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ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СЕЛА ГОРА НА 2016-2020 РОКИ 

  

І. Вступ. 

 

1.1.  Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2016 – 

2020 роки. 
Програма соціально-економічного розвитку села Гора на 2016-2020 р. (далі 

- Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою 

Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. 

Програма враховує Генеральний план села Гора Бориспільського району 

Київської області зі змінами та доповненнями та розробление зонування 

території села Гора відповідно до Генерального плану. 

Передумовою розробки програми було прийняття Гірською сільською 

радою Програм «Турбота», «Добробут», розвитку КП «Горянин» та інших, а 

також аналіз соціально-економічної ситуації в селі Гора депутатми Гірської 

сільської ради, наданих ними пропозиці та зауважень згідно проведеної роботи 

по округах. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та 

культурної діяльності сільської ради на 2016-2020 рр., спрямовані на розвиток 

села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на 

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

бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення села Гора. 

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Гора, 

субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств 

та інвесторів. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються сесією Гірської сільської ради за поданням 

сільського голови, виконавчого комітету або відповідних постійних 

депутатських комісій. 



Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками кожного 

року. 

Станом на  кінець 2015 року площа села становить 932,92 га. 

Заасфальтованість сільських комунальних доріг на вулицях, де забудова 

домогосподарств – понад 80% складає – 39 км.  У нічний час освітлюється 

близько 12 км доріг. Водопровідні мережі із задовільним станом – 25 км, з 

незадовільним, що потребують заміни або нового будівництва – 15 км. 

У селі працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: 

загальноосвітня школа, дитячий садок, меадамбулаторія, бібліотека, пожежне 

депо, УкрЦНДЛ, 2 храми. На території села функціонує 2 готелі, 15 

торгівельних закладів - 10 продуктових магазинів, 3 господарських та 

спеціалізованих магазинів, автозаправна станція, 6 закладів громадського 

харчування, 2 перукарні, 2 аптеки.   

Найголовнішим соціальним недоліком села є застріла будівля школи, 

відсутність будинку дитячої творчості та стадіону. 

Крім того пріоритетним завданняи яке впливає на розвиток села Гора і 

залучення інвесторів є участь в будівництві мережі водовідведення (участь в 

районній та обласній програмах). 

До реалізації Плану обов’язково залучаються інвестори в селі Гора 

Брориспільського району відповідно до затвердженої сільською радою пайової 

участі таких інвесторів. Потенційними інвесторами на сьогоднішній день в 

нашому селі на сьогодні являються ПП «Камсан» вул. Бориспільська, 16-а, ТОВ 

АВТ «Баварія України» вул. Бориспільська, 16, МП «ВКП»Маран» 

Бориспільська, 12-14, Бекар Угур вул. Бориспільська, 10, ТОВ «ДЦ»Моноліт-

М» вул. Бориспільська, 8, Ніко-Інвест» Бориспільська, 6, ТОВ Зодіак-XII, 

Бориспільська, ТОВ «Консул-Автоматів» Бориспільська, інші інвестори та 

забудовники зазначені в Генеральному плані села Гора. Крім цього 

передбачається залучення інвестора для реалізації будівництва 

багатоквартирних будників з будинком творчості. 

Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                  

- будівництво (добудова) школи; 

- реконструкція та будівництво освітлення; 

- ремонт та асфальтування доріг; 

- реконструкція та добудова тротуару по вул. Центральна з зупинками для 

громадського транспорту; 

- будівництво будинку творчості відповідно до передбаченим Генеральним 

планом  та зонуванням будівництвом багатоквартирних будинків за рахунок 

залучення інвесторів;  

- прийняття проекту та встановлення дорожніх знаків; 

- встановленн показчиків назв вулиць; 

- будівництво стадіону з трибунами; 

- розвиток фізичної культури та спорту; 

- розробка проекту та реалізація підключення села до централізованого 

водовідведення; 

- розвиток КП «Горянин»; 



- будівництво (реконструкція) центральної площі і пам’ятника воїнам-

захисникам України; 

- реконструкція зон відпочинку, встановлення та ремонт дитячих і 

спортивних майданчиків;  

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та 

будівництво нових; 

- допомога сільським закладам освіти, медицини та культури; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- підтримка духовно-релігійних установ; 

- благоустрій та розширення кладовища. 

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення 

рівня благоустрою села Гора, розвиток духовно-культурних та спортивних 

закладів, підвищення рівня надання послуг КП «Горянин», поліпшення 

матеріально-технічної бази та будівель закладів освіти, медицини та культури. 

 
ІІ. Соціальна сфера. 

 

2.1. Демографічна ситуація. 

Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується зростаючою 

кількістю населення впродовж останніх 5-ти років. На фоні загальнодержавного 

та районного зменшення кількості жителів, в селі Гора спостерігається 

невеликий щорічний приріст. Це пояснюється в першу чергу міграцією 

населення через вигідне розташування села, адже поруч обласний та районний 

центри - це робить село привабливим для постійного проживання. 

 В 2015 році в селіі Гора народилось 39 дітей, померло 60 осіб, 

зареєстровано 17 шлюбів. 

Селі Гора зареєстровано близько 3,5 тис. осіб, але фактично в селі 

проживає разом з незареєстрованими мешканцями понад 6 тис. осіб. 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, 

формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-

економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та 

поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до 

досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення 

населення, є тривалим і складним процесом. 

2.2. Завдання сільської ради: 
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя; 

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-

методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних 

умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї; 

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу 

сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування 

національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та 

збереження репродуктивного здоров’я; 



- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду 

національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних 

батьків, батьків-вихователівта мотивацію їх до створення прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу; 

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, сімей опікунів; 

- cприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у 

прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян; 

- попередження соціального сирітства; 

Реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей 

віком до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні 

сім`ї, дитячі будинки сімейного  типу, встановлення опіки, усиновлення). 

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді. 

У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це 

стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного 

стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. 

Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної 

зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості 

сімей с. Гора. 

З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки 

сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, 

підвищення батьківського потенціалу розроблені програми  «Турбота», та 

«Добробут» 
Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, саме стан справ у 

цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років як у 

Бориспільському районі, так і в селі Гора  зберігається тенденція до погіршення 

стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-

економічного, екологічного та психоемоційного характеру. 

Тому для залучення дітей та молоді до здорового способу життя 

розроблена програма «Розвитку фізкультури та спорту». Метою  програми є 

створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей, 

які проживають та навчаються на території села Гора 

2.4. Програма соціального забезпечення та соціального захисту 

населення села Гора «Турбота» на 2016 -2020 роки. 
Метою Програми є фінансова підтримка горян, що потребують лікування 

по життєво-важливим основним захворюванням, учасників антитерористичної 

операції на сході країни, односельчан, що зазнали втрат чи пошкодження майна 

від пожеж, інще. 

2.5. Зайнятість населення та ринок праці. 
На території сільської ради розташовано понад 20 підприємств, установ та 

організацій, в яких працює близько 300 чоловік, близько 80% з яких - місцеві 

жителі. 



Всього в селі Гора зареєстровано близько 3,5 тис. працездатного 

населення, таким чином, в селі працює лише кожен десятий горянин, близько 

60% працюють в м.Києві; у м.Бориспіль, ДМА Бориспіль та інших населених 

пунктах району - близько 25%, ще 5%  - в інших населених пунктах. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
- Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття. 

- Сприяння розвитку підприємництва в селі Гора 

- Сприяння інвестиційним проектам підприємців на території села  

 
ІІІ. Гуманітарна сфера. 

3.1. Охорона здоров’я. 
У селі функціонує 1 медична установа: 

 Гірська медична амбулаторія. 

Амбулаторія знаходиться на утриманні районного бюджета. 

У Гірській медамбулаторії працює 7 медпрацівників,  

У 2014-2015 рр. сільською радою виділено кошти на проведення 

капітального ремонту будівлі медамбулаторії.  

У селі найбільш поширені онкозахворювання, захворювання серцево-

судинної, дихальної системи та різноманітні травми. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
- Здійснювати допомогу на нагальні потреби медичних закладів за рахунок 

сільського бюджету, інвесторів та шляхом  субвенції міжбюджетного 

трансферту  з бюджету сільської ради. 

- Надавати підтримку медамбулаторії та її працівникам в межах Гірської 

програми підтримки освіти культури та медицини «Добробут» 

 

3.2. Освіта 

У селі працює одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  та ДНЗ «Берізка»  

Обидва заклади знаходяться на утриманні відділу освіти Бориспільської 

РДА. 

Одним з головних питань для села є добудова школи. Діюча будівля школи 

морально застаріла, не відповдає кількості населення та була збудована ще в 

1965 році 

На сьогодні гірсьські діти відвідують дитячі  шкільні навчальні заклади 

міста Києва, Борисполя та села Щасливе.  

У попередні роки сільська рада перераховувала кошти відділу освіти на 

проведення ремонтних робіт в школі та ДНЗ. 

 Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 

- Здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок інвесторів 

та сільського бюджету згідно програми «Добробут»; 

- Придбання гурткам при Гірській ЗОШ матеріальних цінностей згідно 

поданих заявок та запланованих заходів; 

- Добудова  Гірської ЗОШ;  

- Домогтися виділення коштів з державного або обласного бюджетів на 

добудову школи; 



- Домогтися передачі недобудов по вул.. Пушкіна з фонду Державного 

майна України  для будівництва на зазначеній території нового ДНЗ. 

 3.3. Культура та духовність. 

На території села Гора розміщені наступні заклади культури та духовності: 

Свято-Покровська церква Московського патріархату (вул. Покровська); 

Церква Живе Слово (вул.Шкільна); 

Бібліотека (по вул.Центральна) 

Будинок дитячої та юнацької творчості та сільський клуб в селі відсутні. 

Тому існує необхідність в тимчасовому примішенні во вул. Науки в будинку, 

який знаходиться у власності УкрЦНДЛ задля розміщення гуртків, бібліотеки 

та актової зали. В минулі роки в Гірській ЗОШ були відкриті дитячі гуртки які 

потребують матеріальної підтримки згідно Гірської програми підтримки освіти 

культури та медицини «Добробут» 

 Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
- Домогтися тимчасового розміщення будинку творчості по вул. Науки, 

провести роботи з ремонту приміщення;  

- Реалізація будіниутва по вул. Пушкіна багатоквартирних будинків з 

виділенням приміщень для будинку творчості, приміщень для гуртків та зали 

проведення урочистих заходів за рахунок коштів інвесторів; 

- Здійснювати допомогу на нагальні потреби закладів культури та 

духовності за рахунок спонсорів та шляхом  субвенції міжбюджетного 

трансферту через районний бюджет; 

- Реконструкція сільського майдану для провелення урочистих загально 

сільських заходів та Пам’ятику загиблим воїнам-захисникам України.  

3.4. Фізична культура і спорт 
В минулі роки сільською радою виготовлено проект будівництва 

сільського стадіону та замовлено розробку проекту шкільного стадіону. 

На сьогодні першочерговим завдання яалється будівництво спортивного 

комплексу при Гірській ЗОШ.  

Гірська збірна спортивна команда бере участь футбольніиї, баскетбольних 

волейбольних  в чемпіонатах Бориспільського району, та товариськиї 

спортивних іграх ветеранів змагань. 

 Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
- Забезпечення технічним обладнанням; 

- Придбання футбольної форми та спортивного інвентаря; 

- Матерільне забезпечення згідно гірської сільської Програми розвитку 

спорту на 2016-2020рр.; 

- Будіництво спорткомплексу на території Гірської ЗОШ; 

 
IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку села Гора. 

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села. 

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. 

В останні  роки сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати 

його дохідну частину.   

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих 

податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, 

податок на нерухоме майно тощо). 

Однією з головних подій для села в останні роки стало розширення меж 

села. Це позитивно вплине на розвиток села та його бюджету. 

У 2014році виготовлено та затверджено нову нормативно-грошову оцінку 

землі в межах села.   

З відкриттям та початком роботи нових підприємств в селі Гора 

плаінується додатково збільшити надходження до сільського бюджету, це 

кошти від сплати податку з доходів фізичних осіб.   

Протягом 2015-2016 років переукладено договори оренди з переважною 

більшістю орендарів, що в свою чергу збільшило надходження до сільського 

бюджету.  

Як видно з видаткової частини сільського бюджету останніх років, сільська 

рада досить об’ємно дотує КП «Горяни». Це покриття затрат, що зазнає 

підприємство, у зв'язку з заниженими тарифами для населення на 

водопостачання та сміттєвивіз. Дя корінної зміни ситуації що склалася 

розроблено в 2016 році та почла впроваджуватися Програма розвитку КП 

«Горянин». 

 Основні завдання та заходи на 2016 -2020 роки: 
- 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. 

- Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що 

знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати. 

- Здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.   

- Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки 

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

- Переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної 

вартості, що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та 

дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села. 

- Розмістити тимчасово вільні кошти сільського бюджету на депозитних 

вкладах. 

Очікувані результати: 
- Стабільне функціонування бюджетної системи. 

- Збільшення дохідної частини сільського бюджету. 



- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення 

першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах. 

- Покращення матеріально-технічної бази Гірського КП «Горянин». 

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів. 
На сьогодні сільською радою виготовлються державні акти на право 

постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти 

нерухомості комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво на 

них об’єктів соціального та культурного призначення. 

Виготовити  акти на земельні ділянки на право постійного користування 

під будівництво сільського стадіону. 

Згідно законодавства у разі відсутності даного акту неможливе 

будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній 

ділянці. 

У 2016-2020 роки необхідно продовжувати роботи із виготовлення 

проектів асфальтування сільських доріг.  

Розробити детальний план до генерального плану села .  

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
● Виготовлення містобудівної документації. 

4.3. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток 

інфраструктури (благоустрій). 

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури. 

Загальна довжина доріг в селі Гора складає 52 км. Довжина комунальних 

доріг на вулицях,  де забудова домогосподарств складає понад 95%, складає – 

50 км. З них заасфальтовано 43 км. 

Загалом за останні сім років заасфальтовано комунальні дороги майже по 

всіх вулицях. Сільською радою планується замовленння проекті на 

асфальтування доріг, задля завершення асфальтування. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
-  Капітальний ремонт доріг за рахунок коштів сільського бюджету; 

- Будіниуто тротуару та загальна реконструкція вул. Центральна з 

будівництвом зупинок громадського транспорту; 

- Поточний ремонт доріг за рахунок коштів сільського бюджету; 

- Капітальний ремонт доріг за рахунок коштів районного та обласного 

бюджетів 

Вуличне освітлення. 

За сім останніх років проведенно будіництво мереж вуличного освітлення 

на 17 кілометрів по вулицях села. Але на сьогодні майже всі діючі лінії 

потребують реконструкції.. 

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, 

необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. 

Благоустрій. 
Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та 

спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу 

електромережам.  



На центральних вулицях ьа в паркових зонах і діляці відведені під 

сільський стадіон влітку проводиться покос трави в середньому раз на два 

тижні. 

Навесні, як і щороку, проведити технічний огляд та поточний ремонт 

дитячих майданчиків, а в разі потреби встановити нові. 

Протягом 2016-2017 рр розробити та розпочати планування паркових зон 

відпочинку по вул. Центральна, Толстого та Грушевьського 

До Великодня забезпечується вивіз сміття від сільських кладовищ, ремонт 

огородження, спилювання аварійних дерев.  

Провести встановлення показників вулиць. 

Очікуваний результат: 

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села; 

- наведення благоустрою на сільських кладовищах; 

- задоволення потреб дітей дитячими майданчиками; 

- забезпечення належного стану комунальних доріг; 

- забезпечення благоустрою та естетична привабливість сільських зон 

відпочинку. 

 4.3.2. Комунальне господарство.  

Модернізація та розбудова інженерних мереж. 
Комунальне підприємство Гірської сільської ради надає послуги 

з водопостачання та каналізування, прибирання та вивезення твердих 

побутових відходів, ритуальні послуги. 

Однією з проблем підприємства є відсутність виробничої бази з 

адміністративними та технічними приміщеннями, гаражами. 

Крім того КП  «Горянин» обслуговує по водопостачанню населення  7 

сільських рад. 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. 
- Реорганізація роботи КП «Горянин»  згідно програми розвитку  

- Розширення матеріальної бази  КП «Горянин»  за рахунок придбання 

техніки та інвентаря 

 Очікуваний результат: 
- покращення якості надання комунальних  послуг населенню; 

- покращення умов роботи КП «Горянин» ; 

 

V Основні рекомендації що до виконання програми соціально-

економічного розвитку села Гора на 2016 -2020 роки 
- виконавчому комітету Гірської сільської ради при розробці пропозицій по 

внесенню змін до сільського бюджету керуватися основними положеннями 

програми, враховуючи прийняяті програми Гірської сільської ради 

- постіним комісіям Гірської ради при розгляді пропозицій Гірського 

сільського Голови, виконачого комітету та окремих депутатів щодо внесення 

змін до сільського бюджету надавати черговій та позачерговій сесім Гірської 

сільської ради свої рекомендації керуючись основними положеннями програми, 

враховуючи прийняяті програми Гірської сільської ради 



- дана програма може корегуватися згідно до змін соціально-економічного 

стану в країні та розробки доповнень та поліпшень запропонованої концепції 

розвитку села Гора. Уточнення та зміни до Програми вносяться на сесіх 

Гірської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                              Р.М. Дмитрів     
 


