
 

                           

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                        

27 сесія                                  VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

07 березня 2023 року                                                                        № 27-__/VІІІ 
 

Про внесення змін в Програму  

соціально-економічного та  

культурного розвитку 

Руськополянської територіальної  

громади на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про енергозбереження», Закону 

України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 «Про затвердження 

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних 

видів палива», за погодженням з постійною комісію сільської ради з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Руськополянська сільська рада      

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни в програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки та 

викласти Додаток 1 в новій редакції. 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Руськополянської сільської територіальної громади та 

інші джерела фінансування, не заборонених законодавством. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.                                               
 

 

Сільський голова                                                                            Олег ГРИЦЕНКО  

 

    

 

 



                                                            Додаток 1 

                                                                                       до рішення сільської ради  

                                                                                         від 07.03.2023 №27-__/VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

НА 2021-2023 РОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Руськополянської  територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена згідно 

вимог до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального 

розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та інших комплексних і галузевих 

загальнодержавних  та цільових програм. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки розроблена виконавчим 

комітетом на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації громади з 

урахуванням можливостей та місцевих ресурсів відповідно до пріоритетних 

напрямків розвитку населених пунктів Руськополянської територіальної 

громади. 

Програма передбачає забезпечення якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення, а також ефективність використання бюджетних 

коштів,  інформування громадськості про стан виконання цієї Програми. 

        Завдяки Програмі, передбачається реалізація низки інфраструктурних 

проектів, виконання заходів, спрямованих на: 

- підвищення якості медичного обслуговування; 

- розвиток освітянської галузі; 

- підвищення рівня соціального захисту населення; 

- розвиток спорту та культурних послуг; 

- покращення забезпечення населення водопостачанням; 

- утримання в належному стані доріг та вуличного освітлення; 

- створення безпечного середовища життєдіяльності населення громади. 

Фінансування проектів та заходів, що передбачаються цією Програмою 

планується здійснювати за рахунок місцевого бюджету, коштів цільової 

субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури територіальної 

громади, Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, а також з інших джерел 

не заборонених чинним законодавством України. 

 

Розділ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Руськополянська об’єднана територіальна громада утворена 2018 року 

внаслідок об’єднання Руськополянської сільської ради та Геронимівської 

сільської ради з адміністративним центром у селі Руська Поляна. У 2020 році на 



підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 

728-р. до Руськополянської ОТГ приєдналася Дубіївська сільська рада.  

Станом на 01.12.2020 року населення Руськополянської територіальної 

громади складає 15678 осіб: с. Геронимівка – 3472, с. Руська Поляна – 8413, с. 

Дубіївка – 3793. 

Територія Руськополянської територіальної громади складає    244.6 км 2 . 

Всі населені пункти громади з'єднані дорогами з твердим покриттям. По 

території громади проходить автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення 0241706 Геронимівка – Руська Поляна – Дубіївка, яка 

потребує ремонту, проте не може обслуговуватися за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

Утримання та ремонтні роботи комунальних доріг здійснюється за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна протяжність вулиць і доріг 

населених пунктів Руськополянської громади становить 167,52 км, у т. ч. 

протяжність доріг з твердим покриттям, 122,87 км 

Однією з проблем громади, є забезпечення якісним водопостачанням 

населення громади. Гостро потребує капітального ремонту існуючий 

водопровід с. Руська Поляна, протяжність якого 75 км.  

На території Руськополянської сільської ради (ОТГ) працює 4 

комунальних підприємства «Поляна», «Господар 2017», «Благоустрій» та 

«Геронимівка» ,  які надають послуги з водопостачання, водовідведення,  

вивезення ТПВ, обслуговування мереж вуличного освітлення, благоустрою 

населених пунктів громади. Основними отримувачами послуг комунальних 

підприємств є заклади та установи бюджетної сфери, це призводить до 

значного навантаження на місцевий бюджет. 

На території громади функціонує об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків «Руська Поляна», «Офшор» та «Геронимівка»,  які 

забезпечують спільне володіння, користування, управління та утримання своєї 

власності. 

На території сіл громади забезпечено реалізацію основних завдань щодо 

створення умов для надання освітніх послуг. У громаді функціонує 8 закладів 

освіти: 4 заклади дошкільної освіти та 4 заклади загальної середньої освіти. 

Освітня сфера займає більше 50% видатків місцевого бюджету. Всі приміщення 

закладів освіти громади потребують значних капітальних вкладень на ремонти 

та матеріально-технічного забезпечення.  

У громаді створено та утримується  комунальний заклад «Центр культури 

та дозвілля» до складу якого входять 2 клубних заклади (Геронимівський та 

Руськополянський будинки культури)  та 3 бібліотечні установи. З  2021 року 

до структури КЗ «ЦКД» увійде Дубіївський будинок культури та бібліотека. У 

громаді забезпечено доступність позашкільної мистецької освіти, збережено 



філіал дитячої музичної школи. Повернуто у власність громади приміщення 

Геронимівського будинку культури, яке потребує капітального ремонту. 

Мережа закладів охорони здоров’я на території Руськополянської ОТГ   

представлена 3 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини 

(Дубіївська, Геронимівська, Руськополянська), які знаходяться в 

підпорядкуванні КНП «Черкаський районний центр ПМСД Черкаської 

районної ради». Одним із пріоритетних напрямків, є наближення та 

покращення якості медичних послуг сільському населенню. Приміщення 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Руська Поляна потребує 

значних капіталовкладень на проведення ремонтних робіт та переоснащення і  

модернізацію обладнання.  

Більшість працівників закладів охорони здоров’я становлять особи 

передпенсійного та пенсійного віку, проте заклади в основному укомплектовані 

повністю. Проблемним залишається питання забезпечення потреб у 

безкоштовних медикаментах для пільгової категорії населення, що потребує 

значного фінансування. 

Для забезпечення соціального захисту населення та підтримки сімей, дітей 

та молоді створено комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради», в якому працюють 2 фахівці з соціальної 

роботи та 6 соціальних працівників. На сьогодні заклад забезпечує надання 

населенню тільки базових соціальних послуг. Для розширення переліку 

соціальних послуг та охоплення ними більшої кількості населення необхідно 

додаткові фінансові ресурси. 

Задля підвищення безпеки життєдіяльності населення громади створено 

Місцеву пожежну охорону та Поліцейську станцію. Пожежна команда потребує 

оновлення транспортного засобу.  

Основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення бюджету 

Руськополянської ОТГ є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю з 

юридичних та фізичних осіб. В структурі видатків найбільшу питому вагу 

становлять видатки на утримання закладів освіти громади та житлово-

комунальне господарство. Значні кошти в 2020  році було спрямовано на 

боротьбу з коронавірусною інфекцією. Пандемія значно знизила доходи 

громадян та підприємств, що в свою чергу призвело до зниження надходжень 

до місцевого бюджету. 

 

Розділ 3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 
 РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 



Основними проблемами соціально-економічного та культурного розвитку 

території Руськополянської територіальної громади є: 

• дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію 

значних інвестиційних проектів; 

• наявність тіньової зайнятості населення; 

• зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні 

доходи; 

• неякісний  стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; 

• зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах; 

•  відсутність повного забезпечення вуличного освітлення населених 

пунктів; 

•  недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони       

здоров’я, освіти, культури; 

• виникнення стихійних сміттєзвалищ на території громади. 

 

     Мета Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

території Руськополянської сільської ради полягає у вирішенні спільних 

проблем мешканців усіх сіл, які увійшли до складу Руськополянської 

територіальної громади та реалізації спільних завдань щодо економічного 

зростання, підвищення якості життя у громаді через ефективне використання 

ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу. Програма 

розвитку Руськополянської ОТГ ставить перед громадою мету перетворити 

територію громади для комфортного проживання населення, де будуть створені 

рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з 

наданням якісних культурних, соціальних, адміністративних та житлово-

комунальних послуг. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного 

розвитку громади на тривалу перспективу.  

 

Розділ 4. ЦІЛІ ТА ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ОТГ 

НА 2021-2023 РОКИ 

 

1. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ 

Діяльність влади має бути орієнтована на людину, зростання людського 

потенціалу, поліпшення якості життя кожного жителя громади. Це  піклування 

про  здоров’я людини, освіту, умови проживання, якісні культурні і соціальні 

послуги та багато інших складових, що входять до поняття якості життя. 

Досягнення підвищення якості життя населення передбачається через 

реалізацію таких пріоритетів розвитку: розвиток освіти, розвиток культури 



та спорту, соціальний захист населення, підвищення якості медичних 

послуг. 

              

  1.1.Розвиток освіти 

Основні цілі:  

               -     впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-      

   виховний процес   закладів освіти;        

              - подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах громади;  

              -   підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та 

педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому; 

              -    забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою 

дітей 5-ти річного віку;    

              - проведення робіт з реконструкції,  поточних ремонтів та 

благоустрою закладів освіти на території  громади, а саме: 

 

• Завершити заміну вікон у школах громади; 

• Провести реконструкцію систем опалення у школах та дошкільних 

навчальних закладах громади; 

• збудувати автономну котельню в Геронимівському ЗЗСО;  

• завершити утеплення приміщень закладів загальної середньої освіти 

громади; 

• замінити покрівлі в закладах освіти та провести капітальні ремонти 

навчальних кабінетів; 

• утеплити, поштукатурити та пофарбувати фасади в дошкільних закладах 

освіти громади; 

• добудувати приміщення ЗДО «Світлячок»; 

• забезпечити заклади освіти комп’ютерною технікою; 

• капітальні ремонти будівлі з облаштуванням споруд цивільного захисту 

(найпростішого укриття); 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня 

знань і практичних умінь дітей, їх громадянських і моральних якостей; 

- створення у навчальних закладах умов, які відповідають вимогам 

Нової української школи,  

- організація нового освітнього середовища з використанням нових ІТ-

технологій, нових мультимедійних засобів навчання; 

- створення умов для рівного доступу та надання якісних освітніх 

послуг дітям незалежно від місця їх проживання; 



- створення безпечних умов для проведення освітнього процесу у разі 

загрози для життя і здоров’я або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, задля безпеки дітей. 

 

1.2. Розвиток культури та спорту 

Загальна спрямованість модернізації галузі культури громади полягає у 

приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої 

орієнтації на задоволення культурних запитів жителів, наближення до 

європейських стандартів. Першочерговими завданнями у сфері розвитку 

культури є: 

    -  створення належних умов для роботи художніх колективів громади; 

 - надання фінансової та організаційної підтримки творчим колективам 

сіл громади; 

- проведення капітальних ремонтів приміщень будинків культури 

громади            (заміна покрівель, реконструкція систем опалення) 

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 

 

Основні цілі в розвитку фізичної культури та спорту є: 

-  забезпечення належних умов для розвитку спорту в селах громади;  

- з метою формування здорового способу життя в молодіжному середовищі 

забезпечення підтримки спортивних команд, секцій, вуличного спорту, а 

також персональної підтримки професійний спортсменів у громаді; 

- встановлення нових спортивних та дитячих майданчиків у селах 

Геронимівка, Дубіївка та Руська Поляна; 

- Створення фітнес-центру в громаді. 

 

Очікувані результати: 

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних 

потреб; 

- запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі; 

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей та молоді; 

- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 

надбань культури та народних традицій; 

- популяризація здорового способу життя серед всіх верств населення. 

 

1.3. Соціальний захист населення 

Основним питанням є підвищення рівня соціального захисту населення 

громади через механізм надання різних видів соціальної допомоги. 

Основні цілями в соціальній сфері є:  

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за 

рахунок бюджетів усіх рівнів;  



-  сприяння забезпеченню соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим 

вразливим верствам населення;  

- вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та 

проведення роз’яснювальної роботи щодо оформлення Державних соціальних 

допомог та субсидій відповідно до чинного законодавства; 

- сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем 

найбільш незахищених верств населення;  

- всіляка підтримка первинних ветеранських організацій та учасників АТО 

і їх сімей, жителів громади, які опинилися  в складних життєвих обставинах та 

молодих сімей.  

- оздоровлення дітей пільгових категорій; 

- відкриття в КЗ «Центр надання соціальних послуг Руськополянської 

сільської ради» відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги та відділення денного перебування.  

Очікувані результати: 

- створення умов по підвищенню рівня життя населення; 

- постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств 

населення; 

- забезпечення  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

1.4. Підвищення якості медичних послуг      

Одним із пріоритетних напрямків підвищення якості медичних послуг, є 

наближення та покращення якості медичної допомоги населенню шляхом 

реорганізації та удосконалення надання первинної медичної допомоги через 

покращення матеріально-технічного оснащення амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини сіл громади. 

 З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги 

жителям, відповідно до потреб населення передбачається: 

       - покращення  матеріально-технічної бази амбулаторій громади 

шляхом залучення різних джерел фінансування; 

        - забезпечення транспортними засобами  лікарів для медичного 

обслуговування  жителів громади; 

- будівництво гаража для автомобіля станції швидкої медичної допомоги с. 

Руська Поляна; 

- капітальний ремонт кабінетів амбулаторії с. Руська Поляна; 

        - продовження роботи з пропаганди здорового способу життя; 

- оздоровлення та відпочинок дітей. 

 

Очікувані результати 

- запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги; 

- оновлення та покращення матеріально-технічної бази всіх АЗПСМ 

громади; 

- здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я 

громади. 



ІІ. ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

2.1. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання 

місцевого бюджету на 2021-2023 роки є: 

- забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету, своєчасності і 

повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого 

бюджету Руськополянської сільської ради; 

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

- підвищення результативності бюджетних видатків. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати 
з метою виконання планових показників по доходах місцевого бюджету та 

його наповнюваності; 

- проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні 
доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні 

мінімальної заробітної плати; 

- вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та 
дотримання жорсткої бюджетної дисципліни; 

- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних 

призначень; 

- скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, 
забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі; 

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської 

заборгованості у бюджетній сфері; 

 

ІІІ. КОМФОРТНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 

3.1. Розвитку системи надання адміністративних послуг  

Пріоритетними завданнями у розвитку системи надання адміністративних 

послуг в Руськополянській ОТГ є: 

- впровадження надання електронних послуг, зокрема впровадження 

послуги еМалятко та реєстрація речових прав на нерухоме майно через Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія); 

- розвиток електронної взаємодії Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради із суб’єктами надання 

адміністративних послуг та суб’єктами звернень; 

- розширення функцій Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 



- впровадження адміністративної послуги «Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з безконтактним електронним носієм» та придбання 

обладнання для оформлення заяв-анкет засобами Єдиного державного 

демографічного Реєстру; 

- відкриття територіального підрозділу ЦНАП в с. Дубіївка. 

Очікувані результати: 

- вдосконалення процесу надання електронних та адміністративних послуг; 

- покращення якості надання адміністративних послуг та підвищення рівня 

задоволеності громадян від отримання послуг у ЦНАП. 
  

 

3.2. Розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

безпека території 
 

Для забезпечення добробуту населення Руськополянської ОТГ та  його 

всебічного розвитку необхідно створити належні умови проживання для 

жителів громади. 

Основними завданнями в сфері розвитку ЖКГ, інфраструктури та безпеки 

території є: 

- будівництво тротуарів в селах Геронимівка, Руська Поляна, Дубіївка; 
- проведення робіт по будівництву та капітальному ремонту вулиць,  
- проведення поточних ремонтів інших доріг комунальної власності; 
- будівництво ангару на території Центру безпеки громадян для зберігання 
комунальної техніки громади; 

- вирішення питання водовідведення по вул. Ковпака с. Руська Поляна та на 
перехресті вул. Шраменка і вул. 62 Дивізії с. Руська Поляна;  

- продовження реконструкції водогону в с. Руська Поляна; 
- будівництво мережі вуличного освітлення між населеними пунктами Руська 

Поляна - Геронимівка та Руська Поляна – Дубіївка; 

- облаштування відеоспостереження в селах Руськополянської ОТГ; 

Задля поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств 

передбачається придбати: 

- Екскаватор; 
- Асенізатор; 
- Резервуар  для води на шасі для потреб Місцевої пожежної охорони; 
- Автомобілі для потреб старостатів с. Геронимівка та с. Дубіївка; 
- Трактор з переднім навантажувачем; 

- Два причіпи тракторних. 
 

Очікувані результати: 

- поліпшення благоустрою території Руськополянської територіальної 

громади; 

- розширення переліку послуг існуючих комунальних служб; 
- забезпечення населення якісним водопостачанням; 



- розширення мережі вуличного освітлення на території Руськополянської 
територіальної громади; 

- поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг; 
- покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних 

підприємств громади; 

- створення об’єктів дорожньої інфраструктури. 
 

3.3. Реалізація політики у сфері поводження з ТПВ на території 
Руськополянської ОТГ 

 

Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими 

відходами  на території Руськополянської ОТГ пов’язане із впровадженням 

наступних елементів:  

-  проведення роз’яснювальної роботи серед населення та юридичних і 
фізичних осіб щодо поводження з ТПВ 

-   розробкою схеми санітарної очистки населених пунктів громади; 

-   затвердження тарифів на вивезення ТПВ; 

- визначення надавача послуг зі збирання та вивезення ТПВ на території 

Руськополянської ОТГ; 

- продовження запровадження системи роздільного збирання сміття; 
-   вдосконалення системи централізованого збору та вивезення ТПВ 

власним сміттєвозом з закладів соціальної сфери громади та від населення. 

 

Очікувані результати: 

-  вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих 

побутових відходів, прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ; 

-     зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища; 

- залучення інвестицій на технічне переоснащення комунальних 

підприємств, придбання нової техніки і обладнання. 

 

Розділ 5. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ТА ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ОТГ НА 2021-2023 РОКИ 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

 

Сума, 

тис. грн 

1. 

Реконструкція водопроводу по вулицях 

Шевченка, Небесної Сотні с. Руська Поляна 

Черкаського району, Черкаської області   
2021-2023 9837,000 

2. 

Будівництво зливової каналізації по вул. 

Небесної Сотні в с. Руська Поляна 

Черкаського району (Коринування) 
2021-2023 6200,000 



3. 

Капітальний ремонт вул. Польова с. 

Геронимівка Черкаський район Черкаської 

області 
2021-2023 2937,798 

4. 

Капітальний ремонт вул. Дружби с. 

Геронимівка Черкаський район Черкаської 

області 
2021-2023 3268,510 

5. 

Капітальний ремонт вул. Весняна с. 

Геронимівка Черкаський район Черкаської 

області 
2021-2023 1809,424 

6. 

Капітальний ремонт вулиці Шевченка в с. 

Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська 

область  

2021-2023 

12000,000 

7. 

Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні в 

с. Руська Поляна, Черкаський район, 

Черкаська область  

2021-2023 

20000,000 

8. 

Будівництво проїзної частини вулиці 

Покровська в с. Руська Поляна, Черкаський 

район, Черкаська область  

2021-2023 

12000,000 

9. 

Будівництво проїзної частини вулиці Майора 

Петріва в с. Руська Поляна, Черкаський 

район, Черкаська область  

2021-2023 

3600,000 

10. 

Будівництво проїзної частини вулиці Піщана 

в с. Руська Поляна, Черкаський район, 

Черкаська область  

2021-2023 

3600,000 

11. 

Капітальний ремонт покриття тротуару по 

вул. Благовісна в с. Геронимівка, Черкаського 

району, Черкаської області 

2021-2023 

1500,000 

12. 

Капітальний ремонт покриття тротуару по 

вул. Чигирина в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

3000,000 

13. 

«Будівництво тротуарної доріжки по вул. 

Богдана Хмельницького в с. Дубіївка 

Черкаського району Черкаської області» 

2021-2023 

3600,000 

14. 

Капітальний ремонт покриття тротуару із 

улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

2021-2023 

5000,000 

15. 

Капітальний ремонт покриття тротуару у 

ЗЗСО №2  

2021-2023 

1000,000 

16. 

Будівництво ангару розміром 13м. х 40м. по 

вул. Шевченка 1/1, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

1700,000 



17. 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 

(центр) перехрестя вулиці Шраменка та 

вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

4000,000 

18. 

Улаштування в’їзного знаку в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області  

2021-2023 

200,000 

19. 

Капітальний ремонт асфальтної бігової 

доріжки на стадіоні с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

2021-2023 

1000,000 

20. 

Капітальний ремонт частини покрівлі з 

утепленням Руськополянського ЗЗСО № 1               

І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця Небесної 

Сотні № 4, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області  

виконано у 

2021 році 

1 611,889 

21. 

«Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля)» 

2021-2023 

3000,000 

22. 

«Реконструкція Рускополянського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів №1, 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області» 

2021-2023 

60000,000 

23. 

Капітальний ремонт приміщення тиру з 

облаштуванням найпростішого укриття в 

Руськополянському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради за адресою: 

с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

1500,000 

24. 

Капітальний ремонт підвального приміщення 

з облаштуванням найпростішого укриття в 

Руськополянському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою: вул. Небесної 

Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського р-ну, 

Черкаської обл. 

2021-2023 

2000,000 

25. 

Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110150), що розташований за 

адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 

2021-2023 

2000,000 



Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області  

26. 

Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110151), що розташований за 

адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області  

2021-2023 

2000,000 

27. 

"Капітальний ремонт фасаду закладу 

Руськополянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) 

Руськополянської сільської ради за адресою: 

с. Руська Поляна, вул. Вячеслава Чорновола, 

39, Черкаського району, Черкаської області 

(заходи з енергозбереження)».  

2021-2023 

1520,000 

28. 

Капітальний ремонт підвальних приміщень 

будівлі з облаштуванням найпростішого 

укриття в Руськополянському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

(початкова) Руськополянської сільської ради 

за адресою: с. Руська Поляна, вул. Вячеслава 

Чорновола, 39, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

916,000 

29. 

Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №2, що розташований за 

адресою: вулиця Старшини Єпіфанова, 1/2, с. 

Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

2021-2023 

2000,000 

30. 

"Капітальний ремонт приміщення їдальні та 

харчоблоку з придбанням обладнання для 

їдальні у Руськополянському   ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2, що знаходиться за адресою: вул. 

Старшини Єпіфанова, 1/2, в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області" 

2021-2023 

5219,989 

31. 

«Капітальний ремонт існуючої системи 

зовнішньої каналізації Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №2 Руськополянської сільської ради, 

що розташований за адресою: вул. Старшини 

Єпіфанова, 1/2, с. Руська Поляна, Черкаський 

район, Черкаська область» 

2021-2023 

1059,894 

32. 

Поточний ремонт частини покрівлі в 

Руськополянському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

2021-2023 

92,000 



Руськополянської сільської ради за адресою: 

с. Руська Поляна, Старшини Єпіфанова, 1/2, 

Черкаського району, Черкаської області 

33. 

Капітальний ремонт приміщення 

допоміжного корпусу з облаштуванням 

найпростішого укриття в Руськополянському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №2 Руськополянської сільської ради 

за адресою: с. Руська Поляна, вул. Старшини 

Єпіфанова 1/2, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

2000,000 

34. 

«Реконструкція системи опалення 

Геронимівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаський район, с. 

Геронимівка, вул. Вернинори, 25»   

2021-2023 

1488,000 

35. 

Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням 

споруд цивільного захисту (найпростішого 

укриття) в підвальному приміщенні 

Геронимівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою: 

с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

5500,000 

36. 

Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, що розташований за адресою: 

вулиця Вернигоро, 25, с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

7000,000 

37. 

«Реконструкція системи опалення 

Дубіївського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаський район, с. 

Дубіївка, вул. Б. Хмельницького, 1» 

2021-2023 

2350,000 

38. 

Капітальний ремонт приміщення 

допоміжного корпусу з облаштуванням 

найпростішого укриття в Дубіївському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Руськополянської сільської ради за 

адресою: с. Дубіївка, вул. Б. Хмельницького, 

1, Черкаського району, Черкаської області.  

2021-2023 

1500,000 

39. 

Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, що розташований за адресою: 

вулиця Б. Хмельницького, 1, с. Дубіївка, 

2021-2023 

2000,000 



Черкаського району, Черкаської області  

40. 

Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

1500,000 

41. 

Утеплення будівлі майстерні у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2021-2023 

1500,000 

42. 

Утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2021-2023 

1500,000 

43. 

Поточний ремонт будівлі із заміною дверей в 

Дубіївському закладі загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою: 

Черкаська область, Черкаський район, с. 

Дубіївка, вул. Б. Хмельницького, 1. 

2021-2023 

148,000 

44. 

Капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Берізка»  

(вул. Генерал-майора Момота, 6 с. Руська 

Поляна) 

2021-2023 

3000,000 

45. 

Капітальний ремонт будівлі з встановленням 

відеоспостереження та охоронної сигналізації 

в Руськополянському закладі дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Берізка» 

Руськополянської сільської ради за адресою: 

с. Руська Поляна, вул. Генерал-майора 

Момота, 6, Черкаського району, Черкаської 

області 

2021-2023 

215,000 

46. 

Штукатурка та фарбування стін фасаду ЗДО 

«Берізка» (вул. Генерал-майора Момота, 6,                 

с. Руська Поляна) 

2021-2023 

1 000,000 

47. 

Капітальний ремонт приміщень допоміжного 

корпусу (літ. 3) з облаштуванням 

найпростішого укриття в Руськополянському 

закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка» Руськополянської сільської ради за 

адресою: с. Руська Поляна, вул. Генерал-

майора Момота, 6, Черкаського району, 

Черкаської області  

2021-2023 

754,000 



48. 

Капітальний ремонт приміщень допоміжного 

корпусу (літ. Б) з облаштуванням 

найпростішого укриття в Руськополянському 

закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Світлячок» Руськополянської сільської ради 

за адресою: с. Руська Поляна, вул. 

Незалежності, 226, Черкаського району, 

Черкаської області  

2021-2023 

604,000 

49. 

Капітальний ремонт підвальних приміщень з 

облаштуванням найпростішого укриття в 

Руськополянському закладі дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської 

сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, 

вул. Незалежності, 226, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

497,000 

50. 

Капітальний ремонт будівлі з встановленням 

відеоспостереження та охоронної сигналізації 

в Руськополянському закладі дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Світлячок» 

Руськополянської сільської ради за адресою: 

с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

187,000 

51. 

Фарбування, штукатурка стін (фасаду) 

приміщення ЗДО «Світлячок»                              

(вул. Незалежності, 226 с. Руська Поляна) 

2021-2023 

700,000 

52. 

Реконструкція ЗДО «Світлячок» з добудовою 

корпусу на 200 місць   

(вул. Незалежності, 226 с. Руська Поляна) 

2021-2023 

від 25 000,000 

53. 

«Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Світлячок» за адресою: вулиця 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області». 

2021-2023 

3000,000 

54. 

Технічне переоснащення системи опалення 

ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області» 

(Коригування) 

2021-2023 

1355,000 

55. 

Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за 

адресою: вул. Лесі Українки, 22-а в с. 

Геронимівка, Черкаського р-ну, Черкаської 

обл. (заходи з енергозбереження). 

Коригування 

2021-2023 

4907,091 



56. 

Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням 

споруд цивільного захисту (найпростішого 

укриття) в підвальному приміщенні закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою: с. Геронимівка, 

вул. Лесі Українки, 22-А, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

1450,000 

57. 

Капітальний ремонт покрівлі закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за 

адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

3310,652 

58. 

Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за 

адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

1681,424 

59. 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця 

Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

(заходи з енергозбереження). Коригування.» 

2021-2023 

3963,657 

60. 

Капітальний ремонт приміщення 

допоміжного корпусу (літ.3) з облаштуванням 

найпростішого укриття в закладі дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: 

вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

1200,000 

61. 

Капітальний ремонт будівлі з встановленням 

відеоспостереження та охоронної сигналізації 

Дубіївського закладі дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дубок» за адресою: вул. Березнева, 

11, в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

190,000 

62. 

Капітальний ремонт приміщення будинку 

культури с. Руська Поляна (реконструкція 

фасаду, заміна підлоги, електропроводки та 

благоустрій території біля будинку культури) 

 (вул. Шраменка, 53, с. Руська Поляна) 

2021-2023 

від 8 000, 000 

63. 

Капітальний ремонт мостіння біля Будинку 

культури с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

2021-2023 

1000,000 

64. 

«Будівництво модульної котельні для 

Геронимівського будинку культури, що 

розташований за адресою вулиця Благовісна, 

13 в с. Геронимівка Черкаського району 

2021-2023 

2850,000 



Черкаської області» 

65. 

«Реконструкція системи опалення 

Геронимівського будинку культури, що 

розташований за адресою вулиця Благовісна, 

13 в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області»  

2021-2023 

1329,000 

66. 

Поточний ремонт будівлі із заміною віконних 

блоків (енергозбереження) у 

Геронимівському сільському будинку 

культури за адресою: с. Геронимівка вул. 

Благовісна, 13, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

897,000 

67. 

Капітальний ремонт приміщення будинку 

культури с. Геронимівка (реконструкція 

фасаду, капітальний ремонт кабінетів та 

благоустрій території біля будинку культури) 

 (вул. Благовісна, 13, с. Геронимівка) 

2021-2023 

від 14 000,000 

68. 

Поточний ремонт будівлі із заміною віконних 

блоків (енергозбереження) у Дубіївському 

сільському будинку культури за адресою: с. 

Дубіївка, вул. Богдана Хмельницького, 12, 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

183,900 

69. 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця Богдана 

Хмельницького, 12 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

2021-2023 

2000,000 

70. 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини за адресою: вул. Єдності, 17А, с. 

Геронимівка, Черкаський район, Черкаська 

область (заходи з енергозбереження). 

2021-2023 

680,000 

71 

Забезпечення Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

обладнанням для видачі паспортних 

документів (Робоча станція для оформлення 

та видачі документів паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у 

формі картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць проживання/перебування 

осіб (внесення змін до ID-карток) з 

комплектом обладнання) 

2021-2023 

1500,000 



72 

«Реконструкція системи опалення 

адмінбудівлі Дубіївського старостату, що 

розташований за адресою вулиця 1 Травня, 1 

с. Дубіївка, Черкаського району Черкаської 

області» 

2021-2023 

670,000 

73 

Капітальний ремонт будівлі із заміною 

віконних блоків (енергозбереження) у 

адмінприміщенні старостату що 

розташований за адресою: вулиця 1 Травня, 1 

с. Дубіївка Черкаського району, Черкаської 

області 

2021-2023 

265,000 

74. 

«Будівництво ангару розміром 13м. х 40м. по 

вул. Шевченка 1/1, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області» 

2021-2023 

3339,542 

75. 

Придбання спецтехніки та обладнання для 

комунальних підприємств громади: 

- Екскаватор-навантажувач; 
- Асенізатор (9 куб.); 

- Резервуар  для води на шасі для потреб 
Місцевої пожежної охорони; 

- Автомобілі для потреб старостатів                           

с. Геронимівка та с. Дубіївка; 

- Трактор з переднім навантажувачем. 

2021-2023  

 

5000,000 

2 500,000 

2 000,000 

 

1 100,000 

 

2400,000 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                       Надія ШПАК 

                                                      

 

 

 


