
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки затвердженої 

рішенням сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ  

З метою встановлення додаткових гарантій та посилення соціального 
захисту населення, розвитку освіти, культури та медичного забезпечення 
населення с. Гора, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  Гірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016 - 2020 роки (далі 
Програма) (додаток 1), а саме: 

- в Таблиці розрахунку преміювання згідно програми «Добробут» на 2016-
2020 роки: пункт 1 подати в наступній редакції: «Випускники Гірської ЗОШ. 
Сума коштів до видачі: 1 000,00 грн. Один раз на випуск із розрахунку 1 000,00 
грн. на одного випускника»; пункт 2 подати в наступній редакції: 
«Випускники-медалісти Гірської ЗОШ. Сума коштів до видачі: 2 000,00 грн. 
Один раз на випуск із розрахунку 2 000,00 грн. на одного випускника-
медаліста»; пункт 14 подати в наступній редакції: «Заохочення водія 
автотранспорту, який здійснює перевезення дітей до навчальних закладів та в 
зворотному напрямку. Сума коштів до видачі: 1 500,00 грн. За робочий місяць 
згідно подорожніх листів.»; пункт 15 подати в наступній редакції: 
«Преміювання працівників Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (ясла-садок) 
«Берізка», Гірської мед амбулаторії та бібліотеки. Сума коштів до видачі: 
500,00 грн. За поданням керівників (один раз в рік).  

2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити виконання 
положень Програми. 

3. Головному бухгалтеру здійснювати фінансування Програми в межах 
затверджених асигнувань на відповідний період. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Гірської сільської ради. 
 
с. Гора 
від 13 січня 2017 року 
№ 597-28-VІІ       

 
В.о. сільського голови                                           Л.Ф.Шершень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 1 до рішення 
від 28 квітня 2016 року 

№   241-10-VІІ       
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА МЕДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ  

с. Гора 

« ДОБРОБУТ » 

на 2016 - 2020 роки 
( зі змінами внесеними: рішенням від 27.07.2016 року за № 360-15-VІІ, 

рішенням від 29.09.2016 року за № 460-21-VІІ, рішенням від 22.12.2016 року за 
№ 559-27-VІІ,  рішенням від 13.01.2017 року за № 597-28-VІІ) 

 

 

 

 

 
с. Гора 

2016рік 



П А С П О Р Т  

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення с. Гора 
«Добробут» на 2016 – 2020роки (далі Програма). 

 Назва, дата і номер 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетний 
кодекс України (зі змінами і 
доповненнями) 

1. Замовник Програми Гірська сільська рада  

2. Розробник Програми Депутатський корпус Гірської сільської 
ради 

3.  Брали участь у розробці 
Програми 

Депутати Гірської сільської ради. 

Секретар Гірської сільської ради . 

Спеціаліст юрисконсульт Гірської 
сільської ради . 

 Головний бухгалтер Гірської сільської 
ради . 

4. Відповідальні виконавці Гірська сільська рада, Виконавчий 
комітет сільської ради, Головний 
бухгалтер сільської ради 

5. Термін реалізації Програми 

 

2016 - 2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Сільський бюджет 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.Загальні положення 
 

Програма розвитку культури, освіти та медичного забезпечення захисту 
населення с. Гора «Добробут» на 2016–2020 роки (далі Програма) підготовлена 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Значну роль у створенні ефективного комплексу допомоги у розвитку 
культури, освіти та медичного забезпечення населення відіграє не тільки 
держава, а й регіональна політика. 

В селі є нагальна потреба у вирішенні невідкладних питань організаційно - 
правового та інформаційного забезпечення освіти та культури, матеріально - 
технічного, медичного, соціально - побутового, торговельного, культурного 
обслуговування у реалізації державної політики у всіх сферах життєдіяльності  
населення. 

2. Мета програми 

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері розвитку 
культури, освіти, та медичного забезпечення населення. 

3. Напрями реалізації Програми 

3.1 Заохочення талановитої молоді, учнів Гірської ЗОШ до досягнення 
високих результатів в навчанні та заохочення за участь молоді в освітніх, 
культурно-масових та інших заходах села, району, області та держави.  

3.2 Підтримка громадських організацій школярів, інших громадських 
об'єднань ( за окремим рішенням). 

3.3 Надання грошової премії наставникам, учні яких досягли високих 
результатів в районних та обласних конкурсах, олімпіадах, тощо. 

3.4 Надання грошової премії, за участь в культурно-масових заходах. 
3.5 Надання матеріальної допомоги та поліпшення матеріальної бази 

гуртків, секцій і т.п. – громадських організацій (за окремим рішенням). 
3.6 Фінансування культурно-масових заходів в с. Гора. 
3.7 Забезпечення участі самодіяльних та інших колективів с. Гора в 

культурно-масових заходах  району, області. 
3.8 Фінансування на придбання подарунків для випускників 

загальноосвітньої школи та Дитячого садочка «Берізка» с. Гора та новорічних 
подарунків для дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів с. 



Гора; за поданням директора Гірської ЗОШ та завідуючої дитячого садочка 
«Берізка» с. Гора 

3.9 Фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для 
привітань до святкових дат, інформаційних бюлетенів, оголошень та поштові 
витрати. 

3.10 Заохочення в наданні допомоги одиноким та пристарілим мешканцям 
с. Гора. 

3.11 «Заохочення водія автотранспорту який здійснює перевезення дітей до 
навчальних закладів та в зворотному напрямку».  

3.12 «Преміювання працівників Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (ясла-
садок) «Берізка», Гірської мед амбулаторії та бібліотеки за поданням 
керівників». 

 
4. Концепція програми 

4.1 Преміювання жителів села Гора по виконанню Програми здійснюється 
за наступними напрямками: 

-  преміювання згідно заяв поданих директором Гірської ЗОШ, завідуючою 
ДНЗ Берізка,  завідуючою Гірської  мед амбулаторії, керівниками гуртків та 
секцій, за ініціативою депутатів. 

- фінансування  заходів матеріального заохочення вчителів та учнів 
Гірської ЗОШ за учбові досягнення в освітньому та виховному процесів 
поточному році. 

- фінансування загально сільських заходів. 
- матеріально-технічне забезпечення гуртків. 
- матеріальне забезпечення культурно-масових заходів до державних і 

релігійних свят села . 
- компенсація транспортних послуг з перевезення дітей до навчальних 

закладів та в зворотному напрямку. 
 

Таблиця розрахунку преміювання згідно програми «Добробут»  
на 2016-2020 роки 

№ 
п/п категорії 

Сума 
коштів до 
видачі в 

грн. 

періодичність 

1 Випускники Гірської ЗОШ 1 000 Один раз на випуск із 
розрахунку 1 000грн на 

одного випускника. 

2 Випускники - медалісти Гірської 
ЗОШ 

2000 Один раз на випуск із 
розрахунку 2000грн на 

одного випускника. 



3 Випускники дитячого садочка 
«Берізка» с. Гора 

150-200 Один раз на випуск із 
розрахунку 150-200 грн на 

одного випускника. 

4 Наставники та вчителі  1000 За призові місця в районі, 
області,держави. 

5 Активна громада 100-1000 за допомогу в організації 
культурно-масових заходах 

6 культурно-масовізаходи  району, 
області 

200-1000 Призові місця заходу ( 1 ) 

7 культурно-масовізаходи  району, 
області 

100-500 Призові місця заходу ( 2-3) 

8 День вчителя 500 Преміювання із розрахунку 
на одного  (перша неділя 

жовтня) 

9 День вихователя 500 Преміювання із розрахунку 
на одного ( 27 вересня) 

10 День медичного працівника 500 Преміювання із розрахунку 
на одного (остання неділя 

червня) 

11 Організатори та ведучі свят та 
заходів 

500-5000 За допомогу в організації 
культурно-масових заходів 

12 Компенсація транспортних 
послуг з перевезення дітей до 

навчальних закладів та в 
зворотному напрямку 

 Згідно акту виконаних робіт 
(підписаного керівником 

закладу та представниками 
активної групи-батьками)  

13 Соціальний працівник 200-2000 За допомогу незахищеним 
верствам населення  

14 Заохочення водія 
автотранспорту який здійснює 

перевезення дітей до навчальних 
закладів та в зворотному 

напрямку 

1500 За робочий місяць згідно 
подорожніх листів 

15 Преміювання працівників 
Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ 
(ясла-садок) «Берізка», Гірської 
мед амбулаторії та бібліотеки  

 

500 за поданням керівників 
(один раз на рік) 



 
 

5. Шляхи реалізації Програми 

5.1.Обсяг фінансування затверджується  Гірською сільською радою у 
межах коштів, передбачених в сільському бюджеті на поточний рік для 
реалізації заходів Програми. 

5.2 Виконавчий комітет та депутати Гірської сільської ради здійснюють 
контроль за правильністю нарахування і виплатою преміювання, 
фінансуванням та проведенням інших видатків, передбачених у Програмі. 

5.3 Фінансування та преміювання відбувається на підставі кошторисів 
(рахунків), подання депутатів, клопотань державних установ і громадських 
організацій, поданих у встановленому порядку, на підставі рішень прийнятих 
Гірською сільською радою. 

6. Строки виконання Програми 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016 - 2020 років. 

7.Фінансове забезпечення Програми 
7.1.Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок 

коштів бюджету Гірської сільської ради, інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. Загальний обсяг Програми становить  1 600 000 грн. з 
яких на 2016 рік – 400 000 грн., на 2017 рік – 300 000 грн., на 2018 рік – 300 000 
грн., 2019 рік – 300 000 грн., на 2020 рік – 300 000 грн. 

7.2. Зміни щодо суми фінансування Програм. На кожен рік окремо може 
бути змінено на підставі відповідного рішення ради, але не більше  100 000 грн. 
на рік.      

 

 

Секретар сільської ради                                     Л.Ф.Шершень 
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