комунсервіс», 

 

Травень- 

серпень 

2017року 

Було зібрано 1369325 грн. 

туристичного збору.  

3. Організація масових заходів з 

популяції Арабатської Стрілки та 

проведення народних гулянь на свята: 

«Масляниця», «8 березня», Дня 

пам′яті та примирення в Україні, Дня 

Виконавчий 

комітет 

Протягом 

року 

 

Виділено 195000 грн. 



захисту дитини, Дня незалежності 

України, Дня рибалки, Дня людей 

похилого віку, Нового року з 

фінансуванням з сільського бюджету 

для придбання призів, сувенірів, 

подарунків, листівок та квітів. 

 

Боротьба  зі  злочинністю 

1 2 3                   4 

 1.Забезпечення  охорони 

правопорядку на  території  

Щасливцевської  сільської  ради  за  

рахунок  коштів  сільського  бюджету 

ГПОП 

 

постійно  Виділено 150193 грн. 

2.Проведення рейдів в  місцях  

масового  відпочинку  та  дозвілля  

молоді  з  метою  недопущення  в  цих  

місцях  пропаганди  розпусти,  

насильства,  запобігання  

адміністративним  злочинам  і  

проступкам,  забезпечення  

своєчасного  виявлення  

неблагополучних  сімей, 

активізування  індивідуальної  роботи  

з  неповнолітніми, схильними  до  

правопорушень. 

 

ГПОП Протягом 

року  

Проведено роботу з населенням в  

місцях  масового  відпочинку  та  

дозвілля  молоді  з  метою  

недопущення  в  цих  місцях  

пропаганди  розпусти,  насильства,  

запобігання  адміністративним  

злочинам  і  проступкам,  

забезпечення  своєчасного  

виявлення  неблагополучних  

сімей, активізування  

індивідуальної  роботи  з  

неповнолітніми, схильними  до  

правопорушень 

3.Проводити роз’яснювальну роботу 

 

 серед населення щодо виконання 

мешканцями ради Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», 

«Правил благоустрою  і санітарного 

утримання територій ради» 

ГПОП, КП 

«МАКС-

ІНВЕСТ» 

Постійно  Було проведено роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо 

виконання мешканцями ради 

Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Правил 

благоустрою  і санітарного 

утримання територій ради» 

 

 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності виконкому                           О.П.Бородіна 

 

 

 

 

 

 

 

 


