ЗАТВЕРДЖЕНО

34 сесією Браїлівської селищної рад
6 скликання від 31 січня 2014 року

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ СМТ БРАЇЛІВ
НА 2014 РІК
ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку смт Браїлів на 2014 рік (далі –
Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації на території
селищної ради за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які
стимулювали б її розвиток. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій
органів місцевого самоврядування та керівників всіх підприємств, організацій та
установ, які є на території ради, задля втілення єдиної державної політики розвитку.
Програмою визначені головна мета та пріоритети розвитку територіальної
громади на 2014 рік.
Основною метою Програми економічного і соціального розвитку селища на
2014 рік є поступове економічне зростання, забезпечення належного рівня якості життя
населення, розв’язання гострих соціальних проблем та загальне підвищення добробуту
населення.
Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України "Україна –
для людей" та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленої 2 червня 2010 року на
засіданні Комітету з економічних реформ, у Програмі передбачений комплекс завдань
та заходів, спрямованих на розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери.
Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:
Закон України від 23 березня 2000 року №1602-III «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету", від 21.07.2006 №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року", програм соціально – економічного розвитку
Жмеринського району на 2014 рік.
Проект Програми погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій
селищної ради та доопрацьовано з урахуванням зауважень.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються селищною радою.
Досягнення зазначеної мети у 2014 році планується здійснити шляхом реалізації
наступних пріоритетних напрямів:

сприяння роботі промислових підприємств, нарощування обсягів
виробництва;

створення сприятливих умов для надходження в селище вітчизняних та
іноземних інвестицій;

створення умов для розвитку підприємницької діяльності;


раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та
фінансової дисципліни, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах
бюджетної сфери, стимулювання раціонального використання енергоресурсів,
використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих
технологій у галузях виробництва;

зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення,
охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

підвищення якості надання освітянських послуг;

продовження роботи по екологічному захисту та техногенній безпеці
жителів територіальної громади шляхом реалізації програм з забезпечення екологічної
безпеки та використання рекреаційного потенціалу селища, реалізація державної політики
у сфері захисту населення і території від наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА
ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у
соціально-гуманітарній сфері, економічній сфері, сфері екологічного захисту та
техногенної безпеки.
Соціально-гуманітарна сфера:
Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист населення.
Шляхи досягнення:
розробка та затвердження цільових місцевих програм поліпшення стану
безпеки і умов праці, територіальної програми зайнятості;
забезпечення здійснення передбачених програм заходів щодо поліпшення
житлових та матеріально – побутових умов інвалідів, ветеранів війни та
праці, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишились
без піклування батьків;
вирішення у встановленому порядку питань опіки і піклування;
вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету
ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів
війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян;
організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,
зареєстрованих як безробітні;
забезпечення виплати поточної заробітної плати в повному обсязі у всіх
установах селищної ради;
забезпечити належний соціальний захист незайнятого населення і
безробітних шляхом надання соціальних послуг, передбачених чинним
законодавством;
залучити до участі в оплачуваних громадських роботах не менше 8 чоловік;

-

проведення комплексу доброчинних заходів, спрямованих на адресну
підтримку пенсіонерів, інвалідів, дітей – загиблих військовослужбовців,
багатодітних сімей, інших соціально незахищених категорій громадян.
Продовження в 2014 році проведення Всеукраїнської акції «Милосердя».

.
Пріоритет 2. Сприяння розвитку соціальної інфраструктури,
в тому числі закладів та установ,
що надають соціальні послуги.
Шляхи досягнення:
- оновлення технічної бази комунального підприємства «Браїлів – комунсервіс»;
- встановлення контейнерних майданчиків на кожній вулиці, регулярний вивіз ТПВ;
- проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури
поводження з твердими побутовими відходами;
- завершення освітлення вулиць смт. Браїлів та с. Сьомаки до кінця 2014 року;
 реконструкція водогонів по вул. Чайковського, Ульянова, Радгоспна, Кутузова,
Суворова, поточний ремонт артсвердловин, забезпечення населення якісною
питною водою, проведення очистки колодязів;
 забезпечення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, яка
подається населенню в розрізі показників, передбачених СанПіНом № 400 від
12.05.2010 р. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання
людиною»;
 реконструкція мереж водовідведення по вул. Радгоспній, будівництво нових;
 проведення робіт по поточному та капітальному ремонту доріг місцевого значення
населених пунктів, а саме: капітальний ремонт дороги по вул. Леніна в смт Браїлів,
поточний ремонт доріг по вул. Ульянова, Шевченка, Шкільна, Чапаєва, Л.Українки,
Набережній в смт Браїлів, поточний ремонт доріг по вул. Щорса, Радянській,
Шевченка, Партизанській, Чапаєва, Кірова с. Сьомаки;
 сприяння в забезпеченні регулярного безкоштовного підвозу дітей до освітніх
закладів шкільним автобусом;
 проведення капітального ремонту системи опалення в ДНЗ «Веселка»;
 облаштування пляжів на березі р. Рів, місць відпочинку громадян;
 встановлення дитячих ігрових майданчиків в центрі смт Браїлів та в районі станції
Браїлів;
- сприяння в замінні аварійних електроопор та трансформаторних підстанцій;
- будівництво надвірної вбиральні в центрі селища;
- реконструкція Козачівського ДНЗ;
- проведення благоустрою скверу ім.. В.Забаштанського;
- завершити благоустрій площі «Перемоги» в смт. Браїлів;
- проведення робіт з капітального ремонту приміщень Браїлівського будинку
культури та сільського клубу с. Сьомаки;
- заміна паркану на кладовищі по вул. Калініна;
- встановлення паркану на новому кладовищі по вул. Леніна.
Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання
сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей,
покращення якості життя дітей соціально вразливих груп
Шляхи досягнення:
 сприяння влаштуванню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

зі шкіл-інтернатів у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновленню;
 запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і
бездоглядності;
 виявлення причин неблагополуччя сім’ї і створення основ для їхнього подолання в
залежності від умов і обставин життя сім’ї;
 забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях;
 організація і проведення циклу бесід, засідань „круглих столів” за участю членів
опікунської ради в загальноосвітніх школах селища, Браїлівського технічного
ліцею з метою профілактики правопорушень, попередження злочинності серед
дітей та підлітків;
 проведення святкових заходів для дітей незахищених категорій до Дня захисту
дітей, Дня Святого Миколая, Новорічних свят;
 сприяння в наданні матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям позбавленим
батьківського піклування;
 забезпечення роботи опікунської ради при Браїлівській селищній раді;
 співпраця із релігійними громадами, громадськими організаціями в питаннях
підтримки малозабезпечених сімей;
 запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення заходів в
рамках районних кампаній "Стоп насильству";
 здійснення комплексу заходів щодо формування здорового способу життя та
профілактики в молодіжному середовищі негативних явищ, таких як наркоманія,
ВІЛ/СНІД;
 організація виконання заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді та
дітей.
Пріоритет 4. Сприяння розвитку, культури і мистецтва,
збереження культурної спадщини
та розвиток туристичної сфери і спорту.
Шляхи досягнення:
- реалізація програми розвитку Браїлова як історичного та туристичного центру на
Вінниччині;
- забезпечення фінансування галузі культури протягом року в повному обсязі згідно
кошторисних призначень;
- сприяння збереженню пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини,
завершення їх паспортизації;
- капітальний ремонт могили-склепа родини Юцевичів на селищному кладовищі по
вул. Калініна;
- провести заміну вікон у клубі с. Сьомаки;
- провести капітальний ремонт даху в клубі с. Сьомаки;
- посилення уваги щодо благоустрою парку П.І.Чайковського, допомога в ремонті
надвірної вбиральні;
- сприяння подальшому розвитку колективів народної творчості, духового оркестру;
- проведення літературного свята «Браїлівська осінь В.Забаштанського»;
- святкування 574 річниці селища Браїлів;
- сприяння в організації роботи музею П.І.Чайковського і Н.Ф.Фон-Мекк та музею
В.О.Забаштанського;

- приділення уваги розвитку фізичної культури та спорту, проведення державної
політики у розвитку спорту на території ради;
- активізація роботи спортивного клубу «Авангард»;
- участь в районних змаганнях “Козацькі забави”, футболу, волейболу, спартакіаді
допризовної молоді, районних молодіжних спортивних іграх, тощо;
- участь в обласних, всеукраїнських, європейських змаганнях з боротьби сумо, дзюдо,
важкої атлетики;
- допомога в організації поїздок спортсменів на змагання різних рівнів.
Розвиток економічної та аграрної сфер
Основні заходи:
 здійснення заходів, спрямованих на більш повне використання наявних
виробничих
потужностей на діючих підприємствах з метою збільшення обсягів
виробництва промислової продукції.;
 сприяння у відновленні роботи ТОВ «Кристал»;
 виконання заходів програми розвитку агропромислового комплексу Жмеринського
району на 2010-2015 роки;
 сприяння у будівництві нових тваринницьких комплексів в селі Сьомаки та смт.
Браїлів;
 домогтись укладання соціальних угод з інвесторами, які обробляють землі
запасу, резерву, історико-культурного призначення;
 сприяння розширенню обсягів надання послуг для власників особистих селянських
господарств та проведенню ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин;
 сприяння зайнятості та здійснення підтримки молодіжного підприємництва.
 проведення ряду заходів направлених на пошуки інвесторів для ефективного
використання наявних виробничих потужностей Браїлівського сокоморсового заводу, хліб
заводу та Браїлівської бази реалізації засобів захисту рослин;
 сприяння в створенні фермерського господарства на землях ДП «Браїлвіський
сокоморсовий завод».
Розвиток земельних відносин
Основні заходи:
З метою раціонального використання земель та приведення земельних відносин між
власниками землі та землекористувачами до норм чинного законодавства, з метою
подальшого збільшення дохідної частини селищного бюджету за рахунок земельного
податку:
1. Активізувати роботу по заключенню договорів оренди з юридичними та фізичними
особами на землі сільськогосподарського, комерційного використання та землі
промисловості, а саме:
- зобов’язати керівництво ПАТ «Браїлівське», ДП «Монтажник» розробити землевпорядну
документацію та заключити угоди на оренду земель під об’єктами нерухомості, що є у
власності підприємств;
- сприяти у вирішенні питання передачі орних земель Браїлівського сокоморсового заводу
ефективному землекористувачу.
2. Завершити проект землеустрою щодо зміни меж населених пунктів Браїлівської
селищної ради та продовжити розробку генерального плану розвитку селища Браїлів, смт
Браїлів, с. Сьомаки, селища Володимирівка.
3. Сприяння у виділенні ветеранам, пенсіонерам, бувшим працівникам ТОВ «Кристал» та
СВАТ «Браїлівське» до 2,0 га землі для ведення особистого селянського господарства із
земель резерву та запасу на території Браїлівської селищної ради.

4. Сприяння в поверненні громаді с. Сьомаки пасовищ переданих Жмеринською РДА в
оренду фермерському господарству «Нива-Гранд» з метою використання їх за цільовим
призначенням.

Підвищення якості обслуговування
населення в сфері торгівлі та послуг
Основні заходи:
- проведення, роз’яснювальної профілактичної роботи серед підприємців в питаннях
приведення закладів торгівлі в належний санітарний та естетичний стан;
 здійснення комплексу заходів з поступового перетворення продовольчих та
непродовольчих магазинів у торговельні сервісні комплекси, забезпечення належної якості
торговельного обслуговування населення;
 прийняття участі у виставках - ярмарках, які проводяться за підтримки і сприяння
обласної та районної державної адміністрацій за участю підприємств переробної
промисловості, сільськогосподарських товаровиробників;
 впровадження заходів із створення об’єктів побутового обслуговування населення;
 провести капітальний ремонт приміщення селищної ради;
 реалізація заходів щодо підвищення якості автотранспортного обслуговування
населення;
 сприяння в забезпеченні постійного автобусного сполучення за маршрутом Сьомаки
– Браїлів – Курилівці – Жмеринка;
 будівництво автобусних зупинок;
 виготовлення та встановлення табличок з номерами будинків і назв вулиць
Космонавтів, Коцюбинського, Шевченка, Набережної, Калініна.
Забезпечення екологічної безпеки
Основні заходи:
збереження водноресурсної системи, максимальне зменшення скидання
забруднюючих речовин у відкриті водойми та підземні водні горизонти;
проведення днопоглиблювальних робіт на річці Рів, розчистка її берегів;
встановлення контейнерних майданчиків на кожній вулиці, регулярний
вивіз ТПВ;
висвітлення екологічних проблем та стан їх вирішення в місцевих засобах
масової інформації;
збереження частки природно-заповідного фонду;
збільшувати поінформованість населення щодо питань охорони
навколишнього середовища та енергетичної ефективності;
підвищення поінформованості щодо поводження із твердими побутовими
відходами;
контроль за роботою Браїлівської ГЕС щодо забруднення території навколо
ГЕС та нанесення шкоди водним ресурсам під час несанкціонованого
регулювання систем водовипуску на дамбі.

Реалізація державної політики
у сфері захисту населення і територій району
від можливих надзвичайних ситуацій
Основні заходи:
 впровадження технічних систем раннього виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій;
 вдосконалення форм і методів підготовки керівного складу ради щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації
життєзабезпечення потерпілого населення;
 завершення робіт по проведенню технічної інвентаризації захисних споруд
цивільної оборони;
 забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його при загрозі
й виникненні надзвичайних ситуацій;
 створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності на
підтоплених територіях;
 зниження соціальної напруги серед населення, що проживає в зоні можливого
підтоплення;
 упорядкування водовідводу поверхневого стоку з території можливого
підтоплення;
 мінімізація можливих збитків від шкідливої дії води.
Зміцнення законності і правопорядку,
належне забезпечення конституційних прав
та інтересів громадян і держави
Основні заходи:
 проведення комплексу заходів, спрямованих на попередження скоєння злочинів
та правопорушень, забезпечення громадського порядку, безпеки, профілактики пияцтва
і алкоголізму, злочинних проявів з боку криміногенного елементу, в тому числі раніше
судимих осіб;
 продовження реалізації заходів щодо підвищення ролі дільничних інспекторів
міліції, ефективності діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку
та їх матеріально-технічного забезпечення;
 посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зокрема за станом
пасажироперевезень, станом утримання вулично-шляхової мережі;
 здійснення заходів щодо підвищення юридично-правової культури населення
шляхом виступів та розміщення в засобах масової інформації роз’яснень чинного
законодавства з актуальних проблем.
 запобігання поширенню наркоманії та пияцтву;
 усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у
протиправну діяльність;
 підвищення правової культури населення.
Залучення територіальної громади до розробки програм з комплексного розвитку,
які реалізуються за рахунок обласного, державного бюджетів
та завдяки міжнародній технічній допомозі
Основні заходи:

- прийняття участі в обласному та Всеукраїнському конкурсах проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування;
- прийняття участі у Проекті „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”;
- сприяння самоорганізації та соціальній активізації громади, впровадження
громадських ініціатив.

