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Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку
м. Новомосковська на 2011 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2011 рік
розроблена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з
урахуванням оцінки реального стану економіки міста, на основі аналізу виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку в 2010 році та цілей і заходів визначених
затвердженими місцевими програмами.
Основною метою програми на 2011 рік має стати забезпечення основних завдань, з
урахуванням цілей і пріоритетів, поставлених Президентом України та Урядом, усунення
негативних наслідків економічної кризи в державі на життєдіяльність та розвиток
м. Новомосковська.
Враховуючи підсумки 2010 року, серед головних пріоритетів економічного і соціального
розвитку міста в 2011 році мають бути:
− збереження досягнутих у попередні роки соціальних стандартів і посилення
соціальної спрямованості міської бюджетної політики;
− підтримка незахищених категорій населення, людей, що потрапили у важку життєву
ситуацію;
− оточення турботою людей старшого покоління, створення гідних умов життя нашим
поважним ветеранам;
− фінансове забезпечення – гуманітарної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури,
спорту;
− підтримка сім'ї та молоді;
− надійне функціонування систем життєзабезпечення населення і подальше
реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста, впровадження нових
технологій і конкурентних принципів роботи, сприяючих поліпшенню якості послуг, що
надаються населенню;
− удосконалення форм місцевого самоврядування, створення умов для активної
взаємодії громадян, громадських організацій, представників влади;
− активна економічна і регуляторна політика, встановлення результативного діалогу з
керівниками підприємств, що працюють в місті, формування сприятливої бізнес-сфери;
− створення умов, для реалізації інвестиційного потенціалу міста.
Основним завданням у промисловості міста на 2011 рік є: забезпечення умов для
нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення
якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема,
на внутрішньому ринку, ефективно використовувати паливно-енергетичні ресурси, визначати нові
ринки збуту на вироблену продукцію.

У рамках місцевої програми зайнятості населення на 2011 рік передбачається здійснити
комплекс заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, зменшення
диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самозайнятості та
соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, розширення
сфери застосування праці за рахунок створення не менше 1200 нових робочих місць.
З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту
громадян від безробіття планується у 2011 році здійснити комплекс заходів, спрямованих на
поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, які не здатні
на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, яка забезпечує
розширення сфери застосування праці.
Пріоритетним напрямом у роботі галузі охорони здоров’я в 2011 році є:
−збереження та зміцнення здоров’я населення міста, активізація профілактичної
діяльності;
−забезпечення гарантованого рівня надання безкоштовної кваліфікованої медичної
допомоги;
−формування ринку платних медичних послуг, сприяння розвитку установ охорони
здоров'я всіх форм власності, як однієї з умов задоволення потреб громадян в медичних послугах;
−ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
−залучення інвестицій в сферу охорони здоров'я;
−реформування системи кадрового забезпечення.
Необхідно відновити престиж і суспільну значущість професії лікаря, створити умови для
залучення в галузь кваліфікованих, сучасно мислячих кадрів з урахуванням потреб нашої
територіальної общини.
У рамках місцевої програми розвитку освіти, позашкільних навчальних закладів,
передбачається:
−збереження та забезпечення функціонування закладів освіти;
−забезпечити школи міста матеріально-технічними засобами навчання;
−забезпечити навчальні заклади педагогічними працівниками, підвищення їх
кваліфікації;
−створити належні умови для утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування;
−забезпечити заклади освіти сучасними меблями;
−впровадити обладнання для очищення питної води у навчальних закладах міста;
−продовжити заміну метало пластикових вікон;
−підтримка ініціативної, здатної, талановитої молоді;
−продовжити багатопланову роботу по розвитку творчих і професійних навиків молоді;
−взаємодія з позитивними молодіжними співтовариствами;
−продовження реалізації програми еколого-етичного виховання та впровадження
предмету «Екологічна мораль» в школах міста.
Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування на 2011 рік планується
в обсязі 115,7 млн.грн.
Передбачається ввести в дію 3,0 тис м2 житла за рахунок коштів населення.
Планується будівництво та реконструкція наступних об’єктів комунального призначення:
−будівництво водопроводу по вул. Декабристів, вул. Київській;
−будівництво водопроводу по вул. Б.Хмельницького, вул. Курченко, вул. Крупській,
вул. Чкалова;
−реконструкція парку ім. Сучкова (прибережна зона);
−реконструкція парку ім. Сучкова (I черга будівництва);
−реконструкція площі ім. В.І. Леніна;
−будівництво загальноосвітньої школи №13;
−реконструкція водопроводу d-500 мм (від пров. Новомосковського до вул. Шевченко);
−реконструкція каналізаційного колектору по вул. З.Білої;
−реконструкція пункту приймання стічних вод ОСК ВУВКГ;

−реконструкція існуючого приміщення їдальні та пральні туберкульозного відділення;
−захист від підтоплення ґрунтовими водами по вул. 8 Березня (II черга);
−реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 2 через мкр. «Самарь» по
вул. Спаській;
−реконструкція каналізаційного колектору по вул. Дзержинського, вул. Шевченка;
−газопостачання житлового масиву Красний Кут;
−реконструкція хлораторної на ВНСЗ КП «Новомосковськводоканал» (проектні роботи);
− будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Спаській в м. Новомосковську;
−реконструкція каналізаційного колектору по вул. Дзержинського в м. Новомосковську
(ІІ-етап);
−реконструкція Свято-Троїцького собору;
−реконструкція дюкеру через р. Самару (водопровід d=300 мм п. Меліоративний)
у м. Новомосковську (проектні роботи);
−реконструкція магістрального водопроводу d = 500 мм по вул. Сучкова у
м.Новомосковську (проектні роботи);
−реконструкція водопровідної мережі по вул. Робочій у м. Новомосковську (проектні
роботи);
−реконструкція водопровідної мережі по вул. Партизанській в м. Новомосковську
(проектні роботи);
−реконструкція водопровідної мережі по вул. Дружби, вул. Радянській в
м. Новомосковську (проектні роботи).
Житлово-комунальне господарство міста є однією з найважливіших галузей, від стану
якого залежать комфорт та безпека проживання громадян міста. На даний час проблеми цієї сфери
вимагають першочергового рішення. З цією метою в місті розроблено та прийнято ряд міських
програм: реформування і розвитку житлово-комунального господарства, відновлення та
благоустрою внутрішньо квартальних та дворових проїздів, поводження з твердими побутовими
відходами, модернізація зовнішнього освітлення, боротьби із захворюванням на сказ, утримання
собак і котів та інше.
Основними напрямками діяльності у сфері житлово-комунального господарства в 2011
році планується:
−виконання заходів міських програм реформування і розвитку житлово-комунального
господарства;
−впровадження енергозберігаючих технологій та проведення заходів, спрямованих на
ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності та надійності
інженерних мереж життєзабезпечення міста;
−створення єдиної системи оцінки стану житлово-комунального господарства міста;
−проведення економічно обґрунтованої тарифної політики;
−забезпечення оптимально можливої на нинішньому етапі якості послуг;
−пропаганда і підтримка різних форм самоорганізації споживачів житлово-комунальних
послуг, як суспільства співвласників багатоповерхових домів;
−ліквідація монополії на ринку комунальних послуг, створення умов для розвитку
конкуренції.
З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого
середовища, скорочення кількості випадків виробничого травматизму в 2011 році передбачається:
−забезпечити систематичний аналіз, узагальнення та впровадження передового
вітчизняного й світового досвіду, створення безпечних умов праці, запобігання виробничому
травматизму й професійним захворюванням на промислових підприємствах;
−забезпечити функціонування системи управління охороною праці на підприємствах
малого та середнього бізнесу;
−організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним
захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

−посилення контролю за дотриманням
вимог законодавства та інших
нормативно-правових актів з охорони праці;
−посилити взаємодію з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
У планах розвитку культури наступного року передбачається :
−збереження існуючої мережі закладів культури клубного типу, музею та забезпечення
повної зайнятості працівників культури;
−збільшення обсягів бібліотечних та музейного фондів;
−забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді й провідних майстрів культури
та мистецтв;
−проведення міського фестивалю народної творчості «Велика Перемога»;
−заснування в місті відкритого фестивалю козацької слави і козацького хору;
−проведення фестивалю театральних колективів «Сім вечорів»;
−впровадження нових технологій, методик організації задоволення зростаючих
духовних, культурних потреб жителів міста і виховання всебічної розвиненої особи;
−забезпечення організації, підготовки і проведення загальноміських урочистих і
протокольних заходів, державних і професійних свят, участі талановитих Новомосковців в
міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях і конкурсах, розвитку народних
промислів;
−збільшення обсягів бібліотечних та музейного фондів;
−реконструкція парку ім. Сучкова (берегова зона);
−реконструкція площі ім. Леніна.
У 2011 році передбачається здійснити заходи щодо підтримки розвитку підприємництва в
галузі туризму, стимулювання розвитку матеріально–технічної бази шляхом залучення інвестицій
на реконструкцію туристичних об’єктів та реконструкцію Свято - Троїцького собору, організації
зон короткочасного відпочинку.
У 2011 році буде продовжено роботу з реалізації заходів цільової комплексної програми
розвитку фізичної культури й спорту в місті. З метою створення сприятливих умов для занять
населення фізичною культурою і спортом, буде вжито заходів щодо збереження фізкультурних
кадрів, матеріально–технічної бази, та забезпечення функціонування мережі дитячо–юнацьких
спортивних шкіл та центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх".
У 2011 році кількість діючих малих підприємств має збільшитися до 384 одиниць (на
9,7 %), чисельність працюючих на малих підприємствах – до 2,4 тис.осіб (на 3,1 %).
Місто Новомосковськ з урахуванням економічного й трудового потенціалу,
територіального розташування та інших факторів є інвестиційно-привабливим. Тому стратегічним
завданням влади залишається розвиток міської території й інфраструктури міста, створення
сприятливих умов для залучення в економіку міста інвестицій.
З метою соціального захисту найуразливіших верст населення в 2011 році планується:
− забезпечити своєчасну виплату соціальної допомоги відповідно до бюджетних
призначень;
− здійснювати заходи щодо виявлення осіб, нездатних до самообслуговування, а також
які потребують постійної сторонньої допомоги;
− забезпечити належне функціонування територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку.
Для забезпечення державною підтримкою соціально незахищених категорій населення в
2011 році планується, продовження надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг.
Розглянувши основні показники програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста на 2011 рік, з урахуванням оцінки реального стану економіки міста та керуючись
Законом України ст.26 ч.І п.22 «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Новомосковської
міської ради
вирішила:
1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік
/додатки № 1,2,3/.

2. Вважати головним завданням у роботі виконавчого комітету Новомосковської міської
ради, підприємств та організацій - здійснення комплексу заходів щодо досягнення
показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за такими
пріоритетними напрямками:
− збереження досягнутих у попередні роки соціальних стандартів і посилення соціальної
спрямованості міської бюджетної політики;
− підтримка незахищених категорій населення, людей, що потрапили у важку життєву
ситуацію;
− оточення турботою людей старшого покоління, створення гідних умов життя нашим
поважним ветеранам;
− фінансове забезпечення – гуманітарної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури,
спорту;
− підтримка сім'ї та молоді;
− надійне функціонування систем життєзабезпечення населення і подальше реформування
та розвиток житлово-комунального господарства міста, впровадження нових технологій і
конкурентних принципів роботи, сприяючих поліпшенню якості послуг, що надаються населенню;
− удосконалення форм місцевого самоврядування, створення умов для активної взаємодії
громадян, громадських організацій, представників влади;
− активна економічна і регуляторна політика, встановлення результативного діалогу з
керівниками підприємств, що працюють в місті, формування сприятливої бізнес-сфери;
− створення умов, для реалізації інвестиційного потенціалу міста.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань
економічного розвитку, ринкових реформ та підприємництва Воскобойника О.М.

Міський Голова

С.А. Мороз

ПАСПОРТ
міської цільової програми
1. Назва: Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на
2011 рік.
2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного й соціального
розвитку в Україні».
3. Замовник або координатор: управління економіки.
4. Замовники – співвиконавці: міський-районний центр зайнятості населення, комітет з
питань торгівлі та побутового обслуговування, управління праці та соціального захисту
населення, управління культури, управління житлово-комунального господарства, комітет
спорту, управління капітального будівництва, відділ інвестицій, архівний відділ.
5. Мета: забезпечення основних завдань, з урахуванням цілей і пріоритетів поставлених
Президентом України та Урядом, попередження та усунення негативних наслідків
економічної кризи в державі на життєдіяльність та розвиток м. Новомосковська.
6. Початок: 2011 рік, закінчення: 2011 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання:
− ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;
− підтримка соціально-незахищених категорій населення;
− підвищення якості послуг які безпосередньо надаються населенню, удосконалення
діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розвитку освіти, створення
належних умов для всебічного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких
традицій;
− забезпечення збереження здоров’я громадян міста та надання їм якісної медичної
допомоги;
− збільшення кількості громадян, у першу чергу, дітей та молоді, які займаються
фізкультурою та спортом, досягнення високих спортивних результатів представників міста на
національних та міжнародних змаганнях;
− визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію;
− ефектне використання паливно-енергетичних ресурсів;
− розвиток маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію,
зокрема на внутрішньому ринку;
− більш широке залучення іноземних інвестицій у місто;
− зменшення адміністративних бар’єрів щодо створення й діяльності суб’єктів
підприємництва;
− збільшення частки зайнятих у малому та середньому підприємництві;
− створення додаткових робочих місць;
− збільшення частки продукції, виробленої малими та середніми підприємствами;
− підвищення рівня безпеки праці на підприємствах та організаціях міста;
− розвиток житлово-комунального господарства;
− якісне утримання території та об’єктів благоустрою безпеки життя громадян і гостей
міста;
− комфортні умови відпочинку громадян та гостей міста;
− забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами;
− культурний розвиток громадян, підвищення рівня інтелектуального й духовного
розвитку молоді.
9. Контроль за виконанням: здійснює заступник міського голови з питань економічного
розвитку, ринкових реформ та підприємництва.

Секретар міської ради

Мазур Б.В.

Додаток №2
до рішення сесії
Новомосковської міської ради
від
2010 р. №____

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2011 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2011
рік (далі-Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про
місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням оцінки реального стану економіки міста, на
основі аналізу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
в 2010 році та цілей і заходів, визначених затвердженими місцевими програмами.
Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку м. Новомосковська в
2010 році у Програмі визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики міської влади
на 2011 рік, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку міста з метою формування
якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення міста.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми
затверджуються Новомосковською міською радою.
1.Соціальна політика
1.1. Доходи населення та заробітна плата
Збільшення грошових доходів населення є одним з найважливіших напрямів соціальної
політики, який впливає на розвиток виробництва, відтворення робочої сили, розв’язання
соціально-економічних проблем.
Основні проблеми: наявність підприємств, керівники яких виплачують заробітну плату
менше встановленого законодавством рівня, детінізація заробітної плати.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
− сприяння легалізації робочих місць та детінізації заробітної плати;
− сприяння підвищенню рівня заробітної плати;
− зростання чисельності штатних працівників на підприємствах міста;
− недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
− очікуваний фонд оплати праці штатних працівників в 2011 році становитиме
324,1 млн. грн. і за розрахунками збільшиться на 12,0 % в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року;
− середньомісячна заробітна плата прогнозується у розмірі 1 990 грн. (табл. №1).
Головними завданнями залишаються забезпечення дотримання державних гарантій в
оплаті праці всіма суб’єктами господарювання.
Протягом року передбачається здійснити такий комплекс заходів:
− активізувати роботу комісії з питань забезпечення своєчасності й повноти сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів;
− впровадити постійний контроль за рівнем оплати праці на підприємствах міста з метою
недопущення виплати заробітної плати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством
мінімального рівня, а також, виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;
− проводити моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, в установах
та організаціях, які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових
гарантій працівникам;
− посилити контроль за забезпеченням дотримання суб’єктами господарювання норм
часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до нормативно-правових
актів.
табл. №1
Динаміка росту середньої заробітної плати по м. Новомосковську за всіма галузями економіки
грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.
(очікуване)

2011 р.
(прогноз)

всього по місту

1 533,2

1 552,6

1 780,0

1 990,0

темп росту до
попереднього
року, %
111,8

1.2. Ринок праці, зайнятість населення
Залишаються невирішеними ряд проблем, на які необхідно спрямувати заходи
регулювання ринку праці, зокрема, щодо невідповідності між попитом та пропозицією робочої
сили, її вартості.
Потребує також уваги питання щодо забезпечення якості робочої сили та
працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення – молоді, жінок,
інвалідів тощо.
Основні проблеми:
− дисбаланс між попитом та пропозиціями на робочу силу;
− наявність «тіньової» зайнятості;
− складності з працевлаштуванням неконкурентоспроможних категорій населення та
осіб з обмеженими можливостями;
− скорочення наявних робочих місць.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення, сприяння розширенню
сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення робочих місць.
2. Створення 1 200 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення:
− проведення аналізу створення нових робочих місць;
− проведення перевірок з питань легалізації «тіньової» зайнятості;
− проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян міста
про соціальну незахищеність в разі відсутності офіційно оформлених трудових відносин з
роботодавцем, а також про основні права працівників, визначені трудовим законодавством;
− професійна підготовка спеціалістів та кваліфікованих робітників у відповідності до
потреб ринку;
− створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих,
зареєстрованих у державній службі зайнятості.
2. Сприяння скороченню безробіття:
−
сприяння працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця незайнятих
громадян, у т.ч. шляхом проведення ярмарок вакансій, Днів «відкритих дверей», семінарів та
інших подібних заходів;
−
бронювання на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності
міста для осіб, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних умовах конкурувати на
ринку праці;
−
сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями на вільні вакансії
для даної категорії шляхом надання дотацій роботодавцям та виплати одноразової допомоги по
безробіттю для відкриття власної справи;
−
сприяння працевлаштуванню безробітним, які належать до окремих соціально –
демографічних груп населення (молоді, якій надається перше робоче місце, жінок з дітьми)
шляхом надання дотацій роботодавцям;
−
активізація роботи із працевлаштування осіб на дотаційні робочі місця шляхом
виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
−
збільшення чисельності незайнятих громадян, які проходитимуть професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
−
залучення незайнятих громадян до громадських робіт;
−
створення 1 200 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності.
Основні показники представлені в (табл. №2).
табл. №2
Основні показники зайнятості населення та стану ринка праці
№
одиниця
Показник
2008 р.
з/п
виміру
1.
Кількість створених робочих місць
одн.
1 533
Чисельність громадян, які проходитимуть
2.
професійну підготовку та підвищення
чол.
254
кваліфікації

864

2010 р.
(очікуване)
1 100

2011 р.
(прогноз)
1 200

80

230

385

2009 р.

3.
4.
5.

Чисельність громадян працевлаштованих на
дотаційні робочі місця
Чисельність громадян, яким надана допомога
для здійснення підприємницької діяльності
Кількість громадян залучених до участі в
оплачуваних громадських роботах

чол.

30

30

70

70

чол.

32

0

24

40

чол.

119

105

188

285

1.3. Соціальний захист
У сфері соціального захисту політика спрямовуватиметься на підтримання
найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх
якості та ефективності.
Основні проблеми:
− велика кількість соціально-незахищених верств населення, які потребують
державної допомоги;
− відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів для виплати різних видів
матеріальної допомоги;
− наявність заборгованості до Пенсійного фонду.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Впровадження курсу, спрямованого на поліпшення соціального клімату, підвищення
якості життя мешканців міста шляхом реалізації міських соціальних програм.
2. Покращання матеріального стану соціально-незахищених верств населення.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Забезпечення повноти та своєчасності виплати всіх видів державної соціальної
допомоги.
2. Забезпечення
соціального
захисту
найуразливіших
категорій
громадян,
малозабезпечених, багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів шляхом надання різних
видів фінансової допомоги.
3. Оптимізація системи надання соціальних послуг:
− розширення переліку послуг, які надаються територіальним центром по
обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів міста за рахунок забезпечення
цієї установи додатковим реабілітаційним устаткуванням та навчання спеціалістів, які надають
послуги реабілітації дітям – інвалідам;
− створення алгоритму міжвідомчої взаємодії по наданню якісних соціально реабілітаційних послуг сім’ям з дітьми - інвалідами.
4. Взаємодія з громадськими організаціями з питань соціального забезпечення
і
соціального обслуговування громадян.
5. Забезпечення подальшого функціонування притулку – центру соціальної реабілітації
для наркозалежних, страждаючих алкоголізмом, ВІЧ-інфікованих, а також людей, що не
мають постійного місця проживання. Продовження роботи по соціальному
обслуговуванню осіб без постійного місця проживання (гаряче харчування в осінньо зимовий період, медичне обстеження, лікування – в разі необхідності).
6. Збільшення кількості одержувачів різноманітних соціальних виплат, посилення їх
адресності (за рахунок бюджетів різних рівнів).
7. Забезпечення у повному обсязі планових надходжень до Пенсійного фонду:
− проведення системної позовної роботи;
− притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення пенсійного
законодавства;
− проведення роботи щодо розстрочення боргів до Пенсійного фонду.
9. Проведення системних цілеспрямованих кампаній з метою широкого інформування
населення та роботодавців з питань пенсійного забезпечення та загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування:
− проведення зустрічей з населенням міста та у трудових колективах;
− інформування через засоби масової інформації.
10. Удосконалення надання послуг в сфері пенсійного забезпечення:
− забезпечення оперативного розгляду звернень;
− забезпечення своєчасної виплати та перерахунку пенсій.

Основні показники соціального захисту населення наведено (табл. №3).
табл. №3
Основні показники сфери соціального захисту населення
№
одиниця
Показник
з/п
виміру
Кількість літніх самотніх громадян, що
1.
знаходяться
на
обслуговуванні
в
чол.
територіальному центрі
Забезпечення
заходів
соціальної
2.
підтримки населення (кількість громадян
чол.
пільгової категорії)
Кількість
одержувачів
адресних
3.
чол.
соціальних виплат
Видатки на виплату адресних соціальних
4.
тис.грн.
допомог
Чисельність
працівників
сфери
5.
чол.
соціального захисту населення

2008 р.

2009 р.

2010 р.
(очікуване)

2011 р.
(прогноз)

1 954

2 267

1 453

1 950

19 365

19 677

19 631

19 700

4 918

5 455

6 016

6 860

20 517,8

27 246,9

38 461,6

48 775,7

144

144

155

155

1.4. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
Житлово-комунальне господарство міста є однією з найважливіших галузей, від стану
якого залежать комфорт та безпека проживання громадян міста. На даний час проблеми цієї сфери
вимагають першочергового рішення. З цією метою в місті розроблено та прийнято ряд міських
програм.
Для забезпечення населення, підприємств та організацій міста якісними
житлово-комунальними послугами, політика у цій сфері спрямовуватиметься на вирішення
проблем галузі (збитковість та значне енергоспоживання підприємств, зношеність та
незадовільний технічний стан основних фондів та створення конкурентного середовища на ринку
житлово-комунальних послуг.
Основні проблеми:
− обмеженість коштів, необхідних для реконструкції та капітального ремонту мереж
та споруд;
− нестабільний фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства
(низький рівень оплати населення за спожиті житлово-комунальні послуги);
− високий рівень зносу мереж інженерно-технічної інфраструктури міста та основних
фондів комунальних підприємств.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Організація
ефективного
управління
у
сфері
виробництва
і
надання
житлово-комунальних послуг.
2. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів
житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Новомосковська.
3. Підвищення рівня сплати за житлово-комунальні послуги.
4. Збільшення кількості та якості виконаних робіт.
5. Створення умов для оптимального вибору виконавців робіт, визначення черговості
проведення ремонтів і впливу на якість робіт.
6. Покращання технічного стану об’єктів житлово-комунального господарства.
7. Продовження терміну експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Організація
ефективного
управління
у
сфері
виробництва
і
надання
житлово-комунальних послуг, створення конкурентного середовища:
2. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
3. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду:
−
капітальний ремонт покрівель;
−
капітальний ремонт сантехнічних мереж;
−
капітальний ремонт фасадів.
4. Попередження передчасного зношення обладнання ліфтів в житлових будинках та
підтримання їх в належному технічному стані:
−
експертне обстеження, капітальний ремонт ліфтів.

5. Поліпшення технічного стану тротуарів, дворових територій та внутрішньо квартальних проїзних доріг:
−
відновлення асфальтових тротуарів, дворових територій, внутрішньоквартальних
проїзних доріг.
6. Створення сприятливих умов для проживання громадян та дозвілля дітей:
−
влаштування дитячих майданчиків.
7. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів комунального
господарства, що перебувають у комунальній власності громади міста.
8. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального
господарства:
−
проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки
фінансових показників підприємств житлово-комунального господарства.
−
зменшення заборгованості минулих років за спожиті послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, забезпечення повної оплати поточного споживання послуг;
−
посилення відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання
показників фінансових планів.
9. Залучення громадськості до процесу реформування житлово-комунального
господарства:
−
підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення
комунальних проблем, в т.ч. створення телевізійних програм для організації спілкування з
населенням.
1.5. Енергозбереження
Фактор енергозбереження є одним із визначальних для забезпечення стабільного
розвитку міста. Політика у цій сфері буде спрямована на зниження енергоємності продукції
(послуг) в усіх галузях економіки, удосконалення структури кінцевого споживання
енергоресурсів.
Основні проблеми:
− недостатність фінансових ресурсів на впровадження енергозберігаючих технологій;
− моральний і фізичний знос мереж, машин, обладнання, що обумовлює високу
енергоємність виробництва.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих
технологій у житлових будинках, на об’єктах комунального господарства, в бюджетних закладах.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Підвищення ефективності використання енергоресурсів.
2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунального господарства.
3. Проведення моніторингу використання енергоресурсів бюджетними закладами та
комунальними підприємствами.
1.6. Транспортно-дорожній комплекс
Сучасний стан міста вимагає подальшого розвитку транспортної системи, що має
важливе значення як для міста в цілому, так і для ефективного функціонування його виробничої та
соціальної сфер.
Основні проблеми:
− більша частина доріг міста знаходиться в неякісному стані й потребує ремонту. При
обстеженні стану покриття доріг були виявлені наступні недоліки: наявність ям та вибоїн, розколи
та тріщини на поверхні, просадження асфальту, бетонного покриття;
− відсутність надійних механізмів та необхідних обсягів компенсації збитків, що
несуть підприємства-перевізники від перевезення пільгових категорій пасажирів;
− неналежне обслуговування транспортних засобів, які здійснюють міські
перевезення;
− тривалий термін експлуатації дорожнього покриття та його руйнування.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Покращення технічного стану доріг, забезпечення безпечних умов дорожнього руху.

2. Забезпечення зручного та безпечного перевезення пасажирів міським транспортом
загального користування.
3. Зростання обсягів перевезень пасажирів.
4. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Покращання технічного стану доріг, забезпечення безпечних умов дорожнього руху:
− ремонт доріг по: вул. Куйбишева, вул. Островського, вул. Червоноармійській,
вул. Радянській, вул. Сучкова, вул. Північній, вул. Спаській, вул. Шевченко,
вул. Комсомольській, вул. Плеханова, вул. Луценко, вул. Леніна, вул. Жданова,
вул. Київській, вул. Волгоградській, вул. Підлісній, вул. Мануїльського,
вул. Перевал, пл. Леніна, пров. Ювілейному.
− ремонт шляхопроводу по вул. Сучкова;
− ремонт мосту по вул. Шаповалова, вул. Сучкова;
− капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Радянській;
− придбання та встановлення 122 шт. дорожніх знаків;
− проведення двічі на рік по осьовій розмітки доріг;
− придбання противоожеледних матеріалів з виконання робіт по посипці доріг;
− проведення паспортизації усіх вулиць міста.
2. Гуманітарна сфера
2.1. Охорона здоров’я
Діяльність у галузі охорони здоров’я передбачатиме забезпечення рівного доступу всіх
мешканців міста до необхідних медичних послуг, високої якості, економічності, ефективності та
результативності цих послуг, поліпшення стану здоров’я населення, зростання тривалості їхнього
життя.
Основні проблеми:
− недостатність фінансових ресурсів для забезпечення гарантованого рівня медичної
допомоги населенню міста;
− високий рівень захворюваності на туберкульоз; ВІЛ-інфекція; СНІД; виявляння
онкологічних захворювань на останній стадії;
− високий рівень показників захворюваності населення міста на серцево-судинні та
судинно-мозкові хвороби;
− висока кількість нарко- та алкогольнозалежних осіб.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Реформування системи охорони здоров’я з метою підвищення якості та доступності
медичних послуг на усіх рівнях.
2. Припинення підвищення рівня захворюваності населення соціально-значимими
хворобами (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, СНІД, наркоманії).
3. Стабілізація та поступове зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і
судинно-мозкові хвороби.
4. Зниження питомої ваги злоякісних новоутворень, виявлених вперше у занедбаних
стадіях.
5. Створення належних санітарно-гігієнічних умов перебування хворих в стаціонарах
цілодобового перебування.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Забезпечення реалізації заходів, які заплановані на 2011 рік в рамках міських цільових
програм «Про подальший розвиток та зміцнення системи охорони здоров’я в м.
Новомосковську на 2008-2012р.р.»(рішення виконкому Новомосковської міської ради
від 20.02.2008 р. № 115), «Здоров»я дітей та матерів м. Новомосковська на період до
2015р.» (рішення Новомосковської міської ради від 17.09.2008 р. № 625), «Протидії
розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб в м. Новомосковську на
2008-2012 р.р.» (рішення Новомосковської міської ради від 25.07.2008 р. № 593).
2. Загальне зниження захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби,
цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання:

− реалізація комплексу заходів із попередження та стабілізації рівня інфекційних
захворювань, насамперед соціально-небезпечних;
− ВІЛ- інфекції, СНІДу, туберкульозу, запобігання лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань, сахарного діабету;
− лікування стоматологічних захворювань;
− реалізація комплексу заходів боротьби з онкологічними захворюваннями.
3. Оптимізація роботи центральної міської лікарні, покращення якості медичної допомоги.
4. Розвиток мережі денних стаціонарів.
5. Забезпечення повноцінного та ефективного використання діагностичного обладнання.
6. Посилення профілактичних заходів в роботі центральної міської лікарні, підвищення
санітарної культури населення міста:
− проведення додаткової диспансеризації працівників, поглиблених медичних
обстежень осіб, які працюють в умовах професійно - шкідливих факторів, імунізації населення;
− забезпечення заходів з профілактики ВІЧ – інфекції та СНІДа ,виявлення і лікування
хворих на ВІЧ.
7. Укріплення матеріально - технічної бази міської лікарні.
8. Залучення інвестицій в сферу охорони здоров’я.
9. Реконструкція існуючого приміщення столової та пральні туберкульозного відділення.
10. Активізація профілактичної діяльності з метою збереження та зміцнення здоров’я
населення міста.
11. Реформування систем кадрового забезпечення.
12. Капітальний ремонт пологового віділення КЗ «Центральна міська лікарня м.
Новомосковська».
Основні показники галузі охорони здоров’я наведено (табл. №4).
табл. №4
Основні показники галузі охорони здоров’я
Показники
Кількість закладів охорони здоров’я (лікарні)
Кількість лікарняних ліжок в закладах
- в тому числі дитячих
Виділення швидкої медичної допомоги
Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів
- в тому числі дитячих
Чисельність хворих, які отримали медичну
допомогу
в
денних
стаціонарах
при
амбулаторно-поліклінічних закладах
Використання ліжко – днів
Кількість виїздів швидкої допомоги
Чисельність працівників в закладах охорони
здоров’я

Одиниця
виміру
одн.
ліжко-місць
ліжко-місць
одн.
одн.
одн.

2
510
60
1
2
1

2010 р.
(очікуване)
2
510
80
1
2
1

2011 р.
(прогноз)
2
510
80
1
2
1

2 327

2 571

3 150

3 200

днів
тис.одн.

340
26,2

340
26,0

340
24,8

340
25,0

чол.

1 217

1 260

1 137

1 137

2008 р.

2009 р.

2
510
60
1
2
1

чол.

2.2. Освіта
Діяльність галузі освіти спрямовуватиметься на всебічний розвиток людини як
особистості, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.
Основні проблеми:
− недостатність фінансових ресурсів на зміцнення матеріально-технічної бази
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, а також на проведення
капітального ремонту інженерних мереж та будівель навчальних закладів;
− недостатня кількість місць в дошкільних навчальних закладах.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Забезпечення якісної дошкільної, середньої і позашкільної освіти, її доступності та
безперешкодності, високого рівня майбутньої конкурентоспроможної особистості.

2. Створення оптимальних умов для повноцінного навчання, розвитку осіб з особливими
потребами, надання їм широкого спектру соціально-психологічних та медичних послуг
для успішної подальшої соціалізації і інтеграції в суспільство.
3. Збільшення кількості дітей охоплених дошкільною освітою.
4. Дотримання натуральних норм харчування дітей.
5. Широке запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
6. Збільшення кількості школярів охоплених гуртками, секціями, студіями в середніх та
позашкільних навчальних закладах.
7. Підвищення рівня навчальних досягнень школярів міста.
8. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій населення.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Продовження роботи по створенню умов, які відповідають сучасним вимогам для
навчання дітей у відповідності з їх фізичними особливостями, здібностями та
схильностями через:
− розширення можливостей одержання учнями якісної освіти;
− подальший розвиток профільного навчання;
− підтримка талановитих і обдарованих дітей (моральне і матеріальне стимулювання).
2. Ефективне використання сучасних освітніх технологій.
3. Підвищення професійного рівня педагогів:
− продовження діяльності школи педагогічної майстерності спільно з Київським
інститутом педагогічної освіти дорослих при Академії педагогічних наук України (на базі
колегіуму № 11).
4. Виконання заходів щодо еколого – морального виховання дітей та підлітків учбових
закладів міста.
5. Підвищення ролі позашкільних закладів в системі безперервної додаткової освіти.
6. Реалізація комплексу заходів по створенню додаткових місць для відкриття дошкільних
груп в діючих садах.
7. Здійснення заходів по укріпленню здоров’я дітей, їх фізичного розвитку. Медичне
обслуговування дітей під час навчання і оздоровлення. Укріплення матеріальної бази
шкільних медичних кабінетів.
8. Соціальний захист дітей і підлітків з «кризових сімей», пільгових категорій, відмінників
навчання, переможців творчих конкурсів, олімпіад, дітей з девіантною поведінкою.
9. Продовження роботи по зміцненню та удосконаленню матеріально – технічної бази
закладів освіти.
10. Забезпечення закладів освіти сучасними меблями.
11. Впровадження обладнання для очищення питної води у навчальних закладах міста.
12. Запровадження комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
13. Продовження будівництва загальноосвітньої школи №13.
14. Продовження заміни вікон на металопластикові.
15. Продовження реалізації програми «Цілющі дари природи – дітям Новомосковська».
16. Здійснення заходів по покращенню матеріально-технічної бази КП «Об’єднання
шкільних їдалень».
17. Реконструкція будівлі середньої школи № 8 м. Новомосковськ, вул. Шевченко, 8.
18. Капітальний ремонт ДНЗ №1 «Ювілейний»;
19. Капітальний ремонт м’якої покрівлі філіїї ЗОШ № 2.
20. Капітальний ремонт каналізації ЗОШ № 2.
21. Капітальний ремонт м’якої покрівлі ЗОШ № 12.
22. Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ № 16.
23. Капітальний ремонт медичних кабінетів ЗОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 18, гімназія № 3,
колегіум № 11.
Основні показники галузі освіти представлено (табл. №5).
табл. №5
Основні показники галузі освіти
Показники

Одиниця
виміру

2008 р.

2009 р.

2010 р.
(очікуване)

2011 р.
(прогноз)

Дитячі дошкільні заклади
Чисельність дітей, які відвідують дитячі дошкільні
заклади
Чисельність дітей, які знаходяться на обліку для
забезпечення місцем у дитячому дошкільному
закладі
Число загальноосвітніх учбових закладів
Чисельність учнів загальноосвітніх учбових
закладів
Середня наповненість класів
Кількість
дитячих
будинків
сімейного
типу/прийомних сімей
Кількість вихованців дитячих будинків сімейного
типу
Кількість вихованців прийомних сімей

одн.

9

9

9

10

чол.

2 074

2 081

2 145

2 295

чол.

570

608

1 278

528

одн.

18

17

17

17

чол.

7 239

6 902

6 488

6 902

чол.

24,2

23,1

22,3

24,0

одн.

1/6

2/4

2/4

2/5

одн.

9

14

14

14

одн.

10

4

4

5

2.3. Розвиток культури та туризму
Політика у сфері культури та туризму буде спрямована на збереження і примноження
культурних надбань; доступності культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та
культурної діяльності для кожного громадянина; забезпечення умов для творчого розвитку
особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян; стимулювання
розвитку внутрішнього туризму.
Основні проблеми:
− реконструкція Свято-Троїцького собору;
− недостатньо розвинений ринок туристичних послуг заважає місту Новомосковську
посісти гідне йому місце, як перлини Присамарського краю в туристичній мережі України.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Створення сприятливих умов для відродження та розвитку культури українського
народу.
2. Запровадження дієвої підтримки розвитку туристичної галузі.
3. Утримання в умовах економічної кризи існуючих та створення нових
культурно-мистецьких закладів та організацій.
4. Запровадження нових культурно-мистецьких проектів, створення нових творчих
колективів.
5. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, художніх колективів.
6. Збільшення кількості загальноміських культурно-мистецьких заходів.
7. Збільшення кількості творчих колективів, об’єднань за інтересами, гуртків, клубів тощо.
8. Збільшення кількості читачів бібліотек, відвідувачів музеїв, книжкового фонду міської
центральної бібліотечної системи.
9. Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в конкурсах, виставках та фестивалях
всіх рівнів.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Збереження мережі закладів культури та забезпечення їх діяльності.
2. Надання бібліотечно – інформаційних послуг.
3. Сприяння розвитку дитячої художньої творчості: проведення конкурсів, фестивалів,
виставок, концертів творчих колективів міста.
4. Активізувати роботу кружків в ДК ім. Кірова для дітей та підлітків;
5. Реалізація заходів в рамках міських цільових програм щодо охорони, збереження і
використання об’єктів культурної спадщини в місті та розвитку туризму.
6. Збереження культурного потенціалу міста з примноженням національних традицій.
7. Розвиток музейної справи (збереження і популяризація історії та культури міста,
проведення науково – дослідницької діяльності).
8. Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді й провідних майстрів культури
та мистецтв.
9. Проведення міського фестивалю народної творчості «Велика Перемога».
10. Заснування в місті відкритого фестивалю Козацької слави і козацького хору.
11. Проведення фестивалів театральних колективів «Сім вечорів», духових оркестрів.
12. Клопотання про присвоєння звання «народний» молодіжному театру «ЧИЗ».

13. Забезпечення організації, підготовки і проведення загальноміських урочистих і
протокольних заходів, державних і професійних свят, участі талановитих
Новомосковців в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях і
конкурсах, розвитку народних промислів.
14. Збільшення обсягів бібліотечних та музейного фондів.
15. Реконструкція парку ім. Сучкова (берегова зона, центральна алея).
16. Реконструкція площі ім. Леніна.
17. Здійснення заходів щодо підтримки розвитку підприємництва в галузі туризму.
18. Залучення інвестицій на реконструкцію туристичних об’єктів.
19. Реконструкція Свято-Троїцького собору.
Основні показники галузі розвитку культури та туризму представлено (табл. №6).
табл. №6
Основні показники галузі розвитку культури та туризму
Одинця
Показники
виміру
Кількість закладів культури
одн.
Кількість бібліотек
одн.
- в тому числі дитячих
-//Кількість бібліотек міської центральної
одн.
бібліотечної системи
- в тому числі дитячі
-//Книжковий
фонд
міської
центральної
тис.екз.
бібліотечної системи
- в тому числі дитячих
-//Кількість
членів
міської
центральної
тис. чол.
бібліотечної системи
- в тому числі дитячих
-//Кількість закладів дозвілля (парки, будинки
одн.
культури та ін.)
Чисельність
працівників
комунальних
чол.
закладів освіти

6
30
20

2010 р.
(очікуване)
6
30
19

2011 р.
(прогноз)
6
30
19

6

6

6

6

2

2

2

2

185,0

181,3

184,0

185,2

50,1

48,6

48,5

48,9

16,7

16,7

16,7

16,7

4,98

4,97

4,80

4,80

5

5

5

5

131

128

128

128

2008 р.

2009 р.

6
30
20

2.4. Фізична культура та спорт
Діяльність сфери фізичної культури та спорту спрямовуватиметься на постійне підвищення
рівня здоров»я фізичного розвитку населення, залучення всіх верств населення до регулярних
занять фізичною культурою та спортом, створення умов для задоволення потреб кожного
мешканця міста
у зміцненні здоров’я, фізичного і духовного розвитку,
розвиток
фізкультурно-спортивного та ветеранського руху в місті, розвиток спорту вищих досягнень.
Основні проблеми: Відсутність належної матеріально-технічної бази та недостатнє
фінансування спортивної галузі міста.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Створення умов для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням за
місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.
2. Збільшення чисельності представників різних верств населення особливо дітей,
підлітків та молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом;
3. Організація та проведення для жителів міста понад 60 міських спортивно-масових,
фізкультурно-оздоровчих заходів, у тому числі для дітей, підлітків, людей з обмеженою
руховою активністю та людей похилого віку.
Основні завдання на 2011 рік та очікувані результати:
1. Реалізація заходів, запланованих у 2011 році в рамках цільової комплексної програми
розвитку фізичної культури та спорту у м. Новомосковську на 2009-2011 роки (рішення
Новомосковської міської ради від 24.04.2009р. № 743).
2. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота з населенням міста. Розвиток
спорту вищих досягнень та підготовка спортивного резерву:
− проведення міських спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з видів
спорту;
− організація проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та у
місцях масового відпочинку громадян;

− збільшення груп фізкультурно-оздоровчого напрямку для людей похилого віку.
3. Розвиток дитячо-юнацького спорту:
− збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста ( 2010-2, 2011- 2);
− відкриття нових секцій та федерацій з видів спорту (2010-2, 2011- 2)
− виплата стипендій міськвиконкому перспективним спортсменам міста;
− преміювання кращих спортсменів міста та їх тренерів за високі спортивні
досягнення.
4. Забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, покращення умов її
функціонування.
5. Фінансова підтримка спортивних шкіл всіх форм власності.
6. Облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях
масового відпочинку громадян, створення мережі сучасних спортивних споруд.
7. Реконструкція міського стадіону «Металург».
Основні показники галузі фізичної культури та спорту представлено (табл. №7).
табл. №7
Основні показники галузі фізичної культури та спорту
Одиниця
Показники
виміру
Кількість
охоплених
всіма
видами
одн.
фізкультурно-оздоровчої діяльності
Кількість
населення,
охопленого
фізкультурно-оздоровчою роботою за місцем
одн.
проживання
Кількість федерацій з видів спорту
чол.
Кількість спортивних клубів за місцем
одн.
проживання
Кількість фізкультурних кадрів
чол.
Кількість ДЮСШ/в них учнів
чол.
Підготовлено майстрів спорту, КМС, МСМК

чол.

2008 р.

2009 р.

2010 р.
(очікуване)

2011 р.
(прогноз)

11 500

12 230

12 500

12 750

3 200

3 500

3 700

3 900

8

10

10

11

5

5

6

7

79
3/941
МСМК - 2
МС - 2
КМС - 1

76
2/983
МСМК - 1
МС - 2
КМС - 6

76
2/969
МСМК - 2
МС - 5
КМС - 6

78
2/975
МСМК - 2
МС - 6
КМС - 7

2.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
За ініціативою Міського Голови 2011 рік проголошено роком дитини. Основними
тенденціями демографічного розвитку міста є незначне збільшення чисельності населення і його
природного приросту, а також старіння населення. Для подолання зазначених тенденцій міська
влада буде сприяти стимулюванню народжуваності, забезпеченню підтримки сімей з дітьми,
посиленню соціального захисту материнства і дитинства, стимулюванню виконання сім’єю
важливих соціальних функцій.
Основні проблеми:
− низький рівень загальної культури населення, зокрема школярів та молоді міста, які
внаслідок переоцінки цінностей матеріальне благо ставлять вище духовного;
− високий рівень захворюваності на ВІЛ інфекцію та СНІД, поширення
тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в підлітковому середовищі.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту
дітей, молоді та сімей.
2. Сприяння соціальному становленню та розвитку дітей та молоді, запобігання вчиненню
неповнолітніми правопорушень, подолання дитячої бездоглядності.
3. Підвищення рівня соціального захисту багатодітних сімей.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Збереження і розвиток системи роботи з дітьми, підлітками, молоддю за місцем
проживання. Пошук нових актуальних напрямків і форм роботи.
2. Підтримка творчих ініціатив молоді, організація і проведення міських заходів для
молоді, в тому числі міського молодіжного форуму (весна – осінь) стимулювання
інноваційної діяльності молоді (реалізація молодіжних проектів).

3. Розвиток інформаційно – консультативних послуг, системна робота «телефону довіри»
в центрі соціальних служб для молоді.
4. Соціальна підтримка молодих людей з обмеженими фізичними можливостями.
5. Підтримка творчої молоді та розвиток системи дозвільних заходів (фестиваль команд
КВК, молодіжних субкультур, масові спортивні змагання).
6. Забезпечення соціального та правового захисту неповнолітніх:
− удосконалення роботи по профілактиці безпритульності та бездоглядності;
− надання прийомним батькам та вихователям дитячих будинків сімейного типу
психолого – педагогічної допомоги;
− продовження профілактичної роботи на базі клубу «Дельта» (з підтримки дітей з
девіантною поведінкою);
− організація і проведення профілактичних рейдів і соціальних акцій;
− продовження роботи серед підлітків та їх батьків з питань формування здорового
способу життя.
7. Підтримка сімей з дітьми (багатодітні, малозабезпечені сім’ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах або виховують дітей - інвалідів).
8. Продовження розвитку сімейних форм виховання.
9. Профілактика соціального неблагополуччя сімей з дітьми.
10. Сприяння формуванню здорового способу життя, утвердження патріотизму, духовності,
моральності та загальнолюдських цінностей.
11. Організація оздоровлення та відпочинку в оздоровчих таборах дітей шкільного віку
пільгових категорій населення.
3. Безпека життєдіяльності населення
3.1 Охорона навколишнього середовища
Світовий досвід переконливо засвідчує, що для всебічного розвитку цивілізації
недостатньо лише економічного зростання. Очевидно, що перехід до економічного зростання
повинен відбуватись на фоні впровадження екологічно збалансованої системи використання
природних ресурсів, удосконалення механізму управління та контролю у сфері охорони
навколишнього природного середовища, невиснажливого та раціонального використання водних,
земельних і мінеральних ресурсів.
Екологічне оздоровлення території міста Новомосковська – це питання в нашому місті
поставлено на науково-правову основу.
Програма проведення екологічного аудиту міста лягла в основу створення екологічної
програми Новомосковська. Покладено початок масштабній роботі, спрямованої на забезпечення
екологічної безпеки територіальної громади, затвердження еколого-моральних принципів.
В дошкільних та шкільних закладах міста введено новий предмет – екологічна мораль.
Програма еколого–морального виховання, включає як пріоритетний блок заходів, так практичний,
які передбачають здійснення всі яких акцій.
Основні проблеми:
− недосконала система збору, сортування, переробки та утилізації твердих побутових
відходів у місті (невпорядковане складування ТПВ, періодичні займання біогазу, обмеженість
території).
− невирішеність питання будівництва сміттєпереробного заводу.
− необхідність покращання екологічного стану річки Самара.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Організація та виконання заходів по покращанню екологічного стану атмосферного
повітря, водних ресурсів, поводження з відходами та забезпечення екологічної освіти.
2. Підвищення рівня екологічної свідомості громадян, екологічна освіта учнів.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Покращення стану навколишнього природного середовища шляхом виконання завдань
та заходів Програми охорони навколишнього природного середовища в
Новомосковську.
2. Інформування населення про стан довкілля та заходи щодо його покращення.
3. Організація та проведення посадок зелених насаджень.

4. Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог
природоохоронного законодавства на території м. Новомосковська.
5. Проведення загальноміських екологічних акцій.
6. Реконструкція пункту приймання стічних вод на очисних спорудах каналізації ВУВКГ.
7. Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №2 через мкр. «Самарь» по
вул. Спаській.
8. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. З.Білої.
9. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Дзержинського, вул. Шевченко.
10. Захист від підтоплення ґрунтовими водами вул. 8 Березня (ІІ черга).
3.2 Охорона праці
Основна мета - це забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві,
запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці.
Основні проблеми: недотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці на
підприємствах міста Новомосковська та недостатній контроль за управлінням системою охорони
праці з боку керівників та фізичних осіб.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Реалізація державної політики в галузі охорони праці на території міста, у тому числі
шляхом встановлення контролю за станом охорони праці, станом умов праці та
соціальним захистом працюючого населення на підприємствах, установах, організаціях
усіх форм власності, проведення профілактичної роботи з роботодавцями з метою
впровадження в дію системи управління охороною праці та зниження травмування і
загибелі працюючого населення.
2. Зменшення травматизму невиробничого характеру та нещасних випадків на
виробництві.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Проведення перевірок дотримання підприємствами та фізичними особами, які
використовують найману працю, чинного законодавства про охорону праці.
2. Здійснення належного контролю за створенням безпечних і нешкідливих умов праці.
3. Забезпечення функціонування системи управління охорони праці на підприємствах
малого та середнього бізнесу.
4. Надання консультативної та методичної допомоги роботодавцям щодо впровадження
системи охорони праці та проведення атестації робочих місць.
5. Проведення атестації робочих місць за умовами праці.
6. Недопущення реєстрації колективних договорів без внесення розділу «Охорона праці».
7. Проведення профілактичної роботи серед працюючого населення з питань охорони
праці та попередження травматизму (у т.ч. проведення лекцій, семінарів,
розповсюдження інформаційно-наглядових буклетів, брошур з питань охорони праці).
8. Посилити взаємодію з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
4. Інноваційна діяльність
Вагомий внесок промислового комплексу в економіку визначає його провідну роль у
забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів міста. Основні зусилля спрямовуватимуться
на відновлення промислового виробництва.
Основні проблеми:
− негативний вплив світової фінансової кризи на експортоорієнтовані галузі
промисловості міста.
− недостатність у промислових підприємств фінансових ресурсів на розвиток
інноваційної діяльності.
− відсутність державної підтримки у галузі розробки та впровадження інноваційних
технологій.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Створення умов для посилення конкурентоспроможності промислових підприємств
міста через утвердження сучасного інвестиційно-інноваційного шляху розвитку.
2. Збереження експортного потенціалу підприємств.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:

1. Сприяння впровадженню інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням
енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
2. Сприяння залученню фінансових ресурсів для інноваційної діяльності та просування
інноваційної продукції на внутрішні та зовнішні ринки.
3. Залучення підприємств до діяльності технологічних парків та інших інноваційних
структур.
4. Підтримка суб’єктів господарювання в розробці та впровадженні інноваційних проектів
у сфері високих технологій.
5. Здійснення на ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» заходів, спрямованих
на покращення якості продукції, зменшення витрат на виробництво, енергозбереження.
На ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» планується впровадження нового
трубокомпресора SAMSUNG TMX 1254 (проект спрямовано на зменшення витрат
електроенергії на виробництво стисненого повітря).
6. Придбання ТОВ «Новомосковська друкарня» нового цифрового обладнання, що дасть
змогу виготовляти повнокольорову друковану продукцію, прискорити виконання
дизайнерських робіт.
5. Промисловість
Падіння мирових ринків збуту продукції підприємств вітчизняної металургії, ступор
банківської системи, зниження споживчого попиту, дефіцит оборотних засобів, коливання цін на
сировину та комплектуючі.
Основні проблеми: залежність економіки від експорту, зокрема, металургійної
продукції, зростаюча конкуренція виробників у Китаї, скорочення попиту в основних
країнах-споживачах значно гальмує виробництво продукції чорної металургії.
ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» прогнозує виготовити в 2011 році
221,0 тис. тонн труб, що на 19,0 % більше очікуваних показників 2010 року.
Критична ситуація із замовленнями на виготовлення швейних виробів (основні замовники
ТОВ «Новомосковська швейна фабрика «ПАН-АШИР» є європейські країни, у яких майже
припинився продаж виробів у роздрібній мережі. У свою чергу український заказник фабрики, для
якого підприємство виготовляло чоловічі сорочки також не може забезпечити фабрику
необхідними обсягами завантаження через відсутність сировини).
Обсяг реалізації продукції на підприємстві складе в 2011 році 1 212,0 тис. грн., що
дорівнює показнику минулого року.
У 2011 році намічаються позитивні зрушення на:
− ТОВ «Новомосковський посуд», обсяг реалізації збільшиться майже на 6,9 %;
− ТОВ «Новомосковська друкарня», обсяг реалізації збільшиться майже на 4,9 %;
− АТЗТ завод «ЗБ та ЕТВ», обсяг реалізації збільшиться майже на 4,0 %.
− ТОВ «Новомосковське» обсяг реалізації планує збільшити на 19,0 %, ТОВ
«Енергопром» на 1,0 %, ТОВ «Укрторгобладнання», ТОВ «Алекспром» передбачається обсяг
виробництва на рівні 2010 року.
За прогнозними даними у 2011 році підприємствами міста планується реалізувати
промислової продукції майже на 2,1 млрд.грн.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Забезпечення умов для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом
зниження її енергоємності: покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення
споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку.
2. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.
3. Визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію.
6. Інвестиційна діяльність
Інвестиційна політика спрямовуватиметься на стимулювання залучення іноземного
капіталу та збільшення внутрішніх інвестицій, спрямування їх на забезпечення інноваційного
розвитку економіки.
Основні проблеми:
− Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні.
− Обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів.

− Переобтяженість регуляторними нормами.
− Негативний міжнародний імідж країни.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на
території м. Новомосковська, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в
економіку міста.
2. Сприяння підвищенню іміджу м. Новомосковська як території, привабливої для
інвестування і співробітництва.
3. Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку.
4. Зростання рівня зайнятості (створення додаткових робочих місць міста).
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів інвестиційних ресурсів та
створення сприятливого інвестиційного клімату в м. Новомосковську.
2. Участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах з метою формування та
просування позитивного іміджу міста.
3. Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку
м. Новомосковська.
4. Введення в дію 3,0 тис.м2 житла за рахунок коштів населення.
5. Здійснити:
− реконструкція хлораторної на ВНСЗ КП «Новомосковськводоканал» (проектні
роботи);
− будівництво водопроводу по вул. Декабристів, вул. Київській (проведення тендера
та початок будівлі);
− будівництво водопроводу по вул. Б.Хмельницького, вул. Курченко, вул. Крупській,
вул. Чкалова (коригування проектно-кошторисної документації);
− реконструкція парку ім. Сучкова - прибережна зона (провести експертизу);
− реконструкція парку ім. Сучкова - І черга будівництва (проведення тендера та
початок будівлі);
− реконструкція площі ім. В.І. Леніна (проведення тендера та початок будівлі);
− будівництво загальноосвітньої школи №13 (провести експертизу);
− реконструкція
водопроводу d-500 мм - від пров. Новомосковського до
вул. Шевченко (проведення тендера та початок будівлі);
− реконструкція каналізаційного колектору по вул. З.Білої (проведення тендера та
початок будівлі);
− реконструкція пункту приймання стічних вод ОСК ВУВКГ (проведений тендер);
− реконструкція існуючого приміщення їдальні та пральні туберкульозного відділення
(розробка проектно-кошторисної документації);
− захист від підтоплення ґрунтовими водами по вул. 8 Березня - ІІ черга (проведення
тендера та початок будівлі);
− реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 2 через мкр. «Самарь» по
вул. Спаській (проведення тендера та початок будівлі);
− реконструкція каналізаційного колектору по вул. Дзержинського, вул. Шевченка
(проведення тендера та початок будівлі);
− газопостачання житлового масиву Красний Кут (проведення тендера та початок
будівлі);
− реконструкція Свято-Троїцького собору (236 тис.грн. для закінчення проектних
робіт);
− реконструкція дюкеру через р. Самару (водопровід d=300 мм п. Меліоративний)
у м. Новомосковську (проектні роботи);
− реконструкція магістрального водопроводу d = 500 мм по вул. Сучкова у
м. Новомосковську (проектні роботи);
− реконструкція водопровідної мережі по вул. Робочій у м. Новомосковську (проектні
роботи);

− реконструкція водопровідної мережі по вул. Партизанській в м. Новомосковську
(проектні роботи);
− реконструкція водопровідної мережі по вул. Дружби, вул. Радянській в
м. Новомосковську (проектні роботи);
− будівництво житлового будинку по вул. Радянській,1 (за рахунок молодіжного
кредитування);
− будівництво торгівельного комплексу по вул. Сучкова, 38 (введення в І кв. 2011
року);
− реконструкція нежитлової будівлі під готель вул. Сучкова, 266а (будівництво);
− добудова до торгівельного комплексу «Карат» офісного приміщення по
Радянська, 48б (проектні роботи);
− будівництво стоянки вантажного автотранспорту з автомобільним адміністративним
комплексом по вул. Артема, 61 (проектні роботи);
− реконструкція стадіона «Металург» (за рахунок коштів спецрахунка КЗ «Спорт для
всіх» проведуть заміну огородження. Кошти спецрахунку від надходжень за здачу в оренду).
7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Регуляторна політика спрямовуватиметься на недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення відносин між регуляторними
органами та суб’єктами підприємництва, а також усунення перешкод для розвитку
підприємницької діяльності в місті.
Головні проблеми:
Недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи
його відновлення, високі процентні ставки за кредитами банків, недостатні зв’язки з
міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів.
Основні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Формування сприятливого середовища для розвитку підприємництва у місті та
налагодження ефективного діалогу бізнесу і влади.
2. Забезпечення прозорості та відкритості здійснення дозвільно-погоджувальних процедур
та, як результат, підвищення довіри до місцевої влади з боку суб’єктів підприємництва,
розширення і спрощення можливості реалізації підприємницької ініціативи та
входження у бізнес.
3. Збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва.
4. Зростання частки надходжень від суб’єктів господарювання по податках і зборах до
міського бюджету.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Забезпечення прийняття регуляторних актів у повній відповідності до вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та дотримання вимог зазначеного Закону щодо відстеження
результативності дії регуляторних актів:
−
забезпечення дотримання вимог щодо публічності та прозорості під час підготовки,
прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
−
забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських організацій до
інформації щодо державного регулювання господарської діяльності;
−
проведення моніторингу результативності та перегляду прийнятих регуляторних
актів.
2. Створення сприятливих умов для функціонування підприємництва шляхом зняття
зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів та подальше удосконалення процедур
отримання документів дозвільного характеру:
−
вдосконалення роботи дозвільного центру за принципом організаційної єдності;
−
забезпечення стовідсоткової участі дозвільних органів у процедурі видачі
документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;
−
подальше спрощення процедур отримання дозволів та погоджень суб’єктами
господарювання в місті шляхом підготовки та запровадження відповідних змін до Положення про
надання дозволів та погоджень;

створення системи аналізу ефективності та моніторингу дозвільних процедур;
−
забезпечення належного матеріально-технічного забезпечення адміністратора.
3. Підтримка ради підприємців, яка захищатиме інтереси підприємців, підтримуватиме
взаємне співробітництво та допомагатиме формуванню у місті сприятливого
бізнес-середовища, а також механізмів захисту прав підприємців та представлення їх
інтересів, зокрема через Координаційну раду з розвитку підприємництва.
4. Проведення семінарів для підприємців міста з питань роз’яснення чинного
законодавства, що регулює підприємництву діяльність та інших питань
підприємницької діяльності.
5. Висвітлення в засобах масової інформації розвиток малого бізнесу.
−

8. Ефективне управління комунальним майном
Стабільному розвитку економіки сприятиме забезпечення ефективного використання
комунальної власності, прозорість діяльності підприємств комунального сектору.
Основні проблеми:
− низька інвестиційна привабливість;
− недостатність коштів на ремонт нежитлових приміщень комунальної власності;
− зношеність теплових, водопостачальних та каналізаційних мереж.
Головні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Досягнення балансу інтересів орендодавця – щодо максимізації доходів від оренди
комунального майна, та орендарів – щодо можливості користування комунальним
майном для здійснення підприємницької діяльності.
2. Досягнення стовідсоткової сплати орендарями орендної плати.
3. Покращання основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання комунального сектора економіки та зменшення відсотка неефективно
працюючих комунальних підприємств.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Підвищення ефективності використання майна комунальної власності:
− проведення інвентаризації земель комунальної власності і договорів оренди
земельних ділянок, встановлення контролю за їх реєстрацією;
− проведення інвентаризації майна, що знаходиться в комунальній власності, з метою
підвищення ефективності його використання;
− систематичне проведення аналізу ефективності використання комунального майна,
переданого в оренду;
− проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання
умов договорів оренди, користування або відчуження комунального майна;
− забезпечення відкритості та прозорості процедури надання комунального майна в
оренду шляхом широкого висвітлення в ЗМІ та на сайті міської ради інформації щодо оренди
нежитлових приміщень та приватизації комунального майна.
2. Підвищення ефективності управління підприємствами комунальної власності:
−
збільшення обсягу реалізації продукції комунальних підприємств (товарів, робіт,
послуг) та забезпечення перевищення темпу росту доходів над витратами;
−
забезпечення виконання фінансових планів комунальних підприємств на 2011 рік.
3. Забезпечення прозорої діяльності підприємств комунальної форми власності:
−
подання своєчасно та у повному обсязі фінансової звітності;
−
проведення перевірок з питань фінансово-господарської діяльності комунальних
підприємств.
4. Проведення економічно-обґрунтованої тарифної політики:
−
встановлення тарифів на послуги, які надаються комунальними підприємствами на
рівні, який забезпечуватиме їх беззбиткову діяльність;
−
проведення моніторингів ефективності встановлених тарифів на послуги
комунальних підприємств.
5. Здійснення приватизаційних процесів згідно з Програмою приватизації, комунального
майна територіальної громади м. Новомосковська (після закінчення проведення
інвентаризації комунального майна).

9. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг
Споживча політика міської влади сприятиме забезпеченню споживачам захист їх прав,
надаватиме можливість вільного вибору продукції та послуг, створюватиме умови для розвитку
сучасної мережі підприємств торгівлі та сфери послуг.
Головні проблеми:
− відсутність кредитування підприємців та населення.
− відсутність та невизначеність на законодавчому рівні питання фінансування заходів,
пов’язаних з відбором та проведенням експертизи якості товарів.
− відсутність технічних регламентів на продукцію у відповідності до вимог СОТ та
ЄС.
Основні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Розвиток внутрішнього споживчого ринку та забезпечення належного захисту прав
споживачів.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах:
−
запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;
−
сприяння розвитку конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі;
−
залучення на споживчий ринок міста товарних ресурсів шляхом проведення
загальноміських ярмарків за участю безпосередніх товаровиробників;
−
підтримка вітчизняного товаровиробника;
−
проведення моніторингу цін на соціально значимі продукти харчування, які
реалізуються в торговельній мережі міста.
2. Вдосконалення функціонування та оптимізація мережі міських ринків:
−
покращення умов праці для торгуючих і рівня обслуговування покупців.
3. Вдосконалення правового захисту інтересів споживачів:
−
здійснення постійного і ефективного контролю за дотриманням чинного
законодавства щодо захисту прав споживачів, запобігання реалізації на споживчому ринку
неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів.
4. Розвиток сфери побутових послуг населення.
5. Посилення взаємодії з контролюючими, наглядовими, податковими, правоохоронними
органами з організації контролю за суб’єктами підприємницької діяльності, що діють
на споживчому ринку, з метою профілактики, попередження та запобігання
зловживань.
10. Зовнішньоекономічна діяльність
Розширення економічних, культурних, туристичних, спортивних та інших контактів,
удосконалення структури експорту й імпорту, розширення ринків збуту продукції є одним з
найважливіших напрямків поглиблення інтеграції міста у світовий простір.
Головні проблеми:
− скорочення світового попиту на українську продукцію.
− падіння цін на сировинних ринках.
Основні цілі діяльності на 2011 рік та очікувані результати:
1. Розширення міжнародного співробітництва.
2. Скорочення негативного значення сальдо зовнішньої торгівлі.
3. Зменшення у структурі імпорту питомої ваги продукції, що має вітчизняні аналоги.
Основні завдання та заходи на 2011 рік:
1. Залучення підприємств до участі в загальнонаціональних та міжнародних виставкових
заходах, активізації виставково-презентаційної діяльності.
2. Сприяння залученню інвестицій у розвиток експортоорієнтованих виробництв,
впровадження інвестиційних проектів у галузі промисловості з метою їх
стимулювання та виходу на зовнішні ринки.
3. Представлення експортного потенціалу міста під час презентаційних заходів,
поширення комерційних пропозицій підприємств міста через торгівельно-економічні
місії, інші дипломатичні канали.
4. Участь підприємств міста у виставкових заходах з метою активізації міжрегіонального
співробітництва з регіонами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, розширення

зовнішніх економічних зв’язків, зміцнення експортного потенціалу міста,
представлення продукції підприємств міста на стратегічно важливих та нових
перспективних ринках збуту продукції.
У 2011 році в місті передбачено реалізація 31 місцевої цільової програми (додаток № 3 до
Програми).
Такими є пріоритети розвитку нашого міста. Аналіз основних показників Програми
соціально-економічного та культурного розвитку г. Новомосковська на 2011 рік свідчить про те,
що в економіки міста намічається тенденції економічного росту. Підприємства міста планують
нарощувати свій економічний потенціал.
Збільшення планується й у приватній ініціативі, що підтверджується зростанням кількості
юридичних і фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю. Розвиток середнього й
малого бізнесу дасть можливість збільшити дохідну частину бюджету.
Наслідком розвитку приватної ініціативи також є введення в експлуатацію нових об'єктів.
Особливу увагу буде приділено соціальному спектру проблем, на виконання яких передбачена
реалізація 31 міської програми.

Секретар міської ради

Мазур Б.В.

Додаток №3
до рішення виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
від
2010 р. №___

ПЕРЕЛІК
№
з/п
1
2

3

4
5
6
7

місцевих цільових програм, які планується реалізувати в місті Новомосковську в 2011 році
Термін дії
Назва програми
Відповідальні за виконання
програми
Управління
праці
та
Програма соціального захисту інвалідів та
2008 -2012 р.р.
соціального захисту населення
малозабезпечених громадян
м. Новомосковська
Програма розвитку фізичної культури і спорту
Комітет з фізичної культури та
2009 -2011р.р.
у м. Новомосковську
спорту
Програма «Дітям Новомосковська-сучасні умови
навчання та виховання»
Програма
«Протидії
розповсюдженню
інфекційних соціально-небезпечних хвороб в
м. Новомосковську»
Програма
«Здоров’я
дітей
та
матерів
м. Новомосковська на період до 2015 року»
Програма
«Про подальший розвиток та
зміцнення
системи
охорони
здоров’я
в м. Новомосковську»
Програма
запобігання
та
лікування
серцево-судинних
та
судинно-мозкових
захворювань у місті Новомосковську

8

Програма
підтримки сімей та
Новомосковську

9

Програма «Молодь Новомосковська»

10
11
12

жінок

у м.

Програма «Цілющі дари природи – дітям
Новомосковська»
Програма оздоровлення та відпочинку дітей міста
Новомосковська Дніпропетровської області
Програма охорони, збереження та використання
об’єктів
культурної
спадщини м.
Новомосковська

2008 -2012 р.р.

Управління
праці
та
соціального захисту населення
м. Новомосковська

2008 -2012 р.р.

КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська»

2008 -2015 р.р.

КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська»

2008 -2012 р.р.

КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська»

2009-2012 р.р.

КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська»

2007 -2011 р.р.

Комітет у справах сім’ї та
молоді міськвиконкому

2007-2011 р.р.

Комітет у справах сім’ї та
молоді міськвиконкому

2008-2012 р.р.

Управління освіти

2009-2011 р.р.

Управління освіти

2004-2010 р.р.

Управління
туризму

13

Програма капітального ремонту та модернізація
ліфтів житлового фонду у м. Новомосковську

2007-2011 р.р.

14

Програма «Радон»

2007-2011 р.р.

15

Програма економічної підтримки міської газети
«Новомосковська правда»

2011 р.

16

Програма профілактики правопорушень в місті
Новомосковську

2011-2015 р.р.

17
18
19
20
21

Програма діяльності органів самоорганізації
населення (квартальних комітетів)
Програма розвитку дорожнього руху та його
безпеки у м. Новомосковську
Програма розвитку поштового зв’язку міста
Новомосковська
Програма розвитку малого підприємництва м.
Новомосковська
Програма соціального захисту прав дітей та
розвитку
сімейних
форм
виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

2011 р.
2009-2012 р.р.
2008-2012 р.р.
2011-2012 р.р.
2011-2015 р.р.

культури

та

Управління
житлово-комунального
господарства
Управління
житлово-комунального
господарства
Редакція
газети
«Новомосковська правда»
Новомосковський
МВ
(з
обслуговування
м.
Новомосковська
та
Новомосковського
району)
ГУМВС
України
в
Дніпропетровській області
Виконавчий
комітет
Новомосковської міської ради
Виконавчий
комітет
Новомосковської міської ради
Виконавчий
комітет
Новомосковської міської ради
Управління
економіки
міськвиконкому
Служба у справах дітей
виконавчого
комітету
Новомосковської міської ради

22
23

піклування у м. Новомосковську
Програма розвитку та вдосконалення роботи
автомобільного
транспорту
у
місті
Новомосковську
Програма розвитку місцевого самоврядування в
м. Новомосковську

2009-2017 р.р.
2009-2014 р.р.

24

Програма зайнятості населення м. Новомосковська

2010-2011 р.р.

25

Програма будівництва у місті Новомосковську

2010-2014 р.р.

26

Міська цільова соціальна програма розвитку
цивільного захисту м. Новомосковська

2011-2015 р.р.

27

Міська Програма створення та використання
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного і
природного
характерів та їх наслідків у
м. Новомосковську

2011-2012 р.р.

28

Програма
соціального
м. Новомосковска

2011-2015 р.р.

29

Міська Програма «Створення безбар’єрного
середовища для осбі з обмеженими фізичними
можливостями у місті Новомосковську»

2011-2015 р.р.

30

Програма
попередження
зростання
рівня
виробничого та невиробничого травматизму

2011-2015 р.р.

31

Міська
Програма
розвитку
будівництва
доступного житла та державного іпотечного
кредитування в м. Новомосковськ

2011-2015 р.р.

захисту

населення

Секретар міської ради

Управління транспорту
зв’язку міськвиконкому

та

Виконавчий
комітет
Новомосковської міської ради
Новомосковський
міськрайонний
центр
зайнятості
Виконавчий
комітет
Новомосковської міської ради
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення
виконкому
Новомосковської міської ради
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення
виконкому
Новомосковської міської ради
Управління
праці
та
соціального захисту населення
м. Новомосковська
Управління
праці
та
соціального захисту населення
м. Новомосковська
Управління
праці
та
соціального захисту населення
м. Новомосковська
Відділ сприяння становленню
та розвитку молоді

Мазур Б.В.

