Додаток
до рішення районної ради
від 18.04. 2012 р. №13-3/VI

Pайонна комплексна програма
«Відродження Городищини» на 2012-2014 роки.
Мета, завдання та напрями Програми.
Мета Програми полягає у визначенні невідкладних і перспективних заходів
щодо її реалізації з урахуванням сучасних вимог. Створення організаційних
механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціально-культурному розвитку
населених пунктів району, підвищення життєвого і загальнокультурного рівня
населення, поліпшення якості громадських послуг, вироблення критеріїв
стимулювання цих процесів.
Основними завданнями програми є – формування і запровадження системи
соціально-культурного розвитку району та створення умов для цього за рахунок
власних фінансових, трудових, природних та ін.. ресурсів. Забезпечення фінансування
заходів, спрямованих на розвиток населених пунктів району за рахунок різних джерел,
а саме: інвестицій, коштів державного і місцевих бюджетів, благодійних внесків,
інших джерел, не заборонених законодавством.
Пріоритетними напрямами Програми є:
- Модернізація загальної інфраструктури району з переходом на нові умови
господарювання з урахуванням сучасних умов;
- Очищення населених пунктів району від стихійних смітників і забруднення,
благоустрій їх центрів, головних вулиць та озеленення;
- Розв’язання проблеми водозабезпечення жителів міста;
- Створення сприятливих умов населенню для самозайнятості і підприємницької
діяльності;
- Розвиток соціально-культурної інфраструктури, комунального та дорожнього
господарства, будівництво житла;
- Збереження культурної спадщини, реставрація та реконструкція об’єктів
соціально-культурного призначення, відродження та підтримка розвитку
народної творчості, художніх промислів і ремесел, забезпечення доступності
культурних послуг для громадян району провідними творчими колективами,
проведення виставок образотворчого мистецтва, сприяння розвитку туризму,
організація циклу великомасштабних заходів, приурочених 200-річчю від дня
народження С.С. Гулака-Артемовського та Т.Г. Шевченка, формування високих
естетичних і етичних критеріїв суспільства.
Очікувані результати виконання Програми.
Виконання програми дасть ефективний поштовх до комплексного розвитку
населених пунктів району, сприятиме поліпшенню його інвестиційного клімату,
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збереженню культурної спадщини, покращенню умов життєдіяльності населення,
підвищенню рівня загальної культури, розвитку туристичної сфери.
Забезпечення стабільності розвитку соціальної сфери та збільшення ресурсних
можливостей місцевих громад, підвищення якості управлінських рішень з цих
питань. Залучення коштів державного і місцевого бюджетів, фізичних та
юридичних осіб України та зарубіжжя до виконання Програми, а також для
мобілізації всього наявного потенціалу інтелектуальної еліти району.
Заходи на виконання програми
«Відродження Городищини» на 2012-2014 роки.
1. Забезпечення підготовки та проведення районного громадсько-політичного
зібрання щодо обговорення комплексної програми «Відродження Городищини»
на 2012-2014 роки за участі представників органів місцевого самоврядування,
політичних сил, установ, підприємств, інтелігенції, духовенства, громадських
організацій, депутатів місцевих рад району та області, земляцтва, спонсорів,
інвесторів.
Березень-квітень 2012 р.

Районна державна адміністрація,
районна рада
2. Підготовка пропозицій та порушення клопотання в установленому порядку
перед обласною адміністрацією, обласною радою, автомобільною службою
доріг в Черкаській області, Міністерством інфраструктури України щодо
реконструкції автомобільних доріг Городищини протяжністю 110 км.
Старосілля-Мліїв-Городище-Вільшана-Зелена
Діброва,
Валява-ГородищеОрловець та облаштування тротуарів по центру населених пунктів Млієва,
Городища, Вільшани.
2012 р.

Районна державна адміністрація,
районна рада
3. Підвищення якості медичних послуг, їх доступності, створення центру
первинної медико-соціальної допомоги. Забезпечення білизною всіх
стаціонарних хворих, обладнання палат для інвалідів Великої Вітчизняної війни
та праці, придбання сучасного медичного обладнання (гематологічного,
біологічного аналізаторів, тощо).
Районне
територіальне
медичне
об’єднання
4. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальнокомп’ютерними комплексами, системними і прикладними програмними
ресурсами. Охоплення всіх дітей дошкільного віку навчально-виховним
процесом у дошкільних установах. Відновлення роботи басейну Мліївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Вирішення питання щодо перепрофілювання військовоспортивного табору (с. Мліїв) в заміський оздоровчий табір для дітей та
юнацтва.
Відділ освіти районної державної адміністрації
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5. Забезпечення очищення площ, вулиць, доріг, околиць, берегів річок, водоймищ,
лісосмуг, населених пунктів району від стихійних смітників та забруднення.
Проведення роз’яснювальних робіт з населенням щодо утримання їх територій в
належній чистоті і порядку, заборони спалювання сміттєвих відходів в місцях
життєдіяльності людей.
Голови місцевих рад, керівники
установ, організацій, підприємств,
Березень-травень 2012 р.
виконавчих і контролюючих органів
6. В місті, селищах і селах району завершити роботи з благоустрою та приведення
до належного стану автобусних зупинок, доріг, тротуарів, пішохідних переходів,
фасадів громадських будівель та прилеглих до них територій;
Березень-травень 2012 р.

Голови місцевих рад, керівники установ,
організацій, підприємств.

7. Реконструкція приміщення Вільшанського селищного Будинку культури.
Встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку. Благоустрій селища, упорядкування
пам’ятних місць.
2012-2013 роки

Вільшанська селищна рада, за спонсорського
сприяння, відділ культури і туризму районної
державної адміністрації

8. Створення на базі садиби родини Симиренків в селі Мліїв районного історикокультурного заповідника та підняття клопотання в установленому порядку перед
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною
адміністрацією, обласною радою про надання йому у 2012 році статусу
Державного, а у 2013 році Національного заповідника родини Симиренків.
2012-2013 р.

Районна державна адміністрація,
районна рада, Мліївська сільська рада,
Мліївський інститут помології ім. Л.П.
Симиренка
9. Продовження реконструкції і реставрації об’єктів історико-культурного
заповідника родини Симиренків у с. Мліїв.
2012-2014 роки

Мліївська сільська рада, інститут помології,
відділ культури і туризму районної
державної адміністрації
10.Впорядкування ландшафту парку – пам’ятки на річці Татарка в місті Городище.
2012-2013 роки

Городищенська міська рада, установи,
організації,
підприємці,
громадські
організації міста.
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11.Реконструкція та благоустрій Площі та вулиці Миру, тротуарів, площі ГулакаАртемовського, впорядкування «Пагорба Слави», міського саду біля
Михайлівського храму в м. Городище. Визначення профілю колишнього готелю
«Україна».
2012-2013 роки

Городищенська міська рада за сприяння
спонсорської та інвестиційної допомоги

12.Забезпечення облаштування фасаду приміщення новобудови торгового центру
та проведення благоустрою прилеглої території на площі Миру.
Грудень 2012 року

Городищенська
міська
рада,
приватний
підприємець
Попудрібко
Л.М.,
відділ
містобудування та архітектури районної державної
адміністрації
13.Приведення до належного стану приміщення міського центру культури і
дозвілля, створення на його базі культурно-спортивного комплексу для
задоволення культурно-масових потреб населення мікрорайону залізничного
вокзалу.
Вересень 2012 року

Городищенська
міська
рада
за
спонсорського сприяння,відділ культури і
туризму районної державної адміністрації,
підприємства, установи, організації
14.Завершення ремонтних робіт музею С.С. Гулака-Артемовського, розширення
його експозиції та площі, прийняття приміщення до районної комунальної
власності, вирішення питань кадрового забезпечення установи.
Травень 2012 року

Районна державна адміністрація,
районна рада
15. Перезавантаження діяльності установ галузі культури району відповідно до
сучасних вимог, з урахування потреб населення, зміцнення кадрового
потенціалу та матеріально-технічної бази.
Липень 2012 року

Районна державна адміністрація,
районна рада
16.Відтворення чумацької криниці цілющої води в с. Товста.
Серпень 2012 року

Товстівська сільська рада, відділ культури і
туризму районної державної адміністрації
17.В рамках заходів, з відзначення 200-річчя від дня народження С.С. ГулакаАртемовського у 2013 році та 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка у
2014 році організувати проведення в місті Городище Міжнародного митецького
свята «Садок вишневий коло хати».
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Травень 2012 року

Районна державна адміністрація, районна,
міська, сільські, селищні ради
18.Облаштування джерела з цілющою водою Гулаківської криниці, проведення
благоустрою під’їзної дороги до південно-східної околиці міста Городище.
Червень 2012 року
Городищенська міська рада
19.Створення в районі служби по збереженню культурної спадщини.
Березень-квітень 2012 року

Районна державна адміністрація,
районна рада
20.Порушення клопотання перед Верховною Радою України та Кабінетом
Міністрів України клопотання про відзначення 200-річчя у 2013 році дня
народження С.С. Гулака-Артемовського, засновника української класичної
музики, 200-річчя у 2014 році дня народження Т.Г. Шевченка; затвердження
плану заходів щодо упорядкування місць Городищини, пов’язаних з
перебуванням С.С. Гулака-Артемовського та Т.Г. Шевченка, виділення для цієї
мети коштів з детальним обґрунтуванням потреб (спорудження пам’ятника Т.Г.
Шевченку у смт. Вільшана, газифікації населених пунктів Вільшана, Журавка,
Петрики, Зелена Діброва, Товста, Орловець, Калинівка); реконструкції 110 км.
автомобільних доріг; благоустрою центрів с. Мліїв, смт. Вільшани, м. Городище;
спорудження водогону і каналізації в м. Городище).
2012-2014 роки

Районна державна адміністрація, районна
рада, міська, сільські, селищні ради
21.Підготовка пропозицій щодо очищення від руїн та ефективного використання в
подальшому території колишнього цукрорафінадного комбінату.
Травень 2012 року
Городищенська міська рада
22.Домогтися забезпечення виконання у повному обсязі Постанови Верховної Ради
України №281-р від 01.06. 2002 р. «Про вшанування пам’яті великих
українських вчених-садівників Л.П. Симиренка і В.Л. Симиренка» щодо
реконструкції і реставрації об’єктів на території садиби родини Симиренків с.
Мліїв та створення на цій базі історико-культурного заповідника.
2012-2014 роки

Районна державна адміністрація, районна
рада, Мліївська сільська рада, Мліївський
Інститут помології ім. Л.П. Симиренка
23.Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів культури району у
частині світло та звукопідсилювальної техніки, комп’ютерної, музичної
апаратури та інструментів, театральних костюмів, систем опалення установ.
2012-2014 роки

Місцеві ради, відділ культури і туризму
районної державної адміністрації
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24.Забезпечення стану поповнення, комплектування та збереження бібліотечних
фондів та підвищення якості обслуговування читачів.
Грудень 2012 року

Місцеві ради, відділ культури і туризму
районної державної адміністрації
25.Проведення культурно-мистецьких свят, фестивалів, оглядів, конкурсів,
виставок, із залученням кращих колективів і окремих митців України ближнього
і дального зарубіжжя.
2012-2013 роки

Відділ культури і туризму районної
державно адміністрації, місцеві ради
26.Організація міжнародної благодійної акції «Тобі, Гулаку-Артемовський, трудом
і творчістю вклонюсь» для сприяння відродження Городищини».
201202013 роки

Відділ культури і туризму районної
державної адміністрації, міська рада
27.Підготовка пропозицій з надання селам та селищам району статусу туристичних
пунктів зеленого туризму.
Травень 2012 року

Місцеві ради, відділ культури і туризму
районної державно адміністрації
28.Розвиток сільського зеленого та оздоровчо-спортивного туризму, включення
маршрутів туристичної Городищини до навчальних планів загальноосвітніх
закладів.
2012-2014 роки
Відділ освіти, відділ культури і туризму
районної державної адміністрації,
29.Організація пропозицій з розробки та впровадження в районі системи дорожніх
знаків з інформування про маршрути та об’єкти туристичного відвідування
Городищини.
2012 рік
Районна державна адміністрація, районна
рада

Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько

