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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Найменування Програма соціально-економічного розвитку 

Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки  

Ініціатор 

розроблення 

Проекту 

Городищенська сільська рада 

Розробник проекту Городищенська сільська рада 

Відповідальні 

виконавці  

Виконавчий комітет Городищенської сільської ради, головний 

бухгалтер сільської ради, відділ фінансів,бухгалтерського обліку та 

звітності  Городищенської сільської ради 

Мета Проекту Вироблення та втілення єдиної політики розвитку Городищенської 

сільської ради протягом 2021-2025 років в контексті єдиної 

політики розвитку Луцького району та Волинської області, що 

вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних 

сферах із запровадженням чіткої взаємодії зі всіма гілками влади 

Учасники Проекту Виконавчий комітет Городищенської сільської ради, головний 

бухгалтер сільської ради, відділ фінансів,бухгалтерського обліку та 

звітності  Городищенської сільської ради 

Джерела 

фінансування  

Сільський бюджет, субвенції з державного обласного та районного 

бюджету, благодійні внески, гуманітарна допомога, інші джерела 

не заборонені законодавством  

Очікувані 

результати 

виконання Проекту 

Виконання даної Програми дасть змогу підвищити рівень 

благоустрою сільської ради, стабільне функціонування соціальної 

сфери, дотримання законності та правопорядку, створення 

комфортних умов проживання.    

Термін реалізації 

Проекту 

2021-2025 роки 

 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації проекту 

2021 рік-10 млн. грн. 

2022 рік-12 млн. грн. 

2023 рік- 15 млн. грн. 

2024 рік- 15 млн. грн. 

2025 рік- 15 млн. грн. 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Пріорітетні цілі та завдання діяльності Городищенської сільської ради на 

2021-2025 роки 

 

       Програма соціально-економічного та культурного розвитку Городищенської 

сільської ради на 2021-2025 роки (далі Програма) розроблена відповідно до вимог  

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 

прогнозування  та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про державні цільові програми», «Про інвестиційну діяльність», 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р. 

         У Програмі визначено цілі  та завдання соціально-економічної та культурної 

діяльності на 2021-2025 роки, спрямовані на розвиток Городищенської сільської 

ради: роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на 

об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення доходної частини 

бюджету з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності 

населення сіл сільської ради: Несвіч, Городище, Мартинівка, Григоровичі, 

Угринів, Дубова Корчма, Бережанка, Михлин, Маруся, Загаї,  Губин Перший,  Ниви 

– Губинські,  Колодеже,  Наталин,  Жабче, Сергіївна, Шклинь, Шклинь Другий, Чаруків, 

Вигуричі, селище Сенкевичівка. 

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Городищенської 

сільської ради, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів 

підприємств та інвесторів, інших джерел, не заборонених законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнятися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються сесією Городищенської сільської ради за поданням 

сільського голови або постійних комісій. 

    Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року. 

     

Соціально-економічна характеристика Городищенської сільської ради 

 

Городищенська територіальна громада - Назва центральної садиби/центру 

громади: с.Городище, вул.Шкільна,35.Відстань від 

центральної садиби / центру громади до районного центру 

25 км. 

Сільський/селищний голова - Соколюк Світлана Василівна, тел.75-79-75 

Секретар сільської ради – Шак Ірина Володимирівна тел: 79-75-79 

Староста - с.Угринів, Горохівського району, Турій Любов Антонівна, тел: 067-890-

19-77 



Староста - с.Несвіч, Луцького району, Акімова Світлана Леонідівна, тел: 097-40-

64-061  

Староста - с.Бережанка, Горохівського району, Степанюк  Сергій Володимирович, 

тел.. 097-0336-39-67 

Староста - с. Михлин, Горохівського району, Онищук Яніна Михайлівна,              

тел. 097-132-48-40 

Староста – с. Колодеже, с. Наталин,  с. Жабче, с. Сергіївна, Горохівського району, 

Марчук Тетяна Володимирівна  

Староста – с. Шклинь,  с. Шклинь Другий, Горохівського району, Долонька 

Людмила Іванівна, тел. 095-470-62-67 

Староста – с. Чаруків, с. Вигуричі, Луцького району, Грищук Світлана 

Анатоліївна, тел. 067-898-23-80 

Староста – с. Губин Перший, с. Ниви – Губинські, селища Сенкевичівка, 

Горохівського району, Гаврилюк Валентин Анатолійович, 

тел. 068-670-73-53.  

До складу ради/громади входять населені пункти: с.Городище, с.Григоровичі, 

с.Мартинівка, с.Несвіч, с. Чаруків, с. Вигуричі Луцького району, с.Угринів, 

с.Дубова Корчма ,с.Загаї, с.Михлин, с.Маруся, с.Бережанка, с. Губин Перший,  

с.Ниви – Губинські,  с. Колодеже,  с. Наталин,  с. Жабче, с. Сергіївна, с. Шклинь, с. 

Шклинь Другий, селище Сенкевичівка Горохівського району. 
 

I. Чисельність населення, осіб 

Населений 

пункт 

чисел

ьніст

ь 

насел

ення 

чоло

віків 
жінок 

молод

ь від 

15 до 

24 

років 

один

оких 

гром

адян 

працезда

тного 

населенн

я 

безробі

тних, 

не 

зареєс

трован

их у 

ЦЗ 

тимча

сово 

виїхал

о за 

межи 

населе

ного 

пункту 

с.Городище 644 330 314 94 4 376  5 

с.Григоровичі 130 64 66 20 1 76  1 

с.Мартинівка 86 38 48 8  43  1 

с.Несвіч 782 413 369 107 6 493 51 2 

с.Угринів 698 337 361 209 11 330  4 

с.Дубова Корчма 121 61 60 30 5 69  1 

с.Загаї 128 61 67 13 1 69   

с.Михлин 375 177 198 48 5 260   

с.Маруся 9 6 3 0 2 5 0  

с.Бережанка 490 270 220 49 5 201 199 61 

С.Губин Перший 455        

С.Ниви 

Губинські 

102        



С.Колодеже 526        

С.Наталин 162        

С.Жабче 385        

С.Сергіївка 92        

С.Шклинь 843        

С.Шклинь 

Другий 

99        

Смт.Сенкевичів

ка 

1000        

С.Чаруків 1163        

С.Вигуричі 241        

 

II. На території ради функціонують: 

 

1. Відділення зв’язку с.Городище  Працює 3 осіб. 

Директор Ковальчук  Галина  Іванівна. 

      

Відділення зв’язку с.Несвіч  Працює 1 особа. 

Директор Міщанчук  Надія  Петрівна ,  

 

   Відділення зв’язку с.Угринів . Працює 3 осіб. 

Директор  Неліпович   Світлана  Тимофіївна   

    

   Відділення зв’язку с.Михлин  Працює 1 особа. 

Директор Куца Лариса Олександрівна,  

     

    Відділення зв’язку с.Бережанка . Працює 1 особа. 

Директор Луцюк  Наталія  Євгенівна,  

  

   Відділення зв’язку с.Колодежі. 

  Директор  Кальчук Раїса Йосипівна.Працює 2 особи. 

 

  Відділення зв’язку с.Губин Перший  

Директор Приходько Валентина Григорівна 

  

 Відділення зв'язку  смт.Сенкевичівка 

Директор Волошин Оксана 

  

 Відділення зв'язку с.Чаруків 

Директор 

 

 

1. Заклади загальної середньої освіти 

Городищенський ЗЗСО І-ІІІ ст   
Навчається 110 учнів. 

Працює 3 особа.  

Директор Кундля  Інна  Аркадіївна. 

     



   Гімназія  с.Несвіч.   

Навчається  61  учень. 

Працює 24 особи.  

Директор Муха Юрій Юліанович . 

 

    Угринівський ЗЗСО І-ІІІ ст.. Навчається 159 учнів. 

Працює 36 осіб.  

Директор Романюк Ольга Леонідівна 

 

     Михлинський ЗЗСО І-ІІ ст  Навчається 42 учнів. 

Працює 23 особи.  

Директор Блаватна  Валентина Олексіївна. 

 

    Бережанківський ЗЗСО І-ІІ ст  Навчається 40 учнів 

  Працює 12 осіб. 

 Директор Бондарук Василь Володимирович,. 

 

 ЗОШ І-ІІІ ст. с.Шклинь Навчається 132 учні 

 Працює -21 особа 

 Директор Долонська Майя Володимирівна 

 

ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Сенкевичівка Навчається 95 учнів 

Працює – 40 осіб 

Директор Долонська Галина Степанівна 

 

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Колодеже Навчається 76 учнів 

Працює 30 осіб 

Директор Мигляс Світлана Володимирівна 

 

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Чаруків Навчається 168 учнів 

Працює -36 осіб 

Директор Гонтар Наталія Максимівна 

 

 

ЗОШ І-ІІ ст. с.Жабче Навчається 18 учнів 

Працює 14 осіб 

Директор Герман Василь Іванович 

 

 

3. Заклади дошкільної освіти 

 Городищееський ЗДО  

43 дитини. 

Директор Гуска Ольга Миколаївна,  

    

Несвічівський ЗДО 

30 дітей. 

Директор Дорош Ольга Миколаївна,  

 

 Угринівський ЗДО 



 34  дитини. 

Директор Щерба  Ірина  Йосипівна,  

 

 Михлинський ЗДО  

18 дітей. 

Директор Онищенко  Раїса  Миколаївна,  

 

ДНЗ с.Шклинь. 

Директор Сосницька Галина Володимирівна 

 

ДНЗ смт.Сенкевичівка 

Директор Башук Людмила Євгеніна 

 

 ДНЗ с.Колодеже 

Директор Грищук Тетяна Володимирівнаї 

 

 ДНЗ с.Чаруків 

Директор Ваколюк Наталія Василівна 

 

 

4. Фельдшерсько-акушерські пункти: 

с. Несвіч, працює 1 особа. 

Завідуючий Скопюк  Руслана  Вячеславівна,. 

 

с. Угринів, працює   2  осіб. 

Завідуючий  Гогось  Тетяна  Афанасіївна         

 

с. Дубова  Корчма, працює   2  осіб. 

Завідуюча  Лукановська  Ольга  Олександрівна   . 

 

с. Бережанка, працює 1 осіб. 

Завідуючий  Саврей Олександр Валерійович  

 

с. Михлин, працює 2 особи. 

Завідуючий Остапюк  Світлана  Олексіївна,  

 

с.Колодеже працює  2 особи. 

Завідуючий Шкалій  Мирослава  Володимирівна 

 

с.Губин Перший 1 особа 

Завідуючий Маляздревич Наталія Іванівна  

 

 

5.Амбулаторія сімейної  практики і медицини 

 с.Чаруків  працює 7 осіб 

Сімейний лікар – 2 осіб 

Завідуючий  Олійник Тамара Олексіївна 

 

с.Шклинь працює -10 осіб 



Сімейний лікар – 2 осіб 

Головний лікар – Пеляк Євгенія Олександрівна 

 

 

 

смт.Сенкевичівка  працює -7 осіб 

Сімейний лікар – 1 особа 

Головний  лікар –Юзвик Надія Миколаївна 

 

 

6. Клуби/будинки культури: 

с. Городище, працює 3 особи. 

Директор  Мороз  Лариса  Іванівна. 

 

с. Несвіч, працює 1 особа. 

Художній керівник  Філіпчук  Ірина  Миколаївна. 

 

с. Угринів, працює 2 особи. 

Директор Мазурок Валентина Станіславівна. 

 

с. Михлин, працює 2 особи. 

Завідуючий  Друкарчук   Наталія  Григорівна. 

 

с. Бережанка, працює 1 особа. 

Директор Макаренко Оксана Валеріївна. 

  

с.Шклинь працює 1 особа 

Директор Данилюк Галина Анатоліївна 

 

смт.Сенкевичівка працює 1 особа 

Директор Ющик  Тамара Василівна 

 

с.Наталин працює 1 особа 

Завідуючий Гогой Микола Григорович  

 

 

 

6. Бібліотеки 
с.Городище, працює 1 особа. 

Бібліотекар Панасюк Галина Іванівна 

 

Бібліотека с.Несвіч, працює 1 особа. 

Бібліотекар Береза Галина Василівна   

 

Бібліотека с.Михлин, працює 1 особа. 

Бібліотекар Береза Софія Юріївна. 

 

Бібліотека с.Бережанка, працює 1 особа. 

Бібліотекар Тодоренко  Валентина  Ярославівна. 



 

Бібліотека с.Шклинь працює 1особа 

Бібліотекар Вінчук Оксана Миколаївна. 

 

Бібліотека для дорослих смт.Сенкевичівка 1 особа 

Бібліотекар Голюк Інна Вікторівна 

 

Бібліотека смт.Сенкевичівка працює 1 особа 

Бібліотекар Шмаль Валентина Володимирівна 

 

Бібліотека с.Колодеже 1 особа 

Бібліотекар Герасимюк Наталія Леонтіївна 

 

 

7. Підприємці: 

 

 

ПІБ Вид діяльності Найманих осіб 

Перванчук  Ірина Романівна   

Андрощук  Олексій  Володимирович   

Гаврось  Валентин  Афанасійович    

Христинчик  Надія  Михайлівна   

Городинська  Вікторія  Федорівна   

Ляшенко Артем    

Шадловський  Сергій  Миколайович   

Собко  Галина  Володимирівна   

Перванчук  Сергій  Володимирович   

Гуменюк  Наталія Володимирівна   

Даценко  Володимир Михайлович Єдиний податок  

Кузьміна Їрина Володимирівна Єдиний податок  

Кучера Мирон  Володимирович Єдиний податок  

Кучера Юрій  Володимирович Єдиний податок  

Ліщина Святослав Миколайович Єдиний податок  

Луцюк Андрій Вікторович Єдиний податок  

Сапрун  Любомир  Валерійович Єдиний податок  

Філіпчук Андрій Миколайович Єдиний податок  

Шабала Зоя Костянтинівна Єдиний податок  

Шевченко Володимир Віталійович Єдиний податок  

Щерба Катерина Фролівна Єдиний податок  

Перванчук  Ірина  Романівна Єдиний податок  

Павлюк Тетяна Василівна Роздрібна торгівля  

Зварко Б.В. Роздрібна торгівля  

Турій В.В Роздрібна торгівля  

Цуз Т.Г. торгівля  

Пархомюк П.Т -//-  

Пархомюк Т.А Переробка деревини  

Величко С.В. Переробка деревини  

Пелешок М.П. торгівля  



Перванчук Р.П. торгівля  

Копилов А.Б. Вирощування риби  

Лукановська Ю.Ю. торгівля  

Дубень І.В. Післяурожайна діяльність  

Федончук С.М. тоглівля  

Бондарук Ю.Р. торгівля  

Турак Л.І торгівля  

Кучера  Юрій  Констянтинович Роздрібна торгівля 2 

Шевчук  Валерій  Олександрович Роздрібна  торгівля 2 

 

8. Фермери: 

с.Несвіч, Луцького р-ну: 

1. «Гонтар-Агро» – Гонтар Петро Миколайович 

2. «Еколенд» - Байбула Микола Іполитович 

3. «Феодосія» - Щерба Андрій Володимирович 

4.ФК «Кушнірук»ֹ Кушнірук Юрій Феодосійович 

5.ФГ «Мелодія  Поля» Тарарай В.В. 

6.ФГ «ТАРА ВІ» Тарарай І.В. 

 

9. Кількість особистих селянських господарств: 

села Городище, Григоровичі, Мартинівка -  300; 

село Несвіч  - 289 

село Михлин, Загаї, Маруся – 150 

село Угринів, Дубова Корчма  - 268 

село Бережанка - 153 

село Ниви – Губинські, Губин Перший, селище Сенкевичівка  – 222 

село Колодеже, Наталин, Жабче, Сергіївка – 350 

село Шклинь, Шклинь Другий – 431 

село Чаруків, Вигуричі – 521 

 

10. Підприємства: 

с.Городище Луцького р-ну: 

ТзОВ «Городище» директор Никонюк  Анатолій  Олександрович 

 

с.Несвіч  Луцького р-ну: 

СГГПП «Несвіч» директор  Кучера  Володимир  Костянтинович 

ПП «Амур» директор Савка  Тарас  Леонідович 

 

с.Михлин, Загаї   Горохівськогор-ну: 

ПОСП  ім. Шевченка – директор Турак  Андрій  Антонович 

 

с.Угринів  Горохівського р-ну 

ПОСП ім..Шевченка – директор Турак  Андрій  Антонович 

ПП  Перковський 

 

с.Бережанка  Горохівського р-ну 

СГПП «Несвіч» – директор Кучера  Володимир Констянтинович 

ФОП «ЮрАГРО» – директор Кучера  Юрій  Володимирович. 



 

с. Губин Перший Горохівського району  

ПОСП ім.. Івана Франка – директор Тарарай Олег Васильович  

ТзОВ «Нива» - пп Фурдило В.П. 

 

с.Колодежі Горохівського району 

ПОСП ім..Івана Франка – директор Тарарай Олег Васильович 

ТзОВ «ВолиньАгро»- директор Городов М.В. 

ФГ «ГалСтеДан» - директор Галущак С.Д. 

ФГ «Микола»  - директор Обозовський М. 

 

с.Шклинь Горохівського району 

ТзОВ «ВолиньАгро» - директор Городов М.В. 

ТзОВ «Городище» - директор Никонюк А.О. 

  

 

11. Газифіковані: с.Городище, с.Григоровичі, с.Мартинівка, с.Несвіч, с. Чаруків, с. Вигуричі 

Луцького району, с.Угринів, с.Дубова Корчма ,с.Загаї, с.Михлин, с.Маруся, с.Бережанка, с. 

Губин Перший,  с.Ниви – Губинські,  с. Колодеже,  с. Наталин,  с. Жабче, с. Сергіївна, с. Шклинь, с. 

Шклинь Другий, селище Сенкевичівка Горохівського району. 

12. Водопостачання- для споруд громадського та виробничого призначення-індивідуальне, для 

садибної забудови - від артезіанських свердловин 

 

 

Стратегічна мета Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки 

    

     Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей - стабілізація економічного 

розвитку на основі власного потенціалу посилення інвестиційної активності та удосконалення 

механізмів управління розвитку сіл, підвищення стандартів життя, зростання добробуту 

населення, забезпечення належного функціонування  інженерно - транспортної та комунальної 

інфраструктури, доступності широкого спектру послуг та підвищення рівня благоустрою сіл, 

розвиток соціальних, навчально-культурних та спортивних напрямків, дотримання законності та 

правопорядку,  створення комфортних умов проживання. 

 

3.ОСНОВНІ ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Угринівський старостинський округ 

 

  - Придбання та встановлення огорожі біля школи 

           -Утеплення фасаду приміщення школи 

           - Ремонт каналізаційної системи  

           - Благоустрій території школи (укладка бруківки,озеленення) 

            - Поточний ремонт даху з утепленням 

            

                                               

          -  Благоустрій території (укладка бруківки) біля дитячого садочка 



            -Заміна покрівлі,утеплення фасаду, дверей 

 

 

                                           Будинок культури с.Угринів 

          -Заміна вхідних дверей 

         - Проведення ремонту приміщень БК,закупівля жалюзів, за навісів на сцену 

          -Благоустрій території біля БК (часткове видалення дерев, реконструкція  

              фонтана 

Клуб с.Дубова Корчма 

        - Виготовлення технічної документації на приміщення 

         -Проведення ремонту в приміщенні,закупівля крісел. 

         -Придбання конвекторів для опалення 

 

                                              Дороги та вулиці  

          -Проведення поточних та капітальних ремонтів доріг та вулиць сіл      

Угринів,Дубова Корчма  

         - Придбання та встановлення автобусних павільйонів 

  

                                             Водопостачання 

       -  Вирішення питання із забезпечення питною водою вул.Молодіжна,       

І.Франка, Зелена в с.Угринів (у літній період не вистачає води) 

   

                                             Благоустрій    

      - Встановлення дитячого майданчика в с.Дубова Корчма 

       - Встановлення спортивних майданчиків в с.Угринів  

       - Благоустрій територій пам’ятників та каплиці   

        - Капітальний ремонт автомобільної дороги СО30205 /Н-17/ -Угринів- 

Сенкевичівка. 

 

Михлинський старостинський округ 
 

- Розробити проектно-кошторисну документацію на  

          капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення  

             C030221 Михлин –Маруся- /H-17/. 

- Благоустрій і озеленення парку. 

- Придбання дитячого майданчика 

- Вуличне освітлення в с.Загаї 

-  Провести обстеження, та за необхідності ремонт сонячних панелей,  

вітрогенератора та системи накопичення енергії  в культурному центрі 

с.Михлин. 

 

 



 

Бережанківський старостинський округ 
 

- Благоустрій населеного пункту. 

-Ремонт комунальних доріг 

-Облаштування спортивного майданчика біля БК. 

-Облаштування території біля БК 

 

                                 Несвічівський старостинський округ 

 

- Благоустрій парку Захисників України біля храми 

- Поточний ремонт комунальної дороги села Несвіч 

- Освітлення вулиць 

 

                            с.Городище, Мартинівка, Григоровичі 

 

- Капітальний ремонт спортивного залу Городищенського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

-  Поточний ремонт вул. Східна село Григоровичі 

- Поточний  ремонт дороги О030852/Н-17/ - Городище-Мартинівка- 

Суховолля. 

- Поточний  ремонт дороги С030838 – Григоровичі-Мартинівка 

- Благоустрій кладовищ 

 

 

с. Ниви-Губинські, Губин Перший, селище Сенкевичівка 

 

-   Реконструкція вуличного освітлення по вул.Гайова в с.Губин Перший 

- Благоустрій населених пунктів 

-  Виготовлення проекту на реконструкцію освітлення в с.Ниви Губинські 

- Дооблаштування дитячого майданчика в с.Губин Перший 

         - Поточний ремон вулиць в смт.Сенкевичівки, с.Губин Перший 

        - Поточні  та капітальні  ремонти доріг в смт.Сенкевичівка 

        - Оновлення   водогону  по  вул.Будки,  вул.Луцька,  вул.Соборності,  вул.Лесі  

Українки 

        - Ремонт  водоканалів і  встановлення  полімерпіщаних  люків  з  замками 

     - Встановлення  на  усіх  башнях  пожежних  гідрантів. 

      - Ремонт  і  встановлення  (блоки  захисту  автоматики   на  водонапірні  башні) 

    - Реконструкція  зовнішніх електричних  мереж вуличного  освітлення  

    

                          с. Колодеже, Наталин, Жабче, Сергіївка 
 

- Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Колодежі 



              - Виготовлення проекту на дорогу «Сенкевичівка-Жабче» 

 - Благоустрій населених пунктів 

               - Перекриття даху майстерні  в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Колодеже 

               - Поточний ремонт водонапірних башт 

               - Реконструкція вуличного освітлення по вулиці Гаї 

               - Грейдерування комунальних доріг (вул.Набережна, Гаї в с.Колодеже) 

               - Поточний ремонт дороги з твердим покриттям по вул.Залози. 

               - Заміна 4 вікон на ФАПі с.Колодеже 

   - Капітальний ремонт центральної дороги   О 030208 /О 030214/ 

Сенкевичівка – Жабче  (на Боремель )                                 

              - Облаштування скверика в с.Колодеже 

              - Перекриття даху клубу с.Жабче  

              - Поточний ремонт доріг комунальної власності 
 

с. Шклинь, Шклинь Другий 

 

- Виготовлення проектно- кошторисної документації під реконструкцію 

амбулаторії 

- Поточний середній ремонт комунальних доріг 

- Встановлення камер відеоспостережень  

         - Придбання шкільного автобуса 

         - Капітальний ремонт дороги державного значення  протяжністю 1,1 км. , що 

проходить через центр села Шклинь. 

         - Відведення місця під сільське кладовище 

        - Ремонт і благоустрій  водонапірної  башні  по вул.. Молодіжній с.Шклинь  

         - Капітальний ремонт другого поверху приміщення БК 

        - Перекриття центрального корпусу школи ( перекрито 2/3 ) 

         - Ремонт харчоблоку, так як діючий не відповідає сучасним вимогам.  

       -  Перекриття даху дитячого садочку 

       - Придбання модема до газового лічильника 

       - Заміна вікон -16 шт. 

       -Заміна котла, заміна 3-х вікон в амбулаторії 

 

                                                  с.Чаруків, Вигуричі 
 

-Капітальний ремонт дитячого садочка  

-Капітальний ремонт каналізаційної системи ЗЗСО. 

-Поточний, середній ремонт комунальних доріг с.Чаруків, Вигуричі. 

- Благоустрій дитячого майданчика   

- Реконструкція   

 

 



 

Проблеми об’єднаної територіальної громади / сільської ради: 

1. Потрібне налагодження комунально-побутового обслуговування  

2. Можливе створення нових робочих місць:  

3. Можливе відкриття власної справи за професіями (спеціальностями): 

4.Створення комунальної служби 

                                       

4.ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

Охорона здоров’я. 
На території Городищенської сільської ради функціонує 7 фельдшерсько-

акушерських пунктів ,які обслуговують 16 сіл. На території сільської ради  

функціонує 3 амбулаторії. 

Серед захворювань серед населення найбільш поширені захворювання серцево- 

судинної, дихальної системи та різноманітні травми. 

   Основні завдання: 

На базі АЗПСМ с. Чаруків здійснювати паліативну допомогу .                                                   

Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого  забезпечити 

максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин, 

шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і 

точному діагностуванню симптомів болю та розладів життєдіяльності, проведення 

адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад'ювантної) терапії та догляду, 

надання психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, незалежно 

від захворювання, віку, соціального статусу, національності, релігійних та 

політичних переконань, місця проживання хворого тощо. Паліативна допомога 

основана на комплексній міждисциплінарній оцінці фізичного стану пацієнта, 

ступені больового синдрому та розладів функцій життєдіяльності, 

психоемоційних, когнітивних та культурних особливостей, максимально 

можливого та всебічного врахування потреб і побажань пацієнта та його родини, 

прогнозу прогресування захворювання та тривалості життя. Надання паліативної 

допомоги розпочинається від моменту постановки діагнозу невиліковного 

прогресуючого захворювання та обмеженого прогнозу життя і продовжується до 

закінчення періоду скорботи родини. 

Первинна паліативна допомога – це паліативна допомога, яка надається 

паліативним хворим на первинному рівні надання медико-санітарної допомоги в 

амбулаторно-поліклінічних умовах або вдома лікарями загальної практики-

сімейної медицини, дільничними лікарями та лікарями-спеціалістами поліклінік.                                           

Освіта 



На території Городищенської сільської ради знаходиться 10 закладів 

загальної середньої освіти, 8 закладів дошкільної освіти, 1 музична школа:                                                                

Основні завдання та заходи:  

- Здійснювати допомогу на нагальні потреби освітніх закладів за рахунок 

коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, 

незаборонених законом; 

- Розробки проектів із заміни даху та утеплення приміщень із 
співфінансуванням робіт; 

- Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень шкіл і 

співфінансування робіт з поточних ремонтів; 

-  Благоустрою прилеглої території та дитячих майданчиків. 

       - Забезпечення локальною мережею (інтернет) загальноосвітні заклади 

середньої освіти та заклади дошкільної освіти Городищенської громади; 

- Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій елементів 

горища та покрівлі загальноосвітніх закладах середньої освіти та закладах 

дошкільної освіти Городищенської громади. 

- Встановлення сигналізації з пожежогасіння. 

- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти. 

 

                              Культура,  духовність та туризм 

На території Городищенської сільської ради знаходяться  10 закладів культури, 10 

бібліотек. 

В актових залах сільських клубів проводяться святкові заходи, концерти, збори. 

Враховуючи те, що заклади культури та бібліотеки знаходяться на 

балансі сільської ради, то в міру своїх можливостей сільська рада здійснює 

допомогу вище перерахованим закладам. 

Основні завдання та заходи: 
-  Виконати повну комплектацію необхідним музичним обладнанням та 

забезпечити матеріалами для проведення масових заходів та свят. 

-  Надавати допомогу на нагальні потреби закладів культури за рахунок коштів 

сільського бюджету, міжбюджетного трансферту та інших джерел 

незаборонених законом. 

- Створити належні умови для відпочинку громадян, провести утеплення 

фасадів, перекриття даху та встановлення економного опалення. 

- За рахунок залучення коштів  з місцевого бюджету  та інших джерел, 

незаборонених законодавством сприяти покращенню матеріально-технічної бази 

закладів. 

- Розроблення туристичного маршруту (В рамках розвитку зеленого туризму на 

території сільської ради) 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ. 



 Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового 

способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних 

цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, 

сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення 

резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у 

громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві. 

      Виконання Програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення населення громади руховою активністю; 

- підвищити рівень підготовки спортивних резервів для національних збірних 

команд України; 

- підвищити рівень результатів виступів збірних команд громади та окремих 

спортсменів на різного рівня змаганнях; 

- підвищити рівень поінформованості через засоби масової інформації та 

обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу 

життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;                  

- забезпечити висвітлення визначних спортивних подій, пропагування                

розвитку фізкультурно-спортивного руху; 

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурними спортивними 

спорудами різного типу; 

- створити належні умови для проведення змагань; 

- встановлення спортивних майданчиків; 

- створення групи з занять настільного тенісу на базі культурного центру 

села Михлин; 

- створення фітнес центру в ЗЗСО с. Городище за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших позабюджетних коштів незаборонених законодавством.  

 

5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

Ресурсне забезпечення розвитку сільської ради 

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-          

бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної      

системи   в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та     

збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації      

раціонального  використання бюджетних коштів. 

     Фінансово-бюджетна діяльність – це основний інструмент регулювання та 

стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за 

рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, 

коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів. 

     Основними показниками по наповненню сільського бюджету є доходи від 

місцевих податків і зборів. Однією з головних статей доходу для сільської ради є 



плата земельного податку. Затверджена нова нормативно-грошова оцінка землі. 

Це позитивно вплине на розвиток села та його бюджет. 

Основні завдання та заходи: 

 Забезпечити виконання дохідної частини бюджету. 

 Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського 

бюджету. 

 Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки 

земельні ділянки в оренду на умовах вкладання інвестицій у розвиток села. 

  Стабільне функціонування соціальної та комунальної сфери. 

  Збільшення дохідної частини сільського бюджету. 

  Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить 
ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово - 

комунальній та соціальній сферах. 

 

Розробки та виготовлення схем та проектів. 
Проводиться активна робота щодо підготовки проектних заявок на участь у 

конкурсних відборах інвестиційних проектів, фінансування яких у  2021-2025 роках 

буде здійснюватися за рахунок коштів державного та обласного фондів регіонального 

розвитку. 

Необхідно почати роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг, 

провести інвентаризацію земель, що увійшли в межі села та розробити детальні плани 

до генерального плану села. 

 

Основні завдання та заходи: 

  Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів 

соціально-економічного розвитку громади. 

  Формування портфелю інвестиційних пропозицій. 

  Розроблення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

доріг. 

  Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

будівель / приміщень. 

  Розробка проектно-кошторисної документації на завершення освітлення в 

окремих населених пунктах. 

 Придбання обладнання та програмного забезпечення для 

Городищенської сільської ради. 

 Розробка проектно-кошторисної документації для облаштування 

сміттєзвалища. 

 

 



 

 

Розвиток транспортної інфраструктури 
Городищенська сільська рада має вигідне транспортне сполучення. 

Територією громади проходить автомобільні дороги, які сполучають обласний 

центр з селами району, містами. 

 Постійним транспортним сполученням з нинішнім обласним центром  

забезпечені не всі населені пункти громади. 

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний стан 

доріг, висока затратність транспорту, відсутність державного фінансування на 

проїзд громадян пільгових категорій. 

                                    

                                         Вуличне освітлення 

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, 

необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. Розробити 

проекти та розрахунки по освітленню окремих вулиць Городищенської сільської 

ради. 

Обладнання закладів, які перебувають в комунальній власності сільської ради 

додатковим підсвічуванням територій та будівель (кольоровими ліхтарями) 

 

Благоустрій 

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та 

спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані несуть загрозу 

електромережам. На центральних вулицях проводиться покос трави в середньому 

раз на місяць. Навесні буде проведено технічний огляд та поточні ремонти 

дитячих майданчиків.  
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 




