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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», Постановою Кабінету Міністрів України від 26 
квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» 
(зі змінами та доповненнями), Концептуальними  засадами  стратегії 
економічного та соціального розвитку України «Європейський вибір», 
підготовлено основні прогнозні показники «Програми економічного та  
соціального розвитку м. Підгородне та с. Перемога на 2018 рік». 

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2018 рік, комплексі макроекономічних і 
галузевих прогнозів регіональних і міських програм. 

Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу 
економічної ситуації в господарському комплексі міста,в  сільськогосподарських 
підприємствах та фермерських господарствах, підприємницьких структурах , 
процесів які відбуваються в суспільстві та соціальній сфері,  цілей і заходів, 
визначених  затвердженими міськими програмами. 

Основні пріоритетні напрямки подальшого розвитку громади передбачають  
розвиток реального сектору економіки та інфраструктури, соціальний та 
гуманітарний розвиток громади, вирішення проблем природокористування та 
безпеки життєдіяльності,розвиток міжнародної співпраці, поліпшення 
державного управління задля підвищення якості життя та добробуту населення . 

Враховуючи підсумки виконання  програми  у 2017 році  головними  
пріоритетами  економічного і соціального розвитку міста в 2018 році визначені:  

 покращення умов життєдіяльності населення на основі розвитку економіки 
як базису для підвищення  зайнятості  населення та збільшення доходів; 

 інвестиційно - інноваційний напрямок розвитку економіки міста, реалізація 
інвестиційних проектів; 

 створення умов розвитку ринкового середовища, підтримка малого і 
середнього підприємництва, фінансування заходів відповідної програми; 

 продовження модернізації інфраструктури міста , зокрема  комунальної та 
транспортної.  Будівництво мереж водовідведення, коригування (розробка)  
проекту водопостачання,розробка мережі внутрішньо міських маршрутів 
транспорту загального користування , проведення конкурсів на визначення 
перевізників. 
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 надійне функціонування систем життєзабезпечення населення; 
 забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення; 
 підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів з 

енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності; 
 підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо 

надаються населенню міською радою, удосконалення діяльності та матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти, 
культури, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку 
дітей, підтримка національного усиновлення через реалізацію міських цільових 
програм; 

 розв’язання екологічних проблем, створення безпечного середовища для 
життєдіяльності мешканців громади. 

     В Програмі визначені пріоритетні напрямки діяльності в плані розвитку 
міста: 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури, який 
включає наступні   пріоритети  економічного і соціального розвитку: 

 інвестиційна діяльність,створення умов для інвестиційної привабливості 
міста; 

 розвиток промислового виробництва; 
 розвиток агропромислового виробництва,переробка сільськогосподарської 

продукції; 
 транспорт та транспортна інфраструктура; 
 житлово - комунальне господарство; 
 енергозабезпечення та енергозбереження; 
 споживчий ринок; 
 розвиток підприємництва; 

2. Соціальний та гуманітарний розвиток, за наступними 
пріоритетами: 

 грошові доходи населення; 
 зайнятість населення та ринок праці 
 соціальне забезпечення 

 охорона здоров’я 

 освіта 

 підтримка сім’ї, дітей та молоді 
 фізична культура і спорт 
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 культура і туризм 

 формування громадянського суспільства та інформаційний простір 

 забезпечення законності і правопорядку 

3. Природокористування та безпека життєдіяльності за наступними 
пріоритетами:  

 раціональне використання природних ресурсів; 
 охорона навколишнього  природного середовища та техногенна безпека; 

4. Розвиток міжнародної співпраці. 
 Участь у міжнародних програмах та проектах 

 Промоція міста на національному та міжнародному рівні 
5. Поліпшення якості державного управління 

 підвищення кваліфікації управлінських кадрів міської ради 

 впровадження сучасних систем управління та контролю 

 вивчення міжнародного досвіду місцевого самоврядування країн 
Євросоюзу. 

 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури  
1.1. Інвестиційна діяльність. 
 реалізація партиципаторної програми; 
 програма удосконалення розвитку самоорганізації населення з 

матеріальною допомогою вуличним комітетам та їх взаємодії з Виконавчим 
комітетом міста Підгородне; 

 розробити програму підтримки підприємництва. Створити міський реєстр 
підприємницьких структур; 

 проводити роботу по облаштуванню комунальних ринків, створенню на них 
пільгових місць для місцевих товаровиробників та малозабезпечених верств 
населення  для торгівлі продукцією власного виробництва; 

 використання внутрішніх фінасово-економічних ресурсів для поповнення 
бюджету міста за рахунок організації роботи інспектора з праці; 

 участь у грантових програмах та залучення коштів населення та бюджетів 
різного рівня. 

Станом на 01.12.2017 року місто Підгородне має недостатню інвестиційну 
привабливість внаслідок декількох основних факторів: 
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 нерозвиненості  інфраструктури міста та с. Перемога. В місті відсутні 
централізовані системи водопостачання та водовідведення, що стримує 

промисловий розвиток та не сприяє залученню інвесторів; 
 потенційному інвестору з боку влади не запропоновані вільні земельні 

ділянки (не ведеться відповідна робота по їх пошуку) для розміщення виробництв 
та об’єктів ведення бізнесу, не завершена процедура розробки генерального 
плану міста; 

 у структурі виконкому міської ради відсутній підрозділ по залученню 
інвестицій, економічному аналізу розвитку території ради, пошуку партнерів по 
реалізації соціальних проектів на  міжнародному рівні; 

 в агропромисловому комплексі в фермерських господарствах виробництво 
зосереджено в рослинництві. Тваринницька галузь не розвивається, що 
призводить  до скорочення чисельності працюючих та занепаду сільської 
місцевості. Потребує розвитку напрямок переробки сільськогосподарської 
продукції, виробництва продуктів харчування конкурентоспроможної якості. 

 гострими залишаються проблеми транспортного сполучення з    м. Дніпро. 
Не організоване внутрішньо міське сполучення, не розроблені паспорти 
маршрутів та не запропоновані перевізникам, низька якість обслуговування 
пасажирів на діючих маршрутах, залишаються неузгодженими з м. Дніпро позиції 
щодо заснування тролейбусного сполучення з м. Дніпро та фінансування цього 
проекту. 

 Не розвинена система надання житлово-комунальних послуг 
населенню,незадовільний стан матеріальної бази комунального підприємства не 
забезпечує  потреб міста у видаленні твердих побутових відходів, прибиранні та 
очищенні вулиць від снігу та ін.. 

 Комунальна сфера міста та об’єкти, які при створенні об’єднаної 
територіальної громади перейдуть на баланс міської ради (школи,дитсадки) 
залишаються енергозатратними. Основні об’єкти  потребують  термомодернізації 
,вдосконалення систем  опалення,впровадження проектів з використанням 
нетрадиційних джерел енергії. 

1.2. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста. 

З метою удосконалення, координації та покращення функціонування 
житлово-побутового комплексу міста провести інвентаризацію житлового-

комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на; 
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 Створення та підтримку домоуправлінь, ОСББ та квартальних комітетів з 
метою покращення благоустрою міста; Реалізація проектів освітлення вулиць 
міста; 

 Комплекс робіт по реалізації Всеукраїнської програми «Питна вода» та 
завершення розробки проекту водопостачання міста, пошук джерел фінансування 
для виконання робіт; 

 Реалізація ІІ етапу проекту централізованої каналізації . 
 Введення в дію центральної каналізаційної насосної станції КНС1 та КНС на 

об’єктах міська рада, школа№2, школа№4,школа№1, лікарня, дитячі 
садочки,ОСББ та підключення цих об’єктів та домогосподарств приватного 
сектору до мережі. 

  Спільна програма із Службою автомобільних доріг України по 
впорядкуванню вулично-дорожньої мережі міста, а саме, вулиць Шосейна (права, 
ліва сторона), Центральна, Партизанська, Київська, Сагайдачного; 

 Розробка проектної  документації та виконання робіт по ремонту  
дорожнього покриття вулиці Межової на території міста Підгородне; 

 Проведення робіт по паспортизації, поточному та капітальному ремонту 
доріг територіальної громади з залученням коштів обласного та державного 
бюджету; 

 Продовжити роботу по створенню та документальному оформленню 
дитячих майданчиків в межах вулиць, відведення місць для створення скверів, 
спортивних майданчиків з залученням коштів через програму «Парципаторного 
бюджетування на 2016-2020 роки» 

 Завершення робіт по документальному оформленню та прийняттю на 
баланс існуючих кладовищ,  установлення тарифів по похованню; 

 Виділення земельної ділянки під нові кладовища; 
 Продовжити роботу по виявленню  безхазяйного майна на території міста 

Підгородного та поверненню його в комунальну власність міста. 
 продовжувати надання  фінансової підтримки Комунальному підприємству 

«ЕТС» з метою розширення сфери його послуг та створення додаткових робочих 
місць в місті.  

 покласти на КП «ЕТС» відповідальність за вивіз ТПВ, ліквідацію стихійних 
звалищ, дотримання чистоти на зупинках, кладовищах , утримання вуличного 
освітлення, покос трави (бур’янів), прибирання снігу, благоустрій прибудинкових 
та інших територій, поточний ремонт тротуарів. Передбачити видатки на зазначені 
цілі в бюджеті міської ради. Затвердити Програму розвитку КП «ЕТС» на 2018 рік.  
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 придбати у 2018 році сміттєвоз та причепне обладнання для посипки доріг 
протиожеледною сумішшю за рахунок коштів міського бюджету. 

1.3. Споживчий ринок та розвиток підприємництва 

Споживчий ринок та пов’язаний з ним розвиток підприємництва 
характеризуються  незбалансованістю ,відсутністю на окремих територіях міста 
сучасних торговельних об’єктів здатних забезпечити надання якісних 
послуг,малою долею в структурі бізнесу побутових послуг, послуг з ремонту 
складної побутової техніки та ін.. 

З метою вирішення зазначених проблем міською радою розроблені і будуть 
впроваджуватись на протязі 2018 року проекти будівництва систем 

водовідведення та водопостачання, завершується розробка генерального плану 
міста ,ведеться пошук вільних земельних ділянок для ведення бізнесу, 
повернення (вилучення) земельних ділянок до комунальної власності. 

  На протязі 2018 року відбудеться зміна структури виконкому з введенням в 
штатний розпис відділу економічного аналізу, торгівлі та розвитку 
підприємництва. 

  Запланована розробка паспортів маршрутів, створення комісії міської ради 
по проведенню конкурсів на визначення перевізників на внутрішньо міських 
маршрутах. 

  Заплановані заходи по розвитку комунального підприємства, до 
оснащення його сучасною технікою.  

По всіх проблемних питаннях розвитку розроблені міські цільові програми, 
які є додатком до програми економічного та соціального розвитку (Додаток1). 

2. Соціальний та гуманітарний розвиток. 

Стратегічна мета Програми  - досягнення нової якості життя громадян, 
запровадження соціальних, економічних та демократичних європейських 
стандартів життєдіяльності людини, суспільства та держави. 

2.1.  Зайнятість населення та ринок праці. 
Постійне населення міста розподіляється наступним чином: 18,5% - це 

особи молодшого та працездатного віку, 63,5% - працездатне населення та 18,0% - 
особи старші за працездатний вік. 

У рамках Програми  передбачається здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери 
застосування праці, «детінізації» зайнятості, зменшення диспропорції між 
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попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості 
, соціальна підтримки не зайнятих,  у тому числі : 

 Сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та 
новостворені робочі місця. У 2018 році по місту планується створити 60 нових 
робочих місць. Створення додаткових робочих місць буде досягнуто за рахунок 
створення нових підприємницьких структур, додаткової зайнятості у фермерських 
господарствах, розвитку КП «ЕТС»,створення підрозділу по обслуговуванню 
систем водовідведення (8 робочих місць), введення в дію дошкільного 
навчального закладу по вул. Партизанська (25 робочих місць) та дошкільного 
навчального закладу на базі НВК №3( 25 робочих місць). 

 Працевлаштування незайнятих шляхом виплати одноразової допомоги по 
безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності; 

 Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; залучення до громадських робіт безробітних громадян; 

 Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, 
забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, не допущення випадків 
використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з 
роботодавцем, введення в штатний розпис міської ради  інспектора з праці; 

 Залучення безробітних на сезонні роботи в фермерських господарствах, 
комунальному господарстві міста; 

 Виявлення нових вакансій та своєчасне їх укомплектування; 
 Зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств , у яких 

жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню 
таких осіб. 

2.2. Соціальне забезпечення. 
З метою соціального захисту найуразливіших верств населення в межах 

виконання заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії 
подолання бідності, міської програми соціального захисту населення планується 
виконання наступних заходів: 

 Оформлення субсидій; 
 Надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які 

найбільш її потребують та громадянам міста; 
 Установлення щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше 

років; 
 Соціальний захист інвалідів, ветеранів, пенсіонерів, чорнобильців, учасників 

АТО, сімей загиблих в АТО та інших соціально-незахищених категорій населення; 
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 Оздоровлення та соціальний захист інвалідів з дитинства, неповнолітніх 
дітей-сиріт, дітей які знаходяться під опікою та дітей з неблагонадійних сімей, 
дітей із сімей загиблих учасників  АТО та дітей учасників АТО; 

 Матеріальна підтримка обдарованих дітей, обдарованої молоді та творчих 
колективів; 

 Підтримка молодих сімей шляхом надання матеріальної допомоги до 
народження дитини; 

 Відзначення молодих сімей, обдарованої молоді та кращих працівників 
трудових колективів міста; 

 Сприяння у працевлаштуванні інвалідів, які бажають працювати на 
підприємствах та установах міста; 

 Проведення роботи по оздоровленню інвалідів з дитинства, неповнолітніх 
дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою та дітей з неблагонадійних сімей; 

 Матеріальна підтримка ветеранів ВВВ, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, 
воїнів–інтернаціоналістів, сімей загиблих в АТО; 

 Проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування 
та надання матеріальної грошової  і натуральної допомоги. 

2.3. Санітарно-гігієнічне та ветеринарне обслуговування. 
З метою попередження епізоотій серед тварин, глистних захворювань та 

інших небезпечних захворювань, створити плани дератизації водойм, 
комунальних установ та приватного сектору, залучивши ветеринарну службу міста 
та здійснювати спів фінансування профілактики та ліквідацій наслідків. Посилити 
контроль за дотриманням санітарно-гігієничного режиму закладів освіти, 
медицини, торгівлі, залучивши до цього медичні заклади міста та дільничних 
інспекторів поліції.  

1. За рахунок фінансування міської програми «Програма попередження 
безпритульності домашніх тварин, надання ветеринарної допомоги та 
покращення санітарно-ветеринарного стану міста Підгородне та села Перемога 
2018-2020 роки», продовжити роботу по стерилізації безпритульних собак, котів. 

Створити реєстр домашніх тварин по місту Підгородне. Профінансувати роботи по 
виготовленню паспортів для тварин, придбання бірок, видавництва бланкової та 
просвітницької продукції. Посилити просвітницьку діяльність з цього питання 
серед населення міста, відкоригувати правила благоустрою в частині посилення 
відповідальності за порушення правил утримання домашніх тварин. 

Залучити до профілактики розповсюдження небезпечних хвороб, що 
передаються тваринами, мисливські та рибальські товариства міста.  
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Розпочати роботу по створенню мережі ветеринарної допомоги та 
ветеринарних аптек в місті, передбачивши відповідні заходи в міській цільовій 
програмі. 

2.4. Медицина 

З метою покращення доступу до якісної медичної допомоги та обстеження 
населення міста, здійснювати фінасову підтримку медичного закладу міста 
Підгородне та амбулаторії села Перемога.  

Внести пропозиції до Облздраву, ОДА, РДА щодо перспектив використання  
майнового комплексу колишньої  міської лікарні у процесі формування 
госпітального округу. 

Розглянути питання створення пунктів прийому сімейного лікаря в різних 
районах міста Підгороднього з метою покращення доступності до медичного 
обслуговування літніх людей та інвалідів.(Визначення місць розміщення пунктів, 
можливих шляхів та джерел фінансування по їх облаштуванню). 

Передбачення коштів для лікування соціально-небезечних хвороб, серцево-

судинних, судинно-мозкових та цукрового діабету у програмі соціального захисту 
населення та виконання доручень виборців депутатами міської ради. 

2.5. Освіта та дошкільне виховання. 
З метою забезпечення якісного дошкільного виховання дітей міста 

продовжити роботу над створенням НВК, як ефективного поєднання дошкільної 
та середньої освіти, концентрації педагогічних кадрів та впорядкування 
фінансування освітніх установ: 

 НВК на базі середньої школи №2 – 2018 рік; 
 НВК на базі середньої школи № 4 – 2018-2019 роки;  
 провести роботу щодо передачі додаткового приміщення для розширення 

дитячого садочка «Енергетик» від МінЕнерго до комунальної власності м. 
Підгородне; 

 Сприяти розвитку приватного сектору дитячих установ та виховних 
комплексів; 

 За рахунок надання субвенції районному бюджету сприяти зміцненню 
матеріально-технічної бази та матеріально-технічного забезпечення шкіл міста 
Підгородне, розвитку позашкільного виховання та навчання; 

 Продовжити співфінасування заходів програми «Енергозбереження» по 
термомодернізації навчальних та дошкільних закладів міста»; 
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  Проводити роботу по укріпленню матеріальної бази дитячих дошкільних 
закладів, в т.ч. спрямованих на забезпечення безпечних умов для дітей та 
персоналу; 

 Розробити систему програм роботи з обдарованими дітьми та забезпечити 
умови для стимулювання навчання та творчості дітей. 

2.6. Культура та спорт. 
 Забезпечити фінансування міської програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 роки; 
 спланувати розвиток футболу в місті Підгородньому та створення 

футбольних майданчиків з сучасним покриттям на базі шкіл; 
 вивчити питання щодо можливості доступу молоді та населення міста до 

занять спортом з використанням спортивних залів та спортивних споруд шкіл 
міста в позаурочний час на умовах спільного утримання та спів фінансування; 

 створити реальні умови розвитку Центру кобзарського мистецтва шляхом 
співфінансування з районним та обласним бюджетом; 

 розглянути питання утворення  Комунального підприємства міської ради  
«Центр кобзарського мистецтва»; 

 визначити джерела фінансування та провести реконструкцію міського 
Будинку культури; 

  проводити ремонт та утримувати в належному стані меморіальний 
комплекс, пам’ятники, пам’ятні знаки, інші історичні пам’ятки; 

  передбачити кошти на зазначені цілі в міському бюджеті; 
 проводити роботу по підтримці народних промислів та народної культури. 

Відповідні заходи передбачити у міській цільовій програмі. 
2.7. Забезпечення законності та правопорядку, дотримання техногенної 

безпеки та підтримка Збройних Сил України в сучасних умовах. 
 Забезпечити виконання міської цільової «Програми співпраці з поліцією, 

МЧС, в/ч 3036 заради безпеки громадян»; 

 Організувати спільні заходи з поліцією та в/ч 3036 щодо патрулювання міста 
нарядами поліції та військовослужбовців в/ч 3036 для зменшення рівня 
злочинності та правопорушень, охорони громадського порядку під час 
проведення масових заходів, святкувань та ін.; 

 Визначити місця встановлення відео нагляду на території міста та 
профінансувати роботи; 

 Продовження співпраці з ГО «Пошук Дніпро». 
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3. Природокористування та безпека життєдіяльності за наступними 
пріоритетами: 

3.1. Екологія та землевпорядкування на території міста. 
Програмою передбачається виконання у 2018 році  в сфері 

землевпорядкування та екології  наступних заходів: 

 Створення міського реєстру власників та орендарів земельних ділянок; 
 Завершення розробки Генерального плану міста; 
 Інвентаризація земель шляхом укладання договору про інвентаризацію з 

відповідними організаціями; 
 Встановлення меж територіальної громади; 
 Виявлення безхазяйних земель, земель, що знаходяться в резерві; 
 Продовження роботи над грошовою оцінкою земель; 
 Здійснення контролю за  охороною та використанням земель; 
 Співучасть у проведенні загальнонаціональної нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення, розгляд та затвердження її 
результатів міською радою; 

 визначення земельних ділянок, які потребують рекультивації земель, 
джерел фінансування зазначених робіт; 

 розмежування земель державної та комунальної власності 
Підгородненської міської ради; 

 облік земель лісового фонду за межами Підгородненської міської ради; 
 ліквідація небезпечних геологічних процесів: підтоплення, зсувів, обвалів, 

яружної ерозії, підвищення рівня грунтових вод. 
 продовження реалізації проекту «Покращення гідрологічного режиму річки 

Кільчень»; 
 продовження організаційної роботи по утворенню заказника «Кільченське 

гирло»; 
 провести аналіз стану заказників «Кільченський» та «Отченашкові наділи»; 
 створити програму по участі в пілотному проекті області «ТПВ, як джерело 

доходів». 
4. Розвиток міжнародної співпраці 
 Участь у міжнародних програмах та проектах 

 Промоція міста на національному та міжнародному рівні 
5. Поліпшення якості  державного управління.  

Передбачається реалізація комплексу заходів у рамках програми розвитку 
місцевого самоврядування Дніпропетровської області та Угоди про 
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співробітництво між Головдержслужбою України Дніпропетровською 
облдержадміністрацією та обласною радою, які забезпечать якісно новий рівень 
розвитку персоналу органів державної влади, взаємодії органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування області в питаннях задоволення потреб 
споживачів управлінських послуг, у тому числі: 

 Забезпечення реалізації міської програми «Інформатизації Е-Підгородне» в 
рамках регіональної програми» Е-Дніпропетровщина»; 

 Проведення щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування; 
 Проведення атестації посадових осіб кожні три роки; 
 Визначення ступеня ефективності роботи відділів виконкому кожні півроку; 
 Підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування 

шляхом відвідування курсів, лекцій, стажування, навчання в інституті 
післядипломної освіти при Президентові України; 

 Удосконалення роботи з зверненнями громадян та доступ до публічної 
інформації шляхом провадження новітніх технологій; 

 Кадрове забезпечення обслуговування ліцензійних програм, 
функціонування комп’ютерної техніки та дотримання законності використання 
інтелектуальної власності; 

 Забезпечення комп’ютерної техніки засобами зв’язку та іншою оргтехнікою, 
яка необхідна для виконання виконавчих функцій Ради; 

 Вивчення питання можливості видачі паспортних документів структурним 
підрозділом міської ради, розробки відповідної програми, забезпечення її 
фінансування та виконання; 

 планування заходів по вивченню досвіду місцевого самоврядування 
спеціалістами міської ради в країнах Євросоюзу, інших адміністративно-

територіальних одиницях України. 
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Перелік міських цільових програм по галузях, фінансування яких у 2018р. 
здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. 

 

1. Програма удосконалення надання адміністративних послуг з 
оформлення та видачі паспортних документів у Підгородненській міській раді на 
2018- 2021 роки. 

2. Комплексна Програма соціального захисту населення 
Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки. 

3. Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. 
Підгородне та с. Перемога на 2018-2020 роки. 

4. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на території 
Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки. 

5. Міська цільова Програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет 
участі) на території Підгородненської міської ради на 2016-2020 роки» 

6. Програма  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних резервів 
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та їх наслідків на території Підгородненської міської ради на 2018 – 

2020 роки. 

7. Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах Підгородненської міської ради 
Дніпровського району Дніпропетровської області 2018-2020 роки. 

8. Програма  розвитку культури в м. Підгородне та с. Перемога на 2018 – 

2020роки . 
9. Програма містобудування , кадастрування та інвентаризації земель 

комунальної власності, управління комунальним майном , та поводження з 
безхазяйним майном на 2018-2020 роки. 

10. Програма охорони навколишнього природного середовища та 
поводження з твердими побутовими відходами міста Підгородне та села 
Перемога на 2018 – 2020 роки. 

11. Комплексна програма Інформатизація «Е-Підгородне» в рамках 
регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2018-

2020 роки. 

12. Програма співпраці громади з поліцією, з Дніпровським районним 
сектором Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та 
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військовою частиною 3036 Національної гвардії України по профілактиці 
правопорушень та створенню безпечних умов життя громадян на 2018-2020 роки. 

13. Програма попередження безпритульності домашніх тварин, надання 
ветеринарної допомоги та покращення санітарно-ветеринарного стану міста 
Підгородне та села Перемога 2018-2020 роки. 

14. Програма підвищення кваліфікації, навчання кадрів та розвитку 
матеріальної бази виконавчого апарату Підгородненської міської ради на 2018-

2020 роки. 
15. Програма розвитку комунального підприємства «ЕТС» 

Підгородненської міської ради на 2018-2020 роки. 
16. Програма енергозбереження міста Підгородне та села Перемога 

Дніпровського району на 2018-2020 року. 
17. Програма виконання доручень виборців депутатами Підгородненської 

міської ради VII скликання на 2018 рік. 
 

 

Міський голова                                                                               Г.В. Кузьменко 


