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1. ВСТУП 

Програма економічного та соціального розвитку Боратинської сільської 

ради на 2021-2023 роки розроблена відповідно до чинного законодавства 

України, зокрема відповідно до Конституції України, ЗУ «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Метою програми є зростання добробуту та підвищення якості життя 

населення Боратинської територіальної громади за рахунок забезпечення 

позитивних структурних зрушень в соціальній і культурній сферах, а також в 

економіці – підвищення її конкурентоспроможності, як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного та 

соціального розвитку Боратинської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

Боратинська територіальна громада розташована на території Луцького 

району Волинської області, яка знаходить на північному заході України.  

Громада межує з Луцькою міською, Підгайцівською і Городищенською 

сільськими, Торчинською селищною територіальними громадами Волинської 

області, а також з Боремельською, Підлозцівською та Ярославицькою 

сільськими територіальними громадами Рівненської області.  

Територія Боратинської громади становить 185 км2. Громада у своєму 

складі має 24 сільських населених пунктів: Боратин (адміністративний центр), 

Баїв, Баківці, Вербаїв, Вікторяни, Гірка Полонка, Голишів, Городище, Коршів, 

Коршовець, Лаврів, Лучиці, Мстишин, Новостав, Оздів, Озеряни, Полонка, 

Промінь, Радомишль, Ратнів, Рованці, Романівка, Суховоля, Цеперів.  

Населення громади на 1 січня 2021 року становило 18918 осіб, з яких: 

віком до 5 років – 1482 особи, 6-17 років – 3364 особи, 18-29 років – 2797 осіб, 

30-39 років – 3103 особи, 40-49 років – 2820 осіб, 50-59 років – 2093 особи, 

старше 60 років – 3259 осіб. 

Налічується понад 5700 особистих домогосподарств. 

Природні ресурси. Загалом територія громади найкраще забезпечена 

земельними, водними та природно-рекреаційними ресурсами. Фауністичні 

ресурси представлені рибними та медоносними ресурсами. Медоносні угіддя 

зосереджені в основному на території індивідуальних одноосібних присадибних 

ділянок, а також на території природних кормових угідь, луків, пасовищ. 

Кліматичні умови території є цілком сприятливими для відпочинку та 

оздоровлення, особливо влітку. Важливим елементом для здійснення відпочинку 

є наявність водних ресурсів, які представлені у громаді річками Стир, 



Чорногузка, Полонка, Сорока, Злодійка, а також джерелами і штучними 

ставками. Водойми придатні для купання, риболовлі, водного туризму. Вздовж 

берегів річок на окремих ділянках обладнані пляжі та зони відпочинку.  

У структурі економіки громади переважає торгівельний, індустріальний 

та аграрний сектори. Провідні сфери промисловості: харчова, машинобудування 

та металообробка, деревообробка, житлове будівництво та промисловість 

будівельних матеріалів, виготовлення виробів з металу та пластику. На території 

громади функціонує понад 15 великих промислових підприємств. 

Аграрна сфера представлена діяльністю понад 20 підприємств, а також 

одноосібними фермерськими господарствами. У структурі 

сільськогосподарського виробництва провідну роль відіграє рослинництво, а 

саме вирощування зернових та технічних культур. 

Мережа торгівельних закладів налічує понад 50 одиниць. 

Структура зайнятості трудових ресурсів сіл відображає змішаний 

функціональний тип сільських поселень (промислових та 

сільськогосподарських). Для території характерні чітко виражені маятникові 

міграції у двох напрямках: «Боратинська громада – м. Луцьк – м. Луцьк – 

Боратинська громада». Місцеве населення задовольняє попит на трудові ресурси 

не лише громади, а й формує трудовий потенціал міста Луцька. Це також в 

значній мірі підвищує інвестиційну привабливість території, сприяє залученню 

капіталу. 

Дорожня і транспортна інфраструктура. Загальна протяжність доріг у 

громаді – 343 км, з яких за видом покриття: 172 км – асфальтні; 57 км – 

чорнощебеневі; 34 км – білощебеневі; 60 – ґрунтові; 20 км – покриті бруківкою. 

Станом на 1 січня 2021 року автобусна маршрутна мережа громади налічує 

16 маршрутів. До окремих населених пунктів громади також можна дістатися 

іншими маршрутними таксі. На території всіх населених пунктів обладнано 112 

зупинок громадського транспорту. 

Комунальна інфраструктура. Усі населені пункти громади газифіковано. 

Загальна протяжність мереж вуличного освітлення становить 158 км. Мережі 

водопостачання наявні у селах Баїв, Боратин, Голишів, Коршів, Лаврів, 

Новостав, Радомишль, Ратнів, Рованці, Гірка Полонка, Полонка. Каналізування 

переважно індивідуальне, система централізованого каналізування наявна у 

селах Ратнів (загальна протяжність мережі, яка обслуговує 30 будинків, 

становить 3 км), Гірка Полонка (загальна протяжність мережі становить 3,3 км), 

Рованці. 

Мережа сервісів отримання адміністративних та інших послуг у громаді 

представлена Боратинською сільською радою, 8 адмінприміщеннями (Баїв, 

Баківці, Гірка Полонка, Коршів, Лаврів, Промінь, Радомишль, Ратнів), 



комунальними підприємствами «Боратин» (Боратин) та «Грань» (Гірка 

Полонка). Наявні 8 поштових відділень «Укрпошта» (Баїв, Боратин, Гірка 

Полонка, Коршів, Лаврів, Промінь, Радомишль, Ратнів), пересувне поштове 

відділення «Укрпошта» у Баківцях і 2 відділення «Нова пошта» (Рованці, 

Боратин). У громаді також функціонує ветеринарна дільниця (Баківці), 

ветеринарна аптека (Боратин), приватний нотаріус (Боратин), стоматологічний 

кабінет (Ратнів), соляна шахта (Боратин), перукарня (Боратин). Безпеку на 

території забезпечують 2 поліцейських офіцерів громади, є станція поліції 

(Боратин). 

Освіта. На території громади функціонує 8 дошкільних навчальних 

закладів (Боратин, Баїв, Коршовець, 2 – Гірка Полонка, Коршів, Ратнів, Лаврів), 

у яких виховується 492 дітей, працює 62 педагоги і 88 технічних працівників. 

Мережа загальної середньої освіти представлена 10 закладами (Гірка Полонка, 

Боратин, Рованці, Баїв, Радомишль, Лаврів, Ратнів, Мстишин, Промінь, Коршів), 

у яких навчається 2373 учнів, працює 275 педагогів і 128 технічних працівників. 

Культура громади є колективним благом і доробком місцевих жителів, 

продуктом творчих зусиль усіх її поколінь. Осередками, де активно створюються 

та поширюються суспільно-культурні цінності у Боратинській громаді є 9 

клубів/будинків культури (Гірка Полонка, Новостав, Городище, Ларів, Ратнів, 

Коршів, Радомишль, Озеряни, Баківці), 10 бібліотек (Боратин, Промінь, 

Коршовець, Городище, Гірка Полонка, Ратнів, Лаврів, Баківці, Радомишль, 

Коршів), дитяча музична школа, музей історії села Баїв та Волинського 

бджільництва, музей-скансен села Гірка Полонка. При закладах діють народні 

аматорські хорові колективи, вокальні групи, також функціонують творчі 

гуртки, танцювальні колективи, духові оркестри. У селі Боратин донині зберігся 

форт – оборонна споруда часів Першої світової війни. 

Охорона здоров’я. На території громади функціонує 4 амбулаторії 

(Боратин, Гірка Полонка, Лаврів, Баїв), 8 діючих фельдшерсько-акушерських 

пунктів (Оздів, Полонка, Городище, Коршів, Мстишин, Промінь, Ратнів, 

Рованці) та 1 тимчасовий пункт перебування (Радомишль). 

Спортивна інфраструктура представлена спорткомплексом села Боратин 

площею 4,9 га, 8 стадіонами/спортивними полями (Боратин, Гірка Полонка, 

Городище, Промінь, Голишів, Лаврів, Ратнів, Рованці) і 30 дитячими спортивно-

ігровими майданчиками. На території громади функціонують такі спортивні 

секції та гуртки: туризм, спортивне орієнтування, футбол, легка атлетика, 

волейбол, фітнес, біатлон, веслування на байдарках і каное. 

Громадський сектор у громаді представлений потужним реабілітаційним 

комплексом «АГАПЕ УКРАЇНА» у селі Боратин (добровільна, неприбуткова 



громадська організація, яка служить людям з інвалідністю) та Волинським 

обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна» у селі Лаврів. 

 

3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ ЦІЛЕЙ ТА 

ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ БОРАТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ  

У широкому контексті громада повинна ефективно відповідати таким 

зовнішнім викликам як глобалізація економіки, підвищення мобільності 

трудових ресурсів, посилення конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. 

Першочерговим викликом є згуртування місцевих жителів та забезпечення 

рівномірного розвитку всіх населених пунктів громади. Для цього Боратинською 

сільською радою розроблено і впроваджуються низка програм. 

Для формування переліку заходів, розрахунку обсягів та джерел 

фінансування Програми економічного та соціального розвитку Боратинської 

сільської ради на 2021-2023 роки визначено цілі та завдання розвитку 

Боратинської територіальної громади. 

 

ЦІЛЬ: ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ГРОМАДИ 

 Впровадження програм підтримки місцевих суб’єктів господарювання 

та спільне залучення додаткових ресурсів для їх розвитку. 

 Популяризація інвестиційних можливостей громади та розвиток 

місцевої інфраструктури відповідно до потреб бізнесу. 

 Впровадження спільних місцевих ініціатив через діалог з бізнесом та 

розвиток соціально-відповідального підприємництва. 

 Підготовка та впровадження проектів місцевого розвитку шляхом 

залучення додаткових ресурсів. 

 Розвиток міжмуніципального співробітництва з громадами та співпраці 

з установами і організаціями. 

 Просування бренду громади та розвиток каналів комунікації. 

 Підготовка та поширення інформаційно-промоційних матеріалів про 

громаду, зокрема – її жителів, економічні, освітні, спортивні, історико-культурні 

та інші можливості. 

 Підготовка та впровадження Стратегії «Туризм вихідного дня». 

ЦІЛЬ: НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТА 

РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ 

 Прийняття і впровадження нормативно-правових актів, стратегічних та 

регламентуючих документів, програм й положень сільської ради. 

 Підтримання зв’язків з громадськістю. 

 Надання якісних адміністративних послуг. 



 Сприяння підвищенню кваліфікації працівників виконавчих органів та 

депутатів сільської ради. 

 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності сільської ради. 

 Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й 

оновлення матеріально-технічної бази закладів, що перебувають у комунальній 

власності сільської ради. 

 Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури, модернізація та 

будівництво систем вуличного освітлення. 

 Благоустрій, екологічна безпека та збереження навколишнього 

середовища. 

 Забезпечення безперебійного водопостачання, водовідведення, 

теплозабезпечення, електропостачання, мобільного та інтернет-зв’язку. 

 Здійснення заходів із землеустрою, розвиток земельних відносин та 

охорона земель сільської ради. 

 Забезпечення добробуту населення, попередження насильства й 

дискримінації та усунення всіх можливих небезпек. 

 Допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Співпраця поліції і громади з метою підвищення якості послуг, що 

надаються поліцією та попередження злочинності, зокрема через посилення 

соціальної відповідальності. 

 Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й 

оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення належного 

освітнього процесу з урахуванням принципів організації інклюзивної освіти. 

 Створення методичного середовища для професійного вдосконалення 

працівників освіти. 

 Розвиток учнівського самоврядування та позашкільної освіти. 

 Впровадження місцевих стимулів для розвитку талановитої та 

прогресивної учнівської молоді. 

 Забезпечення участі учнів у місцевих, всеукраїнських та міжнародних 

проектах, конкурсах, олімпіадах. 

 Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й 

оновлення матеріально-технічної бази, зокрема медичного обладнання й 

устаткування, закладів охорони здоров’я. 

 Забезпечення первинної медичної допомоги населенню. 

 Розвиток профілактичної медицини та інформування населення щодо 

нововведень у медичній сфері. 



 Сприяння підвищенню кваліфікації працівників медичної сфери та 

впровадження місцевих стимулів для розвитку сімейної медицини. 

 Будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів спортивної інфраструктури 

та зміцнення й оновлення їх матеріально-технічної бази. 

 Забезпечення діяльності спортивних об’єднань та організація 

спортивних і розважальних заходів різних рівнів. 

 Пропагування і стимулювання здорового способу життя. 

 Створення умов для комфортного проведення дозвілля. 

ЦІЛЬ: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 Забезпечення діяльності творчих та інтелектуальних об’єднань. 

 Організація та проведення культурно-масових заходів. 

 Створення сучасних просторів для роботи, відпочинку та розвитку. 

 Залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування та 

підтримка місцевих ініціатив. 

 Впровадження місцевих стимулів для розвитку ініціативної молоді. 

 Сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства. 

Відповідно до цілей розвитку Боратинської громади розроблені завдання 

та заходи щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку на 

2021-2023 роки (таблиця 1). 

 

 

 



Таблиця 1 

Перелік завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування  

Програми економічного та соціального розвитку Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

№ Назва заходу 
Термін 

реалізації 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн. Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Відповідальні 

виконавці 
2021 рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

1. Забезпечення ефективного врядування 

1.1. Створення електронних 

сервісів: електронної карти 

дорожньої та іншої 

комунальної 

інфраструктури громади, 

електронного кабінету 

мешканця (для електронної 

оплати комунальних 

послуг, отримання 

адміністративних і 

соціальних послуг) 

2021-

2022 

роки 

100,0 100,0 - Бюджет ТГ Підвищено якість 

надання послуг, 

підвищено 

ефективність праці, 

створено зручну базу 

для прийняття 

управлінських рішень 

Відділ 

соціально-

економічного 

розвитку, 

ЦНАП, КП 

«Боратин» 

1.2. Закупівля установки для 

виготовлення ID-карток та 

цифрової валізи для 

надання адмінпослуг 

2021 рік 625,0 - - Бюджет ТГ Забезпечено 

розширення 

адмінпослуг, 

підвищено якість 

надання послуг 

ЦНАП 

2. Розвиток комунального та земельного господарства 

2.1. Поточний та середній 

ремонт дорожнього 

покриття, ремонт тротуарів 

2021-

2023 

роки 

20000,0 20000,0 20000,0 Бюджет ТГ, 

державний та 

обласний 

бюджети 

Покращено якість 

дорожнього покриття, 

підвищено рівень 

безпеки на дорогах і 

рівень доступності до 

сервісів громади 

Заступник 

сільського 

голови 



2.2. Реконструкція, 

будівництво, капітальний 

ремонт доріг (виготовлення 

документації) 

2022-

2023 

роки 

600,0 10000,0 10000,0 Бюджет ТГ, 

державний та 

обласний 

бюджети 

Покращено якість 

дорожнього покриття, 

підвищено рівень 

безпеки на дорогах і 

рівень доступності до 

сервісів громади 

Заступник 

сільського 

голови 

2.3. Капітальний ремонт та 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

по об’єкту «Капітальний 

ремонт дороги по 

вул.Спортивній в 

с.Боратин» 

2021 рік 1300,0 - - Бюджет ТГ, 

державний 

бюджет 

Покращено якість 

дорожнього покриття, 

підвищено рівень 

безпеки на дорогах і 

рівень доступності до 

сервісів громади 

Заступник 

сільського 

голови 

2.4. Нове будівництво мосту 

через річну Чорногузка між 

населеними пунктами 

Голишів – Коршовець 

2021 рік 15000,0 - - Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет 

Забезпечено безпечне 

транспортне та 

пішохідне сполучення 

між населеними 

пунктами Голишів – 

Коршовець 

Заступник 

сільського 

голови 

2.5. Нове будівництво системи 

захисту від підтоплення та 

затоплення поверхневими 

водами річки Стир села 

Рованці  

2021-

2022 

роки 

1000,0 10777,6 - Бюджет ТГ, 

державний та 

обласний 

бюджети 

Забезпечено захист 

домогосподарств від 

підтоплення, 

підвищено 

рекреаційний 

потенціал території 

Заступник 

сільського 

голови 

2.6. Встановлення та 

реконструкція систем 

вуличного освітлення 

2021-

2023 

роки 

1000,0 1500,0 2000,0 Бюджет ТГ 
Підвищено рівень 

безпеки у громаді 

Заступник 

сільського 

голови 

2.7. Реконструкція водопроводу 

у селі Лаврів 

2021 рік 1500,0 - - Бюджет ТГ Забезпечено якісне 

надання послуг щодо 

задоволення базових 

потреб населення 

громади 

Заступник 

сільського 

голови 



2.8. Реконструкція водопроводу 

у селі Ратнів 

2021 рік 2000,0 - - Бюджет ТГ Забезпечено якісне 

надання послуг щодо 

задоволення базових 

потреб населення 

громади 

Заступник 

сільського 

голови 

2.9. Реконструкція водопроводу 

у селах Вербаїв, Коршовець 

2021 рік 2000,0 - - Бюджет ТГ Забезпечено якісне 

надання послуг щодо 

задоволення базових 

потреб населення 

громади 

Заступник 

сільського 

голови 

2.10. Реконструкція водопроводу 

у селі Гірка Полонка 

2021 рік 2800,0 - - Бюджет ТГ Забезпечено якісне 

надання послуг щодо 

задоволення базових 

потреб населення 

громади 

Заступник 

сільського 

голови 

3. Забезпечення системи соціального захисту населення та підвищення рівня безпеки в громаді 

3.1. Ремонт службового 

приміщення під соціальне 

житло у селі Лаврів 

2022 рік - 2000,0 - Бюджет ТГ Забезпечено 

соціальний захист 

вразливих груп 

населення громади 

Заступник 

сільського 

голови, Служба 

у справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

4. Розвиток освіти 

4.1. Розвиток загальної 

середньої освіти: 

       

4.1.1. Капітальний ремонт 

харчоблоку КЗЗСО 

«Радомишльський ліцей» 

2021 рік 1300,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, забезпечено 

функціонування 

ефективної системи 

харчування учасників 

освітнього процесу 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 



4.1.2. Поточний ремонт даху та 

приміщення КЗЗСО 

«Радомишльський ліцей» 

2021 рік 200,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, створено 

комфортні умови для 

учасників освітнього 

процесу 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.1.3. Поточний ремонт фасаду 

КЗЗСО/ДНЗ «Лаврівський 

ліцей» 

2021 рік 500,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти та рівень 

енергоефективності 

закладу освіти 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.1.4. Капітальний ремонт 

харчоблоку КЗЗСО 

«Ратнівський ліцей» 

2021 рік 1550,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, забезпечено 

функціонування 

ефективної системи 

харчування учасників 

освітнього процесу 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.1.5. Капітальний ремонт 

харчоблоку КЗЗСО 

«Гіркополонкіський ліцей» 

2021 рік 1523,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, забезпечено 

функціонування 

ефективної системи 

харчування учасників 

освітнього процесу 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.1.6. Добудова III черги 

загальноосвітньої школи I-

III ст. села Боратин 

2021 рік 4200,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, обладнано нові 

навчальні класи, 

збільшено загальну 

потужність закладу 

освіти 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.1.7. Капітальний ремонт 

підвального приміщення 

Боратинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

вул.Центральна, 6, 

с.Боратин Луцького району 

Волинської області 

2021 рік 2000,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, створено 

належні умови для 

учасників освітнього 

процесу 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 



4.1.8. Капітальний ремонт 

приміщень під класи 

загальноосвітньої школи I-

III ст. села Рованці 

2021 рік 2997,361 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти, обладнано нові 

навчальні класи, 

збільшено загальну 

потужність закладу 

освіти 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.2. Розвиток дошкільної 

освіти: 

       

4.2.1. Капітальний ремонт з 

утеплення фасаду будівлі 

Баївського ДНЗ «Золота 

рибка» 

2021 рік 2000,0 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти та рівень 

енергоефективності 

закладу освіти 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.2.2. Реконструкція дитячого 

садка (добудова двох груп) 

на вул. Центральній, 20 в 

с.Боратин Луцького району 

Волинської області 

2021 рік 3800,00 - - Бюджет ТГ Підвищено якість 

освіти та потужність 

дошкільного закладу, 

створено нові робочі 

місця 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.2.3. Реконструкція навчально-

виховного комплексу 

«Мрія» у селі Радомишль 

2021 рік 6500,00 - - Бюджет ТГ, 

державний 

бюджет 

Підвищено якість 

освіти, створено умови 

для розвитку дітей, 

створено нові робочі 

місця 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

4.2.4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

по капітальних роботах 

закладів освіти та 

проведення енергоаудиту 

приміщень 

2021 рік 1000,00 - - Бюджет ТГ Підвищено рівень 

енергоефективності 

закладів освіти, 

створено можливості 

для проведення 

капітальних робіт 

Заступник 

сільського 

голови, відділ 

освіти 

5. Покращення медичного обслуговування та охорони здоров’я 

5.1. Капітальний ремонт ФАП у 

селі Коршів 

2021 рік 1000,00 - - Бюджет ТГ Підвищено рівень 

якості надання 

медичних послуг, 

обладнано тимчасове 

Заступник 

сільського 

голови 



місце для 

адмінприміщення 

5.2. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на поточний ремонт ФАП 

с.Ратнів 

2022 рік 50,0 - - Бюджет ТГ Підвищено рівень 

якості надання 

медичних послуг 

Заступник 

сільського 

голови 

5.3. Виготовлення проекту 

реконструкції 

адмінприміщення під 

амбулаторію в с.Гірка 

Полонка 

2021 рік 1000,0 - - Бюджет ТГ Підвищено рівень 

якості надання 

медичних послуг 

Заступник 

сільського 

голови 

6. Розвиток фізичної культури, спорту та дозвілля 

6.1. Впорядкування стадіону 

КЗЗСО 

«Гіркополонківський 

ліцей» 

2021 рік 1000,00 - - Бюджет ТГ Підвищено рівень 

освіти, створено умови 

для фізичного 

розвитку населення та 

розвитку спорту 

Заступник 

сільського 

голови, Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

6.2. Впорядкування стадіону 

села Городище 

2021 рік 850,00 - - Бюджет ТГ Створено умови для 

фізичного розвитку 

населення та розвитку 

спорту 

Заступник 

сільського 

голови, Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

6.3. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та будівництво 

спортивного залу блочно-

ангарного типу 

загальноосвітньої школи  

села Промінь 

2021 рік 1200,00 - - Бюджет ТГ Створено умови для 

фізичного розвитку 

населення та розвитку 

спорту 

Заступник 

сільського 

голови, Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

6.4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на реконструкцію 

2021 рік 1000,0 - - Бюджет ТГ Створено умови для 

фізичного розвитку 

Заступник 

сільського 

голови, Відділ 



спортивного комплексу 

села Боратин 

населення та розвитку 

спорту  

культури та 

молодіжної 

політики 

7. Забезпечення системи культурного та інтелектуального виховання 

7.1. Капітальний ремонт 

будинку культури села 

Баківці 

2021 рік 2000,0 - - Бюджет ТГ   

7.2. Капітальний ремонт 

будинку культури села 

Радомишль 

2021 рік 1000,0 - - Бюджет ТГ   

7.3. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на капітальний ремонт 

глядацької зали будинку 

культури с.Городище 

2021 рік 100,0 - - Бюджет ТГ   

Всього: 84545,361 44377,6 32000,0    

 



4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЛАНУ 

Реалізація Програми передбачає виконання одночасно багатьох завдань 

різними структурами Боратинської сільської ради за участі партнерських 

організацій, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального 

управління цим доволі складним процесом. 

Моніторинг реалізації Програми буде здійснювати щоквартально шляхом 

збору інформації від відповідальних виконавців, представлення їх сільському 

голові, виконавчому комітету та депутатському корпусу Боратинської сільської 

ради. Забезпечуватиметься збір пропозицій щодо ходу впровадження Програми 

та здійснюватиметься оцінка її результативності. Відповідальність за це 

покладається на відділ соціально-економічного розвитку сільської ради. 

Програма, внесення змін до програми, а також річний звіт про її виконання 

затверджується сесією сільської ради. 

Заходи, які включені до Програми, є пріоритетними при фінансуванні як із 

місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого 

рівня. Відповідальність за здійснення фінансово-платіжних операцій 

покладається на відділ фінансів сільської ради. Фінансове забезпечення 

реалізації Програми може здійснюватися за рахунок: 

 коштів місцевого бюджету; 

 державного фонду регіонального розвитку; 

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються 

на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

 субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів 

місцевим бюджетам; 

 коштів міжнародної технічної допомоги; 

 коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

Програма економічного та соціального розвитку Боратинської сільської 

ради є цілісним документом і визначає ключові пріоритети управління місцевим 

розвитком громади на 2021-2023 роки.  

 

 

Боратинський сільський голова                                  Сергій ЯРУЧИК 

 


