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ВСТУП 

 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 №623-р затверджено 

перспективний план формування територій громад Одеської області, яким передбачено 

функціонування 91 ТГ (у т.ч. збереження чинних).  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №720-р затверджено 

адміністративні центри та території територіальних громад Одеської області.  

 На засіданні 17.07.2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову №807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів», згідно з якою в Одеській області утворено сім нових районів 

– Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський та 

Роздільнянський.  

Місцеві вибори на новій територіальній основі відбулися 25 жовтня 2020 року (постанова 

ЦВК від 08.08.2020 №160).  

У відповідності до нового територіального устрою до Роздільнянського району увійшли: 

Роздільнянська міська рада, Великомихайлівська селищна рада, Затишанська селищна рада, 

Захарівська селищна рада, Лиманська селищна рада, Цебриківська селищна рада,  

Великоплоська сільська рада, Новоборисівська сільська рада, Степанівська сільська рада. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Роздільнянського району на 

2021 рік  (далі – Програма) розроблена відділом житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Роздільнянської 

районної державної адміністрації у взаємодії з органами місцевого самоврядування  

Роздільнянського району відповідно до Закону України від 23.03.2000 року №1602-ІІІ “Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України”, постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 “Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету”, від 11.07.2018 року №546 “Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2019-2021 роки”  та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22.09.2016 року №688-р “Деякі питання реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”. 

Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2020 року №695, Стратегії  розвитку Одеської області на період 2021-2027 

роки (рішення сесії обласної ради сьомого скликання від 03.03.2020 року №1228-VІІ) . 

Програмою окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного, 

соціального та культурного розвитку району на короткостроковий період з урахуванням 

сучасних реформ децентралізації. 

Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та забезпечення 
соціальних потреб мешканців Роздільнянського району на фоні розповсюдження 
коронавірусної інфекції 2019-nCoV, базуючись на ефективній боротьбі з нею на початку 
року та забезпечення стабільного функціонування економіки та соціальної сфери району у 
подальшому. 

Фінансове забезпечення визначених актуальних питань та основних завдань 
економічного і соціального розвитку району на 2021 рік закладається в районному та місцевих 
бюджетах на 2021 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних 
регіональних та місцевих програмах, за фінансової підтримки з державного бюджету, обласного 
бюджету  та інвестиційних ресурсів.  

 

 



 



 ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 НА 2021 РІК 
   
Актуальні завдання на 2021 рік: 
 
Розумне і відкрите управління: 
- модернізація системи управління регіоном; 
- запровадження електронних послуг, електронного документообігу та інноваційних 

моделей комунікації з громадськістю; 
- сприяння розвитку територіальних громад ; 
- здійснення організаційних заходів щодо реорганізації районної державної адміністрації. 
 

Розвиток та розбудова транспортної інфраструктури: 
- будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних шляхів; 
- покращення транспортного сполучення з населеними пунктами району та області; 
- підвищення обсягів транспортних перевезень. 
 

Розвиток туризму: 
- збільшення культурний подій в районі; 
- сприяння появі нових туристичних об’єктів та туристичних маршрутів. 
 

Конкурентноспроможні агровиробництво та агропереробка: 
- розширення використання інновацій в аграрному секторі; 
- перехід від переважно сировинного сільськогосподарського виробництва до створення 

готових продуктів з високою доданою вартістю (переробка). 
 

Залучення інвестицій та розвиток бізнесу: 
- збільшення обсягів залучених інвестицій; 
- розвиток малого та середнього бізнесу. 
 

Гуманітарна сфера: 
- проведення просвітницької роботи по стриманню розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 
- створення ефективної системи надання меддопомоги в умовах пандемії; 
- підвищення якості освіти та розвиток інновацій; 
- збереження та популяризація пам’яток культури регіону. 
 

Природокористування та безпека життєдіяльності людини: 
- підвищення рівня безпеки в регіоні; 
- охорона довкілля та збереження природного потенціалу району; 
- підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії; 
- впровадження нових технологій поводження з твердими побутовими відходами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах впровадження 

бюджетної децентралізації; 
- підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку 

району та територіальних громад; 
- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 
- підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного 

функціонування бюджетної системи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини 

бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних 

коштів; 
- дотримання фінансової дисципліни. 

 

Ключові кроки на 2021рік: 
- сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку району та територіальних 

громад; 
- підвищення рівня взаємодії  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів; 
- підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів; 
- підвищення мотивації до нарощування доходної бази місцевих бюджетів; 
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 
- мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до 

місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг органами 

місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними 

рішень; 
- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній 

сфері. 
 

Очікувані результати: 
- запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом з метою 

забезпечення  ефективного функціонування територіальних громад; 
-   забезпечення виконання планових надходжень податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів до  місцевих бюджетів району;  
- цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового 

фінансування захищених статей видатків бюджету; 
- збалансованість показників місцевих бюджетів; 
- підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

 

 

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 

3. 1. Промисловість 
 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік 
- сприяння функціонуванню діючих промислових підприємств; 

 -  сприяння зростанню конкурентоспроможності регіональної промислової продукції та 

пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами.  
 

 

 



Ключові кроки на 2021 рік: 
Для органів влади:  
- надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для 

економіки району та формують його економічний потенціал; 
- сприяння реалізації перспективних напрямків розвитку підприємств; 
- сприяння популяризації торгових брендів і продукції місцевих товаровиробників, 

сприяння  участі місцевих виробників у всеукраїнських, регіональних та міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств. 

Для суб’єктів господарювання:  
- вдосконалення методів господарювання: модернізація застарілих підходів до організації 

виробничої, комерційної діяльності, управління персоналом, ресурсами, тощо; 
- підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зниження витрат на її 

виробництво, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;  
- розширення присутності продукції регіональних виробників на внутрішньому та 

зовнішньому ринках з адаптацією до європейських та світових стандартів. 

 
Очікувані результати: 

- зростання продуктивності та обсягів промислового виробництва;  
- збереження існуючих та створення нових робочих місць в промисловості; 
- зростання заробітної плати працівників промисловості.  

 
3.2. Агропромисловий комплекс. 

 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- раціональне використання природних ресурсів, особливо земель 

сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження 

у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства, передової техніки та 

технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
- забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі; 

поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, поповнення парку 

зернозбиральної техніки; 
- стабілізація та розвиток тваринницької галузі. 
 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- сприяння залученню інвестицій у розвиток агропромислового комплексу; 

- забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках; 
- застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та 

впровадження високопродуктивних сортів рослин; 

- інформування та надання методичної допомоги сільгоспотоваровиробникам 

району для участі в державних програмах щодо  підтримки агропромислового комплексу 

країни; 

- проведення заходів із збереження і охорони земель. 

 

Очікувані результати: 
- забезпечення позитивної динаміки виробництва валової продукції сільського 

господарства у всіх категоріях господарств; 

- сталий розвиток високопродуктивного аграрного виробництва та тваринницької 

галузі; 

підвищення рівня життя сільського населення. 

 

 



3.3. Дорожньо-транспортне господарство. 
 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
 

- забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, 

швидкості та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, 

поліпшення експлуатаційного стану доріг; 
- реконструкція, капітальний та середній поточний ремонти автомобільних доріг 

загального користування  з доведенням їх параметрів до нормативних вимог; 
- збереження від руйнування та забезпечення належного експлуатаційного стану 

ділянок районних доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в 

населених пунктах району; 

- проведення ремонтних робіт, забезпечення під’їзду до навчальних закладів, 

соціальних та культурних об’єктів; 

- покращення якості надання автотранспортних послуг населенню, підвищення безпеки 

перевезень, забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів.  

 

Очікувані результати: 
- покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального 

користування; 
- поліпшення умов транспортного (в т.ч. автобусного) сполучення в населених 

пунктах; 
- зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг. 

 

3.4. Будівництво та житлова політика. 

 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- розробка (оновлення) генеральних планів та планів зонування населених пунктів, 

визначених Регіональною комплексною програмою з утворення (оновлення) містобудівної 

документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2018 року №839-VІІ; 

- створення та розвиток Служби містобудівного кадастру на місцевому рівні; 

- розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району; 

- сприяння функціонуванню господарюючих суб’єктів будівельної галузі; 

- забезпечення житлом малозабезпечених верств населення, молодих сімей, сприяння 

житловому будівництву на селі. 

 

Ключові кроки на 2021рік: 
- створення (оновлення) містобудівної документації місцевого рівня; 

- своєчасне та в повному обсязі фінансування  робіт з капітального та поточного 

ремонтів, зокрема на об’єктах державної та комунальної власності; 

- розширення напрямів залучення коштів міжнародної технічної допомоги, 

державного та обласного бюджетів з метою вирішення проблем господарського комплексу і 

соціальної сфери територіальних громад району; 

- визначення земельних ділянок і майнових комплексів, які можуть бути 

запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів. 

 

 

Очікувані результати: 
- створення (оновлення) місцебудівної документації місцевого рівня; 

- створення бази картографічного забезпечення; 



- створення документальної та проєктної бази для реалізації державної політики у 

сфері містобудування та архітектури на території району; 

- збільшення питомої ваги адміністративно-територіальних одиниць, які забезпечені 

містобудівною документацією для проведення комплексної забудови території району;  

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 

державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення 

контролю за їх реалізацією; 

- розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району шляхом 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров`я, освіти, 

культури, спорту, об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та транспортної 

сфери; 

- зростання обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування; 

- вирішення проблем територіальних громад шляхом реалізації проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування; 

- збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, в т.ч. на селі. 

 

4. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА. 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
 

  Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 

актів; 
- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва; 
- сприяння у наданні фінансово-кредитної, інвестиційної та інноваційної підтримки 

малого і середнього підприємництва; 
- автоматизація роботи адміністраторів у ЦНАП району; 
- утворення нових ЦНАП в територіальних громадах району, утворення відділених 

робочих місць адміністраторів та облаштування мобільних ЦНАП (за необхідності); 
- внесення змін до існуючих переліків адміністративних послуг, а саме: 

забезпечення надання соціальних послуг та послуг ДРАЦС через центри надання 

адміністративних послуг. 
 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності; 

- дотримання порядку надання адміністративних послуг, організація надання 

адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів 

звернень; 
- сприяння впровадженню законодавчих нововведень для розвитку та підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва; 
- максимальне наближення послуг до громадян шляхом утворення ЦНАП в 

територіальних громадах, зосередження у ЦНАП максимально широкого спектру послуг. 
 

Очікувані  результати: 
- залучення до підприємницької діяльності жителів району, зростання кількості 

фізичних осіб-підприємців, малих та середніх підприємств; 
- розвиток соціально орієнтованого підприємництва; 
- сприяння підтримці розвитку малого та середнього підприємництва в районі; 
-   збільшення кількості наданих адміністративних послуг через ЦНАП, поліпшення 

якості надання адміністративних послуг.  

 



5.  ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 
 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- формування конкурентоспроможного та позитивного іміджу Роздільнянського 

району; 

- підвищення рівня інвестиційної привабливості району з метою збереження 

вкладених та залучення додаткових інвестиційних коштів у економіку району; 

- сприяння ефективному використанню інвестиційного потенціалу територіальних 

громад району. 

 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- мобілізація всіх існуючих ресурсів для залучення як вітчизняних, так і іноземних 

інвестицій в економіку району; 

- сприяння участі підприємств району у національних та міжнародних виставках, 

форумах, семінарах, презентаціях з інвестиційної діяльності; 

-   підтримка реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на розбудову інженерно-

транспортної та туристичної інфраструктури, агропромислового комплексу, 

енергоефективності, впровадження сучасних технологій у виробничому комплексі; 

- сприяння проведенню бізнес-форумів, семінарів, круглих столів та іміджевих 

заходів з питань інвестиційної політики; 

- забезпечення актуалізації інформації щодо інвестиційних пропозицій 

територіальних громад з метою залучення інвестиційних коштів у розвиток територій. 

 

Очікувані результати: 
-   збільшення обсягів освоєння капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування. 

6 . ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО 

 
Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 

-        ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та 

задоволення потреб населення району у якісних житлово-комунальних послугах; 
-    забезпечення населення якісною питною водою, встановлення систем доочищення 

питної води; 
-   ремонт та реконструкція централізованих систем питного водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах району; впровадження сучасних технологій та обладнання 

на об’єктах водопостачання та водовідведення; 
-      вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. 

 

Ключові кроки на 2021 рік: 
-      реконструкція та ремонт систем водопостачання та водовідведення; 
-   будівництво артезіанських свердловин для питного водопостачання, ремонт та 

реконструкція водонапірних башт; 
-   вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами; 

впровадження  практики роздільного збирання відходів;  
-    залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального 

господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг, поширення практики 

створення ефективного власника житла – організацій співвласників багатоквартирних будинків ; 
-        проведення робіт з влаштування зовнішнього освітлення в населених пунктах 

району 
Очікувані результати: 

- покращення стану інженерних мереж у населених пунктах району; 
-  забезпечення населення якісною питною водою; 
- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг; 



- зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та, відповідно, зниження 

заборгованості за надані житлово-комунальні послуги.  
 

7. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ   

 
 Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 

- раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах 

життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, 

підвищення ефективності їх використання; 
- впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності в 

закладах та установах, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів; 
- впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів з 

енергоощадності серед населення.  
 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- реалізація енергозберігаючих та енергоефективних проектів/заходів; 
- забезпечення енергозбереження в усіх сферах господарювання; 
- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації заходів з 

енергозбереження. 

                           
                                                    Очікувані  результати:  

- впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат 

бюджету на енергоносії; 
- зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв на об’єктах житлово-

комунального господарства, соціальної сфери та у побуті; 
- підвищення рівня свідомості мешканців, набуття нових знань і навичок з 

енергоощадності як результат впровадження інформаційно-просвітницьких заходів; 
- економне споживання енергоресурсів населенням за рахунок оплати за фактичним 

споживанням; 
-      забезпечення безперебійного енергопостачання споживачів району. 

 

8. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

8.1. Демографічна ситуація та розвиток ринку праці. 

 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік. 
- забезпечення надання шукачам роботи совєчасних та якісних послуг, спрямованих 

на прискорення їх працевлаштування; 

- надання якісних та своєчасних послуг внутрішньо переміщеним особам та 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО (ООС); 

- організація професійного навчання, орієнтованого на задоволення поточних та 

перспективних потреб роботодавців, з максимальним використанням навчальної бази Одеського 

центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості; 

- заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця 

насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці; 

- нарощування обсягів професійного навчання безробітних за професіями, що 

передбачають в подальшому самозайнятість або підприємництво, особливо мешканців сільської 

місцевості.  

Ключові кроки на 2021 рік: 
- розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць; 

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення; 



- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

- сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих 

військовослужбовців-учасників антитерористичної операції. 

-          залучення безробітних громадян до участі у громадських та тимчасових роботах. 

 

Очікувані результати 
- збільшення кількості населення, зайнятого економічною діяльністю; 

- зменшення кількості безробітного населення. 

 

8.2.  Грошові доходи населення та заробітна палата. 
  

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
-   налагодження ефективної співпраці відповідних територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення 

контролю своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці; 

-    проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо недопустимості 

використання робочої сили з порушенням трудового законодавства; 

-   сприяння скороченню нелегальної зайнятості населення району, легалізації трудових 

відносин; 

-     посилення роботи щодо забезпечення додержання мінімальних гарантій з оплати 

праці та у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю, проведення правової роз’яснювальної роботи. 

 

Ключові кроки на 2021 рік: 
-     постійна та скоординована робота щодо недопущення фактів виплати заробітної 

плати у «конвертах»; 

-    контроль за дотриманням умов колективних договорів та генеральних угод в частині 

оплати праці; 

-     контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче встановленого 

законодавством мінімального рівня; недопущення необґрунтованого зменшення заробітної 

плати. 

          

Очікувані результати: 
-      зростання середньомісячної заробітної плати;  

-      недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.  

 

8.3.  Соціальний захист населення. 

 
Пріоритетні напрямки та ключові кроки на 2021 рік: 

- забезпечення гарантованого рівня та якості життя, соціального захисту 

малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

інвалідністю. 

-   своєчасне призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог, 

компенсацій, субсидій та пільг; 

-       забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та інвалідів; 

-       забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами протезування та 

засобами реабілітації; 

-   своєчасне надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах;   

-     своєчасне надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які 

брали участь в бойових діях у Другій світовій війні, Республіці Афганістан та інших країнах;   



-    своєчасне надання матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни, учасникам 

бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань; 

-    своєчасне надання щомісячної цільової адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) 

співробітників правоохоронних органів; 

-       своєчасне надання матеріальної допомоги на оздоровлення учасників бойових дій в 

санаторіях та реабілітаційних установах; 

-     своєчасне надання цільової адресної допомоги ветеранам війни, які опинились у 

скрутних життєвих обставинах; 

-    своєчасне надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

-       своєчасне призначення та виплата житлових субсидій та пільг; 

-    запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють 

такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги; 

-        соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Очікувані результати: 
-  надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; 

-  посилення соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та 

праці, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення; 

-  покращення якості життєдіяльності людей з обмеженими потребами, учасників 

АТО та інших. 

 

8.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді. 
 

 Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
 -  розв’язання проблем дитячої безпритульності і бездоглядності; запобігання 

сирітству, жорсткому поводженню з дітьми, насильству в сім’ї стосовно дітей; 
 -   розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 
 -  захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 
 -  проведення профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у складні життєві 

обставини, в яких проживають діти; 
 -  розвиток національного усиновлення: створення іміджу та престижу 

усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів 

та піклувальників; 
 -  влаштування дітей, які залишились без піклування батьків, до сімейних форм 

виховання; 
 -  дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

переміщених з тимчасово окупованих територій; 
 -  підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування щодо раннього 

виявлення дітей, які потребують соціального захисту, надання їм своєчасної допомоги; 
 -  залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального 

захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування; 

 
Очікувані результати: 

 -  збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги дітям, що 

постраждали від жорсткого поводження, насильства в сім’ї; 



 -  зменшення кількості сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, а 

саме: сімей, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків; сімей, діти з яких 

перебувають в інтернатних закладах, будинках дитини та центрах соціально-психологічної 

реабілітації; 
 -  збільшення кількості дітей, що повернені до біологічних родин та влаштовані в 

сім’ї громадян; 
 -  створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.  
 

9. ГУМАНІТАРНА СФЕРА. 

 

9.1. Охорона здоров'я 
 

Пріоритетні напрямки та ключові кроки на 2021 рік: 
 -   проведення просвітницької роботи по стриманню розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2; 

 -  забезпечення функціонування в районі ефективної системи надання медичної 

допомоги в умовах пандемії; 

 -  подальше впровадження в районі доступної вертикально-інтегрованої 

трьохрівневої системи надання медичної допомоги, будівництво та відкриття АСМ; 

 -  збільшення доступності та наближення медичних послуг до споживачів; 

 -  зниження захворюваності на інфекційні захворювання, підвищення рівня 

охоплення населення плановою імунопрофілактикою, профілактика та лікування хронічних 

захворювань.; 

 -  поліпшення надання медичної допомоги населенню; 

 -  подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної 

допомоги населенню району; 

 -  посилення контролю за ситуацією по захворюваності населення туберкульозом, 

ВІЛ-інфекцією; 

 -  удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям; 

 -  забезпечення профілактики та лікування всіх верств населення; 

 -  удосконалення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я; 

 -  завершення будівництва та відкриття АЗПСМ в селах Кам’янка, Яковлівка; 

 

Очікувані  результати:  
-       стримання розповсюдження  гострої респіраторної хвороби  COVID-19; 

            -      максимальне забезпечення киснем ліжкового фонду лікарен;  
     -      забезпечення якісної і доступної медичної допомоги; 

     -     зменшення показників захворюваності населення; 

                 -     зниження показника загальної смертності  на 1000 чол. населення.   
 

9.2.  Освіта 

          
Пріоритетні напрямки та ключові кроки на 2021 рік: 

-  організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти, закладах загальної 

освіти, закладах позашкільної освіти району, враховуючи епідемічну ситуацію в районі та 

відповідно до рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, з дотриманням рекомендацій Головного державного санітарного лікаря 

України 
-  сприяння розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів 

відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування, збільшення 

показника охоплення дітей дошкільною освітою; 



- покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, удосконалення 

предметно-розвивального середовища; 
- вжиття заходів щодо організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання, забезпечення шкіл електронно-освітніми ресурсами, комп’ютерним  та 

мультимедійним обладнанням, швидкісним зв’язком Інтернет; 
- виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” та діючих обласних програм у сфері освіти; 
- формування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема утворення 

опорних шкіл, покращення їх матеріально-технічного забезпечення; 
- сприяння організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої, дошкільної 

освіти; 
- удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, підвищення якості надання 

послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічної оцінки та 

супроводу; 
- продовження роботи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, 

розвитку та становлення активної громадської позиції учнівської молоді. 
 

Очікувані результати: 
-          забезпечення права осіб на здобуття освіти в різних формах або поєднуючи їх, 

зокрема в інституційній (очній, дистанційній), та індивідуальній  (екстернатній, педагогічного 

патронажу) на 100%; 

- організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, 

забезпечення шкіл електронно-освітніми  ресурсами, комп’ютерним та мультимедійним 

обладнанням, швидкісним зв’язком Інтернет у період карантинних обмежень на 100%; 

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення чисельності 

дітей, охоплених дошкільною освітою; 

- забезпечення різнобічного розвитку дітей відповідно до їх задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування у неї моральних норм, набуття життєвого соціального досвіду. 
 

9.3.  Культура та розвиток туристичної галузі. 
 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
-         захист і збереження культурної спадщини району; 

-         забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя району; 

- оптимізація організаційних та фінансово-економічних умов діяльності закладів 

культури і мистецтва щодо задоволення суспільних потреб в інтелектуальному, духовному 

продукті, в культурних та інформаційних послугах; 

- популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення 

культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів; 

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури; 

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження 

культурних традицій краю; 

- створення умов для розвитку самодіяльності, народної творчості; 

- естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримки обдарованої молоді у 

галузі літератури, театрального, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва; 

- підтримка народних і аматорських художніх колективів; 

- впровадження сучасних інформаційних продуктів та технологій в сфері культури; 

- покращення позицій району на туристичній арені області. 

 

 

 



Ключові кроки на 2021 рік: 
-  проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культури, здійснення 

заходів щодо розвитку музейної справи, проведення культурно-мистецьких та представницьких 

заходів, спрямованих на збереження та популяризацію елементів  нематеріальної культурної 

спадщини, збереження культурних традицій та збереження національних обрядів; 

-   забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких 

заходів, спрямованих на збереження розвитку української культури та культур етнічних 

спільнот, гармонійного поєднання інтересів української нації, корінних народів і національних 

меншин, зокрема: фестивалів дитячої народної творчості, аматорського хореографічного 

мистецтва, сімейної народної творчості, фестивалів-конкурсів, фестивалю української книги; 

- участь кращих виконавців та колективів навчальних закладів культури і 

мистецтва у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях; 

- проведення конкурсів, оглядів, фестивалів юних талантів; 

- забезпечення розвитку бібліотечної справи району; 

- розбудова туристичної інфраструктури, популяризація туристичного продукту 

району через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність. 

 
Очікувані результати: 

- підвищення якості та ефективності надання культурних послуг населенню; 

- належне функціонування закладів культури і мистецтва району, покращення їх 

матеріально-технічного стану; 

- проведення заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української 

мови, популяризацію української літератури, українського кіномистецтва,  

- проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів; 

-  збереження та охорона культурної спадщини; 

- поповнення бібліотечних фондів виданнями українською мовою, світової 

літератури, в т.ч. іноземними мовами; 

- розвиток краєзнавчо-пізнавального та сільського туризму. 

 
9.4. Фізична культура і спорт 

 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 
- організація та проведення спортивних заходів в умовах пандемії з дотриманням 

протиепідемічних заходів; 

- залучення до занять фізичною культурою і спортом, залучення до здорового способу 

життя усіх категорій населення; 

- підвищення авторитету району на обласних, всеукраїнських  та міжнародних 

змаганнях. 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять 

фізичною культурою і спортом серед широких верств населення; 
- забезпечення участі спортсменів і збірних команд району у обласних та 

Всеукраїнських комплексних спортивних заходах; 
- залучення більшої кількості мешканців району до активних занять фізичною 

культурою та спортом. 
 

Очікувані результати: 
- охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою 

широких верств населення району; 

- проведення районних, місцевих змагань з різних видів спорту; 
- забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району до участі в 

чемпіонатах області, всеукраїнських змаганнях та інших спортивних заходах; 



- розвиток дитячо-юнацького спорту, сприяння діяльності мережі філій дитячо-

юнацьких спортивних шкіл. 

-  
9.5. Розвиток громадянського  суспільства. 

 

Пріоритетні напрямки на 2021 рік: 

 

- створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства в 

Роздільнянському районі; 

- забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого 

значення; 

- стимулювання активної співпраці інститутів громадянського суспільства та 

органів публічної влади та місцевого самоврядування району на засадах партнерства щодо 

актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем. 

 

Ключові кроки на 2021 рік: 
- забезпечення регулярного і всебічного зворотного зв’язку між громадськістю та 

владою; 

- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики; 

- сприяння суспільно-корисній діяльності громадських та благодійних організацій, 

які надають соціальні послуги та реалізують соціальні проекти; 

- участь у навчально-методичних семінарах та тренінгах для державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та представників інститутів 

громадянського суспільства  щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого 

значення.  

Очікувані результати: 
- підвищення активності інститутів громадянського суспільства району, підтримка 

позитивного іміджу активних громадських об’єднань, мотивація інститутів громадянського 

суспільства до активної співпраці з органами публічної влади на засадах партнерства; 

- залучення громадськості до формування та реалізації державної, регіональної 

політики, вирішення питань місцевого значення; 

- поширення позитивного досвіду та впровадження новітніх форм і методів 

співпраці органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства, зокрема, протидії 

корупції та протидії інформаційній агресії;  

- підвищення потенціалу представників інститутів громадянського суспільства, 

зокрема, формування знань і умінь щодо новітніх форм і методів співпраці з органами публічної 

влади; 

- наявність на офіційному сайті районної державної адміністрації усієї відкритої 

інформації про її діяльність.  

  

 

10. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. 

 
Пріоритетні напрямки на 2021рік: 

- забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення 

навколишнього середовища, охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, 

зменшення обсягів відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людини; 



- забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та 

ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру.  
Ключові кроки на 2021 рік: 

Для суб’єктів господарювання:  
- впровадження нових сучасних технологій на виробництві;  
- виконання підприємствами заходів щодо скорочення обсягів викидів 

забруднюючих речовин;  
- використання альтернативних видів палива.  
Для органів влади та місцевого самоврядування:  
- проведення комплексу заходів щодо охорони, збереження і розвитку природно-

заповідного фонду та формування екологічної мережі;  
- реконструкція та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних 

вимог, рекультивація земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища; 
- заходи з впровадження нових технологій поводження з твердими побутовими 

відходами; 
- забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів 

і населених пунктів від пожеж;  
- забезпечення захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та 

катастроф. 
Очікувані результати: 

 - зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- утилізація твердих побутових відходів, ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ; 
 -  забезпечення населення району якісною питною водою; 
 -  протипожежна безпека; 

-  захист від підтоплення населених пунктів Роздільнянського району. 

 

  

11. ОСНОВНІ ПРОЄКТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ В 2021 РОЦІ 
 

 Досягнення основної мети Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Роздільнянського району на 2021 рік  відбуватиметься шляхом виконання заходів Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Роздільнянського району паралельно із 

виконанням заходів та інвестиційних проєктів, передбачених  програмними документами 

розвитку територіальних громад, які мають важливе значення як для  їх розвитку, так і для 

розвитку району. 

 Перелік основних проєктів, що потребують реалізації на території Роздільнянського 

району в 2021 році наведено в Додатку 1 до Програми  

 

 При обмеженості фінансових ресурсів регіону протягом 2021 року відбуватиметься 

чітке окреслення пріоритетів розподілу ресурсів  та концентрація їх на тих напрямах, що 

можуть забезпечити результат у найближчі терміни та матимуть комплексний вплив на 

розвиток всіх галузей та територій району. 
 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток №1 
                                                                                                                                              до Програми 

 

Перелік основних проєктів,  

які потребують реалізації в 2021 році 

по Роздільнянському району Одеської області 
 

Найменування проєкту, 

місцезнаходження об’єкту, стосовно 

якого реалізується проєкт 
 

Власність об’єкту  Кошторисна 

вартість 

проекту, 
тис. грн. 

 

Наявність 

проєктно-

кошторисної 

документації, 

так/ні 

               

        ОСВІТА 

«Дошкільний навчальний заклад на 

280 місць (віком від 2-х років) у м. 

Роздільна Одеської області - 

будівництво 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської рада 

52584,827 так 

Виготовлення проєктної 

документації на «Будівництво 

будівлі закладу освіти. Загально - 

освітня школа на 540 місць за 

адресою: Одеська область, 

Роздільнянський район, м. 

Роздільна, вул. Садова,9». 

освіта 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської рада 

1500,0 - 

«Будівництво будівлі закладу 

освіти. Загально - освітня школа на 

540 місць за адресою: Одеська 

область, Роздільнянський район, м. 

Роздільна, вул. Садова,9». 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської рада 

157159,8 

(орієнтовна 

вартість 

розрахована 

з вартості за 

1 кв. м. 21,0 

тис. грн.) 

ні 

 

Капітальний ремонт даху 

Карабанівської  школи І-ІІ ст 

Комунальна власність   

Захарівської  

селищної рада 

-  

ні 

Реконструкція 

Великомихайлівської опорної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за адресою:смт.Велика 

Михайлівка, вул.Пушкіна, 2 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

129898,246  

так 

Ремонт фасаду будівлі ЗЗСО І-ІІІ 

ст. смт.Цебрикове 

Комунальна власність 

Цебриківської  

селищної ради 

800,00  

ні 

Капітальний ремонт котельні та 

системи опалення 

Новоборисівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою: вул.Чкалова,5, 

село Новоборисівка 

Комунальна власність 

Новоборисівської 

сільської ради 

4500,00  

так 

Капітальний ремонт системи 

опалення НВК “ЗОШ І-ІІІ ст — 

Комунальна   власність 

Затишанської  

980,0  

ні 



ДНЗ” с.Торосове 

 

селищної ради 

Капітальний ремонт системи 

опалення Перехрестівського НВК 

Комунальна   власність 

Затишанської  

селищної ради 

980,00  

ні 

Капітальний ремонт 3 поверху 

НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ” 

смт.Затишшя 

Комунальна   власність 

Затишанської  

селищної ради 

950,00  

ні 

Капітальний ремонт огорожі НВК 

“ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ” 

с.Перехрестове 

Комунальна   власність 

Затишанської  

селищної ради 

845,00  

ні 

Капітальний ремонт будівлі 

опорного закладу НВК “ЗОШ І-ІІІ 

ст. - ДНЗ” смт.Затишшя 

Комунальна   власність 

Затишанської  

селищної ради 

560,00  

ні 

          

           ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Благоустрій території 

(реконструкція парку) КНП  

“Багатопрофільна лікарня 

Роздільнянсткої міської ради” 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

5000,00  

так 

Нове будівництво амбулаторії в 

 с.Йосипівка  

Комунальна власність   

Захарівської  

селищної ради 

6104,532  

так 

Нове будівництво амбулаторії 

загальної практики-сімейної 

медицини в смт.Захарівка 

Комунальна власність   

Захарівської  

селищної ради 

13140,159  

так 

Благоустрій території Амбулаторії 

монопрактики 

Великомихайлівської ОТГ, 

провул.Больничний, 6, с.Гребеники 

— будівництво (коригування) 

Комунальна власність  

Великомихайлівської 

селищної ради 

1490,00  

ні 

Будівництво (реконструкція) 

амбулаторії в смт. Цебрикове 

Комунальна власність 

Цебриківської  

селищної ради 

1000,00  

ні 

Будівництво амбулаторії в 

с.Першотравневе     

Новоборисівської сільської ради  

Державна власність 10000,00  

так 

Капітальний ремонт приміщення 

будівлі №2 по вул.Суворова в 

смт.Затишшя  КНП “ЦПМСД 

Затишанської селищної ради” 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

1500,00  

ні 

 

                 КУЛЬТУРА 

«Реконструкція кінотеатру 

«Ювілейний» під культурно-

розважальний центр, 

за адресою: Одеська область, 

Роздільнянський район, 

 м. Роздільна , вул. 1-го Травня, 1Б 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

17727,418  

так  

 

Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень будинку культури  

с. Степанівка 

Комунальна власність 

Степанівської  

сільської ради 

1490,00  

так 



Капітальний ремонт будинку 

культури в смт.Затишшя  

Комунальна власність 

Затишанської   

селищної ради 

300,00  

ні 

Капітальний ремонт Будинку 

культури в с.Торосове 

Комунальна власність 

Затишанської   

селищної ради 

200,00  

ні 

      

        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО та  БЛАГОУСТРІЙ  

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Пушкінська  від 

вул. Тираспольська до вул. 

Щаслива у  

м. Роздільна Одеської області 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

904,336  

так 

Організація вуличного освітлення  

с.Гаївка 

Комунальна власність 

Степанівської  

сільської ради 

500,00  

Ремонт водогону в  

с.Гаївка 

Комунальна власність 

Степанівської  

сільської ради 

1500,00  

ні 

Капітальний ремонт водопроводу 

по вул.Центральна від  буд.№98 до 

буд №118 в смт. Великомихайлівка 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

906,619  

так 

Капітальний ремонт каналізації по 

вул.Центральна від буд.№106 до 

буд.№114 в смт.Велика Михайлівка 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

900,412  

так 

Будівництво очисних споруд по 

вул.Шевченка, 25 та каналізаційної 

мережі  по вул.Шевченка та 

Чкалова с.Новоборисівка 

Комінальна власність 

Новоборисівської 

сільської ради 

4500,00  

так 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїжджої частини 

дороги по вулицям Новій, 

Комарова, Механізаторів 

смт.Затишшя  

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

5694  

ні 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиць Шкільна, Об’їзна, 

Центральна в с.Перехрестове 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

10296,00  

ні 

Капітальний ремонт тротуару біля 

Будинку культури  

смт.Затишшя  

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

300,00  

ні 

Улаштування підстильних та 

вирівнювальних шарів  основи із 

щебеню по вулицях Новоселів, 

Садовій с.Торосове 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

1100  

ні 

Капітальний ремонт доріг в 

с.Малорошеве 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

2393,00  

ні 

Капітальний ремонт доріг в 

с.Дружелюбівка 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

2000,00  

ні 

Капітальний ремонт тротуару по 

вул.Чкалова в смт.Затишшя 

Комунальна власність 

Затишанської  

208,00  

ні 



селищної ради 

Реконструкція мереж вуличного 

освітлення в селах Торосове, 

Андрусова, смт.Затишшя 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

515,00  

ні 

Поточний ремонт водопроводу (від 

залізничного вокзалу до 

залізничного будинку) в 

смт.Затишшя 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

400,00  

ні 

Капітальний ремонт водопроводу 

по вул.Космонавтів та заміна 

водопровідної башти в с.Торосове  

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

390,0  

ні 

Поточний ремонт водопроводу по 

вул.Степовій, Вишневій в 

с.Перехрестове 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

390,00  

ні 

Відновлення гідрологічного 

режиму ставка та капітальний 

ремонт дамби в  

смт. Затишшя 

Комунальна власність 

Затишанської  

селищної ради 

7200,00  

так 

 

ФІЗКУЛЬТУРА, СПОРТ  

Будівництво спортивної зали 

Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст., 

вул.Центральна, 44,  

с. Кошари 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

15283,369  

так 

Будівництво спортивного 

комплексу в с.Гаївка 

Комунальна власність 

Степанівської  

сільської ради 

13000,00  

ні 

Капітальний ремонт стадіону в 

смт.Велика Михайлівка 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

27466,853  

так 

 

Встановлення дитячих спортивних 

майданчиків  в селах Торосове, 

Перехрестове, смт.Затишшя 

Комунальна власність 

Затишанської селищної 

ради 

  

 

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 

Капітальний ремонт  (завершення 

робіт) автомобільної дороги 

загального користування 

державного значення Р-33 Вінниця 

— Турбів — Гайсин — Балта — 

Велика Михайлівка -  /М-16/  на  

ділянці км 378 + 505 — км 386 + 

431  

Державна власність 5973,859  

Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення 

Р-33  Вінниця — Турбів — Гайсин 

— Балта — Велика Михайлівка-  

/М-16/ на ділянці км 369 + 802 — 

км 378 + 505  

Державна власність 157147,174  

Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги загального 

Державна власність 12065,866  

так 



користування державного значення 

Т-16-18 /Р-33/ - Роздільна — 

Єреміївка - /М-05/ на ділянці км 0 + 

000 — км 7 + 796 

Капітальний ремонт мосту на 

автомобільній дорозі загального 

користування місцевого значення 

С161927 Р-33 -Новокрасне, км 

1+195, Одеська область  (на 

території Степанівської сільської 

ради) 

Державна власність 69554,321  

так 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Свято-

Миколаївська від вул. Г. Кірпи до 

вул. 40 років Перемоги у м. 

Роздільна Одеської області 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

1120,877  

так 

 

 

 

 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Пушкінська  від 

вул. Тираспольська до вул. 

Щаслива у м. Роздільна Одеської 

області 

Комунальна власність 

Роздільнянської  

міської ради 

904,336  

так 

Поточний  ремонт автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення  С161920, 

С161929 

(на території Степанівської 

сільської ради) 

Державна власність 2500,00  

ні 

Поточний ремонт комунальних 

доріг Степанівської сільської ради 

Комунальна власність 

Степанівської  

сільської ради 

4000,00  

ні 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Карбишева від 

вул.Молодіжна до вул.Надії в смт. 

Велика Михайлівка 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

1496,958  

так 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Миру в 

с.Новопетрівка 

Великомихайлівського району 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

1480,153  

так 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Надії від вул. 

Карбишева до вул.Механізаторів в 

смт.Велика Михайлівка 

Великомихайлівського району 

Комунальна власність 

Великомихайлівської 

селищної ради 

575,764  

так 

  

 

 

 

 

______________________ 

 

 



 

 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми соціально-економічного  

та культурного розвитку Роздільнянського району на 2021 рік 
 

 Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 1 статті 17 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, статей 11, 18 Закону України “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”, розглянувши внесений районною 

державною адміністрацією проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік, враховуючи висновки та рекомендації 

постійних комісій районної ради, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Роздільнянського району на 2021 рік (далі – Програма), що додається. 

2. Роздільнянській районній державній адміністрації забезпечити виконання завдань і 

пріоритетних напрямків розвитку району у 2021 році. 

3. Постійним комісіям районної ради розглядати на своїх засіданнях питання про хід 

виконання Програми та за результатами розгляду вносити відповідні пропозиції. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради. 

 

         

 

 

 
                                                                                                                    Проект рішення  підготовлений   

відділом житлово-комунального 
господарства, містобудування,  
архітектури, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля 
Роздільнянської районної  
державної адміністрації 

 

                                                                                

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


