Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р.№12-10/VI
Про внесення змін до рішення
районної ради від 18.01. 2008 р.
№13-5/V «Про стратегію розвитку
Городищенського району до 2015 року».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на підставі клопотання Городищенської районної державної
адміністрації від 28.02. 2012 р. №145/01-32 про внесення на розгляд районної
ради змін до Стратегії розвитку Городищенського району до 2015 року,
керуючись висновками постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, комунальної власності та аграрної політики районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 18.01. 2008 р. №13-5/V
«Про стратегію розвитку Городищенського району до 2015 року (далі –
Стратегія), виклавши розділи VI, VII Стратегії в новій редакції згідно
додатку 1.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації при розробленні
річних проектів економічного та соціального розвитку району
керуватися цілями та напрямками, що передбачені змінами до
Стратегії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні профільні
комісії районної ради.
В.о. голови районної ради

О.О. Біба

Додаток 1
до рішення районної ради
від 21.03. 2012 р. №12-10/VI

Зміни до Стратегії розвитку Городищенського району
до 2015 року.
Розділ VІ. Головна мета, стратегічні цілі та характеристика
основних напрямів розвитку регіону
Стратегічне бачення регіонального розвитку: «Черкащина –
центральний регіон України з конкурентоспроможною економікою, що
дозволяє впевнено зберігати лідируючі позиції в агропромисловому секторі,
нарощувати обсяги промислового виробництва з високою часткою доданої
вартості. Наявність в районі значної культурної спадщини та туристичного
комплексу, який активно розвивається, дозволяє позиціонувати Черкащину
як духовну столицю держави. Все це в сукупності дозволяє створювати базу
для підвищення рівня життя населення.
Стратегічна мета регіонального розвитку – підвищення рівня життя
населення району та вихід на якісно нові соціальні стандарти, як результат
розвитку економіки.
Характеристика стратегічної мети:
технічне переоснащення виробництв, введення в експлуатацію нових
виробничих потужностей та модернізація виробничих процесів на діючих
підприємствах;
створення сприятливих умов для збереження лідируючих позицій районі в
агропромисловому виробництві;
формування сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення
інвестицій в розбудову економіки району ;
забезпечення сучасних технічних параметрів та належного експлуатаційного
стану автомобільних доріг району ;
створення умов для задоволення населення медичною допомогою;
задоволення потреб населення та господарського комплексу в доступних
житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та
національних стандартів;
підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
створення якісної бази для нарощування конкурентоспроможного
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби
населення у розширенні внутрішнього та зростанні обсягів в’їзного туризму.

Основні напрями розвитку
1. Відновлення існуючих підприємств та створення нових виробництв на
інноваційно-інвестиційній основі, як однієї з основних передумов
вирішення широкого спектру суспільних проблем.
Ціль: Створення нових конкурентоспроможних видів продукції з високою
часткою доданої вартості.
Пріоритет 1. Введення в експлуатацію виробничих потужностей (нове
будівництво, розширення, реконструкція і технічне переозброєння
підприємств і організацій) в сільському господарстві та переробній галузі.
Критерії реалізації пріоритету:
підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки, зниження її собівартості.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
- проведення модернізації та відновлення роботи підприємств з виробництва
цукру;
- розширення виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів;
- збільшення виробництва молочної продукції;
- будівництво овочесховищ;
- введення в експлуатацію нових виробничих цехів та будівництво міні-цехів
на базі с/г підприємств;
- збільшення присутності продукції місцевого виробника на продовольчому
ринку району .
Пріоритет 2. Реконструкція
промислової галузі.

і

технічне

переозброєння

підприємств

Критерії реалізації пріоритету:
збільшення кількості підприємств, що виробляють інноваційну продукцію та
підвищення якості і конкурентоспроможності виробів;
збільшення обсягів виробництва на промислових підприємствах району.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств;
залучення інвестицій для модернізації та технічного переозброєння
підприємств;
залучення до участі промислових підприємств району в міжрегіональних та
міждержавних проектах та програмах.

2. Розбудова інфраструктури.
Ціль: розвиток інфраструктури району з метою створення бази для
економічного зростання та підвищення якості послуг населенню.
Пріоритет 1. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
Критерії реалізації пріоритету:
оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту, насамперед
рухомого складу, що не відповідає вимогам за терміном експлуатації і
технічним станом, на сучасні комфортабельні транспортні засоби
вітчизняного виробництва;
поетапний перехід від перевізників-фізичних осіб до спеціалізованих
автотранспортних підприємств та об’єднань перевізників для надання послуг
по перевезенню пасажирів;
забезпечення господарського комплексу і населення транспортними
перевезеннями;
будівництво і утримання доріг загального користування шляхом здійснення
ремонтних робіт на дорогах, а також будівництво (реконструкція) їх,
особливо місцевого значення
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
оновлення рухомого складу шляхом застосування сучасних механізмів його
придбання, в першу чергу, лізингу;
технічне переоснащення підприємств транспорту;
підвищення рівня безпеки транспорту, у т.ч. екологічної;
розширення співробітництва з міжнародними організаціями транспорту та
участь у реалізації міждержавних угод у галузі транспорту;
забезпечення усіх населених пунктів дорогами з твердим покриттям,
поліпшення стану існуючої вулично-дорожньої мережі і доріг у сільській
місцевості та забезпечення безпеки дорожнього руху :
реконструкція вул. Миру / від пл. Миру до вул.. Мічуріна /;
капітальний ремонт вул. Правди смт. Вільшана - дорога загального
користування Вільшана – Товста протяжністю 0,5 км ;
поточний ремонт ділянки дороги між смт. Вільшана та с. Зелена Діброва –
протяжністю 3 км ;
реконструкція доріг комунальної власності населених пунктів району.
.
Пріоритет 2. Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я.
Критерії реалізації пріоритету: забезпечення ефективної діяльності
закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої
медичної допомоги;

створення умов для задоволення потреб населення в медичних послугах;
ефективне використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних
ресурсів.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
будівництво хірургічного відділення на 150 ліжок ЦРЛ м. Городище;
реконструкція покрівлі діючого 3 –х поверхового корпусу стаціонару лікарні
( 2-х поверховий блок) м. Городище;
реконструкція покрівлі діючого 3-х поверхового корпусу лікарні у м.
Городище;
реконструкція із заміною технологічного обладнання котельні ЦРЛ м.
Городище з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря;
реорганізація ФАПів та дільничних лікарень в амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини;
створення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
оптимізація ліжкового фонду шляхом скорочення економічно недоцільних
ліжок;
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
забезпечення житлом медичних працівників.
Пріоритет 3. Забезпечення населення Городищенського району якісними
житлово-комунальними послугами.
Критерії реалізації пріоритету:
реконструкція системи водопостачання та водовідведення;
реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням
енергозберігаючих технологій і обладнання;
збільшення газифікованих населених пунктів району;
підвищення якості питної води;
сприяння створенню ОСББ.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
реконструкція водозабору для водозабезпечення м. Городище( І-ІІ черга) ;
реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна;
водовід в с. Валява Городищенського Черкаської області;
реконструкція ІІ черги місцевого водогону с. Старосілля ;
водопостачання центральної частини смт. Вільшана Городищенського
району Черкаської області -2 черга ( водопровід );
забезпечення населення послугами належних рівня та якості, відповідно до
національних стандартів;
формування нової системи управління водопровідно-каналізаційним
господарством, що базується на системі договірних відносин;
створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств
питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх

технічного переоснащення та впровадження передових технологій та
обладнання;
зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів, впровадження
прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних проектів;
проведення відновлювальних робіт на аварійних об’єктах водопровідноканалізаційного господарства;
впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних
інвестиційно-інноваційних проектів;
доведення якості питної води до вимог діючих гігієнічних вимог у населених
пунктах району;
газифікація населених пунктів району ( будівництво підвідного газопроводу
Вільшана – Товста ), будівництво підвідного газопроводу до с. Орловець );
удосконалення системи управління та організації обслуговування житла
шляхом створення ОСББ.
Пріоритет 4. Будівництво доступного житла.
Критерії реалізації пріоритету:
підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства, житлом;
скорочення кількості осіб, що перебувають на квартирному обліку.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
формування і ведення реєстру громадян, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства, та перебувають на квартирному
обліку;
розроблення проектів будівництва економічних енергоефективних житлових
будинків;
проведення реконструкції житлових будинків з надбудовою поверхів,
переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування
будівель нежитлового призначення під доступне житло;
збільшення обсягів введення в експлуатацію індивідуального житла .
3. Відновлення культурної спадщини та формування на її основі
туристичної галузі.
Ціль: Підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційної
сфери.
Пріоритет: Відновлення пам'яток історії і культури та розвиток їх
туристичної привабливості.
Критерії реалізації пріоритету:
відродження та розвиток історичних і культурних центрів;
визначення меж та режиму використання зон охорони пам’яток;

відкриття туристичних маршрутів для відвідування об’єктів, що мають
особливу культурну та історичну цінність, створення сучасної туристичної
інфраструктури;
розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання
культурної спадщини;
популяризація пам’яток, історичних і культурних центрів Черкащини в
засобах масової інформації, публікація науково-популярних та довідковоінформаційних видань про визначні історико-культурні об’єкти регіону.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
ремонт будинку культури с. Ксаверове;
ремонт Обеліска Слави с. Ксаверове;
ремонт даху Старосільського СЦКД;
ремонт фасаду Старосільського СЦКД;
відновлення системи опалення Старосільського , В’язівського СЦКД;
поточний ремонт сільського будинку культури с. Петрики;
реконструкція даху Вільшанського та Валявського СЦКД ;
інвентаризація туристичних ресурсів району;
реконструкція даху районного Палацу культури ім. С.С.ГулакаАртемовського;
реконструкція районного краєзнавчого музею С.С.Гулака - Артемовського;
здійснення всебічного обстеження пам’яток, визначення їх технічного стану і
режиму збереження;
проведення комплексу протиаварійних заходів з метою запобігання в
подальшому руйнування об’єктів історичної спадщини;
реставрація та музеєфікація пам’яток;
включення до туристичних маршрутів об’єктів, що мають особливу
культурну та історичну цінність;
створення на території району рекреаційних зон та сучасної туристичної
інфраструктури.
Розділ VІІ. Очікувані результати. Городищенський район 2015 рік
(Бачення надій розвитку)
До 2015 року район майже у 2 рази збільшить свій річний валовий
внутрішній продукт, що стане можливим завдяки досягненню стабільного та
високого рівня зростання економіки, зокрема забезпечення лідируючих
позиції в сільськогосподарському виробництві. Це, в свою чергу, дасть
можливість створення умов для сталого розвитку району, розвитку сільських
територій, зниження диспропорцій у соціально-економічних показниках,
підвищення рівня життя населення, ефективного функціонування ринку
праці, забезпечення визначених державних соціальних стандартів.
Економічне зростання буде досягнуто на основі виробництв, які не
повністю використовують виробничі потужності, створення нових
перспективних підприємств з високою прибутковістю із виробництва м’яса

птиці. Інтенсивно буде продовжуватися розвиток сільськогосподарського
сектору економіки. Це дасть можливість ефективніше використовувати
потенціал харчової та переробної галузі промисловості, забезпечувати
продовольчу безпеку регіону. Нового розвитку набуватиме виробництво
зернових культур. Відновляться
обсяги виробництва
тваринницької
продукції.
В рамках інвестиційної моделі економічного розвитку район має
отримувати стабільні інвестиційні надходження з випередженням їх темпів
не менше ніж у 1,5 рази проти обсягів виробництва. Значного зростання
набуде рівень залучення іноземного капіталу та спрямованість його в
сільськогосподарське виробництво. За прогнозами на кінець 2015 року їх
обсяги зростуть більше ніж у 2,5 рази.
Удосконалюватиметься управління та інфраструктура ділової
підтримки підприємництва - бізнес-центрів, фондів, кредитних спілок тощо.
Сприятливе підприємницьке середовище значно розшириться, що дасть
поштовх до можливостей прискореного розвитку місцевого бізнесу та
становлення середнього класу, як подальшої основи економічної діяльності
регіону.
За рахунок поліпшення матеріально-технічної бази лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров’я в районі буде забезпечено
надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної та лікувальнопрофілактичної, медичної допомоги і якісних медичних послуг.
Забезпечуватиметься стала та ефективна робота підприємств житловокомунального господарства, підвищиться рівень безпеки систем
життєзабезпечення населених пунктів. Населенню району будуть надаватися
житлово-комунальні послуги належної якості відповідно до вимог
національних стандартів.
Для підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, доступним
житлом в районі буде реалізовано ряд пілотних проектів з реконструкції
та будівництва житлових будинків.
Враховуючи унікальну історичну і духовну спадщину, район значно
реалізує свій потенціал в напрямку туристично-рекреаційної діяльності.
Міжнародна привабливість регіону притягуватиме сюди туристів, що
приноситиме користь всім населеним пунктам району, які зможуть
запропонувати туристам добре розвинену інфраструктуру та приязне
ставлення місцевого населення, яке, в свою чергу, отримає змогу збільшити
свої доходи.
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