ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
ПРОЕКТ
Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку села на 2014 рік
Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні", з метою реалізації соціальних ініціатив Президента України,
Фонтанська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
2.

Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку
села Фонтанка на 2014 рік (додається).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на всі постійні
комісії Фонтанської сільської ради.

Додаток 1
до рішення Фонтанської сільської ради
від «_» _____2013р. №____- VI

Програма соціально-економічного та культурного розвитку села
на 2014 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку
с.Фонтанка на 2014 рік (далі – Програма) є документом, у якому
визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
с.Фонтанка на 2014 рік та заходи щодо реалізації державної політики,
спрямованої на підвищення якості життя і добробуту населення.
Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку
села в 2014 році мають бути:
- збереження рівня доходів населення, забезпечення соціального
захисту найбільш вразливих верств населення;
- підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із
енергозбереження;
- надійне функціонування систем життєзабезпечення населення,
розвиток житлового та комунального господарства;
- підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які
безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального
захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та
повноцінного розвитку дітей, відродження культурних традицій;
- спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села;
- продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів
життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг,
вуличного освітлення.
Основне завдання Програми полягає у забезпеченні гідних умов
життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного
зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових
енергозберігаючих технологій.
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме
наповненню бюджету сільської ради та дозволить спрямувати фінансові
ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого
середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.
У процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування
нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці
держави та села. Зміни та доповнення до Програми затверджуються
Фонтанською сільською радою за поданням виконавчого комітету.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками
півріччя та поточного року.

1.Соціальна сфера.
1.1.Поліпшення соціального захисту населення.
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з
пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення
заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і
моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У
с.Фонтанка реалізуються державні соціальні програми, в ході яких
здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку,
ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення
доступності медичної допомоги, культурно-дозвільних та інших послуг,
сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства
Сьогодні система соціального захисту представляє собою досить
розгалужену мережу і охоплює практично всіх непрацездатних громадян за
допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та
соціальної допомоги всіх видів і форм.
Похилі люди, які проживають в селі, повинні стати об’єктами
повищеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і
розпорядчого органу.
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом
створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного
здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя,
розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації
стосунків у сім'ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного
дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку,
забезпечення розвитку освіти та культури.
Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення
тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу всіх
жителів села, до якісного медичного обслуговування, диспансеризації,
розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків, до фізкультурноспортивних і оздоровчих закладів.
1.2.Соціальне забезпечення.
З метою визначення основних завдань та розроблення конкретних
заходів їх реалізації щодо подальшого розвитку системи соціального захисту
жителів села Фонтанки Фонтанською сільскою радою розроблена Програма
«Милосердя в дії» на 2014 рік, яка передбачає кошторис витрат на суму 140,0
тисяч гривень.
Основними завданнями Програми є:
- створення умов для подолання бідності;
- створення ефективної системи для соціального захисту людини;
- посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки.
1.3.Підтримка дітей та молоді.

Програма підтримки дітей та молоді в селі Фонтанка Комінтернівського
району одеської області на 2014 рік, передбачає створення сприятливих
соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для
життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді в селі
Фонтанка.(Кошторис витрат на суму-60,0 тис.гривень)
Основними завданнями Програми є:
-сприяння ініціативі та активності дітей та молоді в усіх сферах
життєдіяльності суспільства;
-підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації
програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;
-профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у
дитячому та молодіжному середовищі;
-створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих
дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.
1.4.Оздоровлення.
Програма оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2014 рік
розроблена з метою створення сприятливих умов для якісного оздоровлення
дітей, а також реалізації одного із найважливіших завдань у сфері
соціального захисту дітей - права на оздоровлення (Кошторис витрат на
сумму- 100,0 тис.грн).
Основними завданнями Програми є:
- збільшення
кількості
дітей,
охоплених
організованими
формамиоздоровлення;

