
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

27 сесія                     VІІІ скликання 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

07 березня 2023 року                                                                               № 27-__/VІІІ 

    

Про  затвердження  Програми  «Сади   

Перемоги» на території Руськополянської  

сільської територіальної громади на 2023 рік  

 

  Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  всеукраїнську ініціативу «Сади 

Перемоги», спрямовану на ефективне використання доступних земельних                  

ділянок і спрямування ресурсів для вирощування сільськогосподарської                 

продукції задля недопущення продовольчої кризи, Руськополянська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму  «Сади Перемоги» на території Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2022 рік  (Додаток 1).  

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища і з питань 

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

міжнародного співробітництва. 

 

  

Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 1 

                                                                                           до рішення  

                                                                                           Руськополянської сільської ради   

                                                                                           від 07.03.2023 № № 27-__/VІІІ 

 

 

 

Програма «Сади Перемоги» 

на території Руськополянської сільської територіальної громади 

на 2022 рік 

 

 

1. 

Ініціатор розроблення  

Програми  
 

Руськополянська сільська рада 

2. Розробник програми 
Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

3. 

Відповідальний виконавець 

Програми (головний 

розпорядник коштів) 

Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

4. Термін реалізації програми 2022 рік 

5. 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Руськополянської сільської 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством  

6. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

В межах наявного фінансового ресурсу 

 

 

 

Загальна характеристика програми 

 

Програма «Сади Перемоги» на території Руськополянської сільської 

територіальної громади на 2022 рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до 

положень Конституції України, відповідно до пункту 22 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

всеукраїнську ініціативу «Сади Перемоги», спрямовану на ефективне 

використання доступних земельних ділянок і спрямування ресурсів для  

вирощування сільськогосподарської продукції задля недопущення 

продовольчої кризи на території Руськополянської сільської територіальної 

громади. 

Розробником Програми є виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради. 

 



Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Програма Руськополянської сільської територіальної громади розроблена 

відповідно до положень всеукраїнської ініціативи «Сади Перемоги». 

«Сади Перемоги» – всеукраїнська ініціатива, спрямована на ефективне 

використання доступних земельних ділянок і залучення ресурсів для 

вирощування продуктів харчування задля недопущення продовольчої кризи в 

Україні. 

За попередньою оцінкою Програми розвитку ООН, внаслідок розв’язаної 

Росією в Україні війни, майже 30% нашого населення потребуватиме життєво 

необхідної гуманітарної допомоги. Через військові дії у 2022 році Україна може 

недоотримати близько 42% щорічного врожаю зернових і зернобобових; 53% 

гречки; 68% помідорів; 36% картоплі, 46% цибулі; 38% моркви; 45% огірків, 32% 

капусти; 35% буряків та багатьох інших культур, що вирощувалися на території 

країни. На практиці це означає, що третина українців матимуть проблеми в 

отриманні достатньої кількості харчових продуктів –  і це реальна загроза, яка 

вимагає швидкої та дієвої відповіді. 

 

Мета програми 

 

Метою Програми є ефективне використання доступних земельних ділянок і 

залучення ресурсів для вирощування продуктів харчування задля недопущення 

продовольчої кризи на території Руськополянської сільської територіальної 

громади.  

 

Напрями діяльності і заходи програми 

 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів:  

-    оцінка реальної кількості жителів у громаді;  

- з’ясування  чисельності постійних жителів громади, внутрішньо-

переміщених осіб та тих, хто приїхав до батьків/родичів у громаду з інших місць;  

- розрахунок потреби у харчових продуктах на основі даних про кількість 

жителів та норм споживання окремих категорій продуктів, відповідно до 

калькулятору розрахунку обсягу споживання овочів;  

- проведення обліку земельних ділянок, що використовуються чи можуть 

бути використаними для розширення виробництва (присадибні ділянки, городи 

за селом, городи покинутих дворів, земельні ділянки шкіл, землі комунальної 

власності, що мають потенціал для вирощування рослинництва чи випасання 

худоби);  

- оцінка масштабу допомоги у оранці земель – скільки Га потребує 

весняної оранки, хто може цю оранку зробити, скільки для цього потрібно 

паливно-мастильних матеріалів (ПММ), хто може їх поставити і скільки на це 

потрібно коштів;  

- формування переліку культур, які будуть вирощуватись, скільки площ під 

ці культури відводиться, які домогосподарства за це беруться; 



- визначення потреби у посівному/посадковому матеріалі, можливість 

закупівлі за кошти громади або потребу у зовнішній допомозі. 

Реалізація заходів програми дасть можливість забезпечити необхідними 

продуктами харчування жителів Руськополянської сільської територіальної 

громади. 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми 

 

Програма передбачає розв’язання проблеми нестачі харчових продуктів 

для населення, внаслідок розв’язаної Російською Федерацією в Україні війни. 

Виконання програми дасть можливість забезпечити необхідними 

продуктами харчування жителів громади та не допустити продовольчу кризу на 

території Руськополянської сільської територіальної громади. 

Землі, що не обробляються громадянами, фермерами, фермерськими 

господарствами, агрофірмами будуть надані в тимчасове користування 

комунальним підприємствам Руськополянської сільської територіальної 

громади. 

Фінансування Програми здійснюватиметься шляхом надання поточних 

трансфертів комунальним підприємствам Руськополянської сільської 

територіальної громади для придбання паливно-мастильних матеріалів,  

посівного/посадкового матеріалу та інших видатків необхідних для потреб 

вирощування сільськогосподарських культур.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету Руськополянської сільської територіальної громади в межах наявного 

фінансового ресурсу та інших джерел не заборонених законодавством на підставі 

обґрунтованих розрахунків. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 року.  

 

Результативні показники 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

повне забезпечення необхідними продуктами харчування жителів громади та 

визначення обсягу харчових продуктів, які після задоволення власних потреб 

можуть бути спрямовані на забезпечення війська та для допомоги іншим 

громадам. 

 

Оцінка ефективності виконання заходів Програми 

Виконання заходів програми дозволить:  

- з’ясувати кількість та демографічні характеристики людей, які переїхали 

до громади під час війни, їх кваліфікаційні характеристики та готовність 

долучитись до ініціативи “Сади Перемоги”; 

- оцінити потреби громади у харчових продуктах на основі норм 

споживання окремих категорій продуктів та реальної кількість жителів; 



- провести облік земельних ділянок, що використовуються чи можуть бути 

використані для розширення виробництва сільськогосподарської продукції; 

- оцінити потребу домогосподарств та внутрішньо переміщених осіб, яким 

потрібно надати допомогу для освоєння земельних ділянок для вирощування 

сільськогосподарської продукції. 

- розробити план активних дій із самозабезпечення мешканців громади 

харчовими продуктами та пошуку додаткових ресурсів фінансування; 

- визначити обсяг харчових продуктів, які після задоволення власних потреб 

можуть бути спрямовані на забезпечення війська та для допомоги іншим 

громадам. 

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради та постійні комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища і з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету           Надія ШПАК 

 
 

 

 


