УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ
Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку селища Сарата
на 2013 рік
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Саратська селищна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища
Сарата на 2013 рік (додається).
2.

Виконавчому комітету селищної ради планувати свою роботу по виконанню
Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на
2013 рік

3. Постійним комісіям селищної ради у порядку контролю розглядати питання про
хід
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
селища Сарата
на 2013 рік і за результатами розгляду вносити відповідні
пропозиції.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

Саратський
селищний голова
10 січня 2013 року
№ 777 - VІ

А.Л. Негодяєв

Додаток
до рішення селищної ради
від 10 cічня 2013 року № 777- VІ
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
селища Сарата на 2013 рік
ВСТУП
Програма соціально - економічного та культурного розвитку на 2013 рік /далі
Програма/, розроблена спільно зі службами селищної ради, постійними комісіями селищної
ради, виконавчого комітету селищної ради з метою вироблення та втілення єдиної політики
розвитку селища у 2013 році, що вимагатиме від виконавчого комітету чіткої взаємодії з
депутатами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм
власності, що розташовані на території селища.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень
Законів України, пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
України», «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного
розвитку України, «Про державні цільові програми», «Про інвестиційну діяльність», районної
Програми соціально-економічного розвитку Саратського району на 2013 рік, і базується на
основних показниках економічного, соціального та культурного розвитку селища на 2013 рік.
Фінансове забезпечення Програми закладено в селищному бюджеті на 2013 рік.
1. Мета Програми та основні пріоритети розвитку
економіки і соціальної сфери селища Сарата, шляхи їх реалізації
у 2013 році.
Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і
культурного розвитку селища, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя
населення, збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості на
основі формування сучасного виробництва та комплексу застосування заходів щодо
підвищення життєвого рівня та добробуту мешканців селища шляхом вирішення найбільш
гострих та соціальних проблем.
Завдання Програми на 2013 рік визначені на основі аналізу результатів за попередній
2012 рік.
Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку селища є:
- підтримка малого та середнього бізнесу;
- легалізація трудових відносин у сфері малого бізнесу;
- профілактика безробіття в молодіжному середовищі;
- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження
культурних цінностей;
- реалізація сімейної політики та допомога багатодітним родинам;
- запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей;
- реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на
виховання в сімейному оточенні;
- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, пропаганда
та формування здорового способу життя;
- підвищення ефективності державної підтримки сім'ї, дітей та молоді;
- створення умов для розвитку виробничого потенціалу та сприяння реалізації проектів
за пріоритетними напрямками, пов’язаними з інвестиційної діяльністю;
- вирішення проблем щодо розчистки русла ріки Сарата та викиду відходів в неї;
- проведення капітального та поточного ремонту доріг комунального значення;
- вирішення питання забезпечення громадян селища якісною питною водою;
- вирішення питань збирання, транспортування побутових відходів;

-

сприяння розвитку фізкультури та спорту;
проведення благоустрою та озеленення селища;
2.CФЕРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СЕЛИЩА
Станом на 01.01.2013 року населення селища складає 4411 мешканців, з них у
працездатному віці – 2830, кількість працюючих склала – 1860, пенсіонерів – 1310,
дітей дошкільного віку – 477.
У 2012 році в селищі народилось 69 дітей, що на 8 малюків менше за попередній
рік. Померло 86 громадян.
Загальна площа території селищної ради становить 2187 га, в тому числі площа в
межах населеного пункту 1132 га.
Довжина доріг складає - 235,9 км, у тому числі з твердим покриттям -210,9 км.,
з чорним покриттям – 25 км.
Житловий фонд селища складається з 1022 індивідуальних будинків та 2193
квартир.
В селищі проживають представники 48-ми національностей, з них – 58%
українці, 32% - росіяни, 4% - болгари, 3% - молдавани та інші.
Життєдіяльність селища забезпечують комунальні заклади селищної ради, а саме
КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС», БТІ та РОН, дошкільні виховні заклади, КП
«Ивушка».
Селище Сарата - районний центр, з добре розвинутою інфраструктурою, саме
тут розташовані установи районного значення: районна рада та районна державна
адміністрація,
центральна районна лікарня, суд, прокуратура, районний відділ
ГУМВС в Одеській області, районне відділення Пенсійного фонду України, районне
відділення Казначейства України, райспоживспілка та інші організації.
Центром наукового та духовного виховання дітей є загальноосвітня школа,
дитяча музична школа, районний та селищний будинки культури.
У склад сфери торгівлі селища входять
101 підприємство приватної та
комунальної форми власності, з них 32
підприємства торгівлі з реалізації
продовольчих товарів, 68 з реалізації непродовольчих товарів, 1 підприємство торгівлі
з ритуальних послуг, Дочірнє підприємство «Ринок Саратської райспоживспілки» на
400 торгових місць. Сфера громадського харчування представлена у складі 11
підприємств ресторанного господарства /кафе, бари, закусочні/. Загальна торгова
площа складає 6028,3 кв. м.
У склад сфери послуг
селища входять 4 перукарні /12 суб’єктів
підприємницької діяльності/, 5 пунктів з технічного обслуговування автотранспорту, 1
пункт з ремонту побутової техніки, 3 майстерні з ремонту взуття, 1 фотоательє, 1
швацьке ательє, 2 автомийки для автомобілів.

2.1 СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Діяльність селищної ради, виконавчого комітету у сфері соціального захисту та
соціального обслуговування населення буде спрямована на реалізацію пріоритетних завдань,
визначених державною соціальною політикою, впровадження економічних, правових та
конституційних гарантій ветеранів війни та праці, інвалідів; триватиме робота щодо
подальшого посилення та вдосконалення соціальної політики по захисту прав дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з неблагополучних та
кризових сімей, дітей з неповних та багатодітних сімей. Також і надалі буде продовжено
роботу з вирішення проблем зайнятості, розвитку молодіжного підприємництва.
Продовжуватиметься практика виявлення сімей, що опинилися у складних життєвих
обставинах, в яких батьки не створюють належні умови проживання та виховання для
неповнолітніх дітей.

Насамперед, соціальний захист населення буде спрямований на поглиблення адресної
матеріальної підтримки мешканців селища, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються
діти – сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, пенсіонерів та осіб з обмеженими
фізичними можливостями, а саме:
- На надання матеріальної допомоги мешканцям селища на лікування, передбачити 22,750 тис. грн.;
На надання матеріальної допомоги на поховання мешканців селища, які на момент
смерті
не досягли пенсійного віку, не працювали, не займалися підприємницькою діяльністю,
не
перебували на обліку в центрі зайнятості, передбачити - 2,250 тис. грн.;
- На придбання скорботних вінків для вшанування інвалідів ВВВ, передбачити - 0,5 тис.
грн.;
- На активізацію роботи з надання допомоги мешканцям селища при оформленні
документів на отримання субсидій;
- Продовження роботи з контролю за обслуговуванням одиноких непрацездатних
мешканців селища Сарата;
- На надання матеріальної допомоги у вигляді продовольчих пайків одиноким
громадянам похилого віку до Міжнародного Дня людей похилого віку (близько 82
осіб), передбачити 4,510 тис. грн.
- інвалідам та учасникам ВВВ до Дня Перемоги (близько 50осіб), передбачити - 5,000
тис. грн.;
- На надання матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування до початку навчального року (близько 8 осіб) - 4,000 тис. грн..
- Для підготовки до випускного вечора (близько 2 особи) - передбачити - 2,0 тис. грн.;
- На надання щорічної матеріальної допомоги матерям та вдовам загиблих воїнів –
інтернаціоналістів, передбачити - 2,800 тис. грн.;
- На надання матеріальної допомоги у вигляді 0,5 куб. м. дров на кожного, одиноким
непрацездатним інвалідам І групи, інвалідам ВВВ, дітям – сиротам, дітям, які
позбавлені батьківського піклування, дітям – інвалідам (близько 80 осіб), передбачити
- 24,000 тис. грн.;
- Сприяння своєчасному оформленню документів пільговим категоріям населення на
отримання державної допомоги у вигляді субсидій.
Прогнозовані витрати на забезпечення соціального захисту мешканців селища
складають 67,810 тис. грн.
2.2 МОЛОДІЖНА ТА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА
Молодіжна та сімейна політика в селищі спрямована на покращення соціально економічного становища сімей з дітьми, молоді, відродження та збереження родинних
традицій, підвищення авторитету родини, на підтримку неповних та багатодітних сімей,
недопущення проявів дискримінації жінок та дітей, підтримку сімей, в яких виховуються діти
– сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти - інваліди.
З метою реалізації заходів Програми «Регіональна молодіжна політика» на 2011 –
2015 роки, «Програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011 – 2015 роки»,
«Програми попередження насильства в сім’ях на 2011 – 2015 роки», «Програми щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року в селищі Сарата»,
організації та відпочинку дітей селища плануються наступні заходи:
- Надання практичної допомоги багатодітним, прийомним неповним сім’ям щодо
оформлення документів для отримання державної допомоги згідно до вимог чинного
законодавства;
- Постійне оновлювання банку даних багатодітних, прийомних, кризових сімей та сімей,
в яких виховуються діти – сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, діти –
інваліди;

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону дитинства» у разі потреби, але, не
рідше двох разів на рік, проводити обстеження житлово - побутових умов дітей – сиріт,
дітей, які позбавлені батьківського піклування, виховуються мешканцями селища, а
також неблагополучних сімей, в яких проживають неповнолітні діти;
- На надання допомоги на оздоровлення дітей соціально незахищених категорій (у
вигляді підвозу дітей до таборів), передбачити - 0,5 тис. грн.;
- На підтримку обдарованої аматорської молоді, передбачити - 2,0 тис. грн.;
Прогнозовані витрати на підтримку молодіжної та сімейної політики в
селищі складуть - 2,5 тис. грн.
2.3 КУЛЬТУРА
В селищі триватиме робота щодо реалізації основних напрямків Комплексної Програми
розвитку культури в Саратському районі, значна увага приділятиметься пропаганді надбань
національної культурної спадщини, розширенню обсягів культосвітньої роботи, спрямованої
на естетичне і моральне виховання дітей та молоді.
Планується здійснити комплекс заходів щодо:
-

-

-

поширення мережі творчих колективів, у т.ч. для дітей та підлітків у селищному
Будинку культури;
проведення свят, концертних програм та культурно-мистецьких акцій;
підтримки талановитої молоді;
проведення заходів щодо відзначення знаменних, пам’ятних та державних свят;
створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості;
естетичного та духовного виховання дітей та юнацтва, підтримки обдарованої молоді у
галузі літератури, театрального, образотворчого мистецтва, хореографії, народного
мистецтва;
забезпечення закладу культури високопрофесійними кадрами, збереження кадрового
потенціалу працівників селищного будинку культури;
популяризації культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення
культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів.
забезпечення селищного Будинку культури приміщенням;
проведення ремонтних робіт приміщення та опалення.

Заплановано на проведення державних свят:
- Нового року та Різдва – 10,8 тис. грн.;
- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 7,2 тис. грн.;
- Дня захисника Вітчизни –2,0 тис. грн.;
- Міжнародного жіночого дня 8 Березня – 5,8 тис. грн.;
- Дня Весни та Праці 1 Травня – 0,35 тис. грн.;
- Дня Перемоги 9 Травня – 2,65 тис. грн.;
- День Матері – 2,9 тис. грн.;
- Міжнародний День захисту дітей – 2,5 тис. грн.;
- День скорботи і пам’яті захисників Вітчизни – 1,2 тис. грн.;
- Дня Конституції України – 0,05 тис. грн.;
- Дня Незалежності України - 0,25 тис. грн.;
- Дня визволення селища Сарата від німецько-фашистських загарбників – 1,25 тис. грн.;
- Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників – 1,25 тис. грн.;
- День озброєних сил України – 1,25 тис. грн.;
- День пам’яті жертв Голодомору - 0,2 тис. грн.;
- Дня молоді – 1,4 тис. грн.;
- День інвалідів – 3,0 тис. грн.;
- День заснування селища Сарата – 6,2 тис. грн.
- Храмовий день селища Сарата - 8,35 тис. грн.
Прогнозовані витрати на підтримку культури складуть 58,6 тис. грн.

2.4 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Основними завданнями фізичної культури та спорту є постійне підвищення рівня
здоров’я, фізичного та духовного розвитку мешканців селища.
Планується продовжити роботу щодо:
- підтримки селищного футбольного клубу «Сарата»; передбачено – 30,0 тис. грн.
- на проведення футбольного турніру, пам’яті Савчука та Волчкова - передбачити 2,7 тис. грн.
- розширення та забезпечення створення необхідних умов для занять фізкультурою і
спортом мешканцям і сім’ям селища;
- забезпечення участі селищних спортивних команд в районних та обласних
змаганнях;
- активізації роботи дитячих вуличних футбольних, закупівлі м’ячів та обладнання
для футбольного поля – 1,8 тис. грн.;
- підтримки селищної волейбольної команди – 1,6 тис. грн.;
- відзначення грамотами та грошовими винагородами кращих членів спортивних
команд.
Значну увагу приділяти залученню до спортивних секцій, змагань дітей та підлітків
з неблагополучних та прийомних сімей.
Прогнозовані витрати на організацію та проведення спортивних заходів
становитимуть – 36,1 тис грн.
2.5 ОСВІТА
Освітній простір селища - це два дошкільних навчальних заклади, одна
загальноосвітня
школа, центральна районна бібліотека для дорослих і дітей.
Пріоритетними завданнями у сфері освіти в 2013 році буде розвиток особистості
кожної дитини, створюватиметься ігрове середовище для раннього розвитку дітей.
На утримання комунального закладу «Саратський ясла-сад № 1» передбачено по
загальному фонду, 1902,992 тис. грн., по спеціальному фонду передбачено - 299,5 тис.
грн. З них по загальному фонду:
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для комунального
закладу «Саратський ясла - сад № 1, » передбачено 65,498 тис. грн..
- На медикаменти - 1,200 тис. грн..
- Продукти харчування - 205,6 тис. грн..
- На комунальні послуги та електроенергію - 163,42 тис. грн.
Зі спеціального фонду заплановані витрати:
- на придбання витяжки для харчоблоку та опалювального котла - 9,5 тис. грн..
- будівництво котельні для верхнього корпусу ДНЗ № 1 - 25,0 тис. грн.
- виготовлення проектної документації на будівництво нового дитячого садку на
120 місць передбачено - 265,0 тис. грн.
На утримання комунального закладу «Саратський ясла-сад № 2» передбачено 1825,782
тис. грн. по загальному фонду, по спеціальному фонду передбачено - 217,461 тис. грн.
З них по загальному фонду:
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для комунального
закладу «Саратський ясла - сад № 2, » передбачено 58,051 тис. грн..
На медикаменти - 1,200 тис. грн..
Продукти харчування - 214,4 тис. грн..
На комунальні послуги та електроенергію - 133,231 тис. грн.
Зі спеціального фонду заплановані витрати:
- на придбання витяжки для харчоблоку 1,500 тис. грн..
- на виготовлення проектно-кошторисної документації на металопластикові вікна (33
од + 6 дверей + 1 пожежний вихід) - 215,961 тис. грн.

Також заходами передбачається своєчасне забезпечення педагогічних працівників
комунальних закладів «Саратський ясла-сад №1» та «Саратський ясла-сад №2» періодичними
виданнями, належними умовами праці, сприяння підвищенню кваліфікації.
Прогнозовані витрати на діяльність дошкільних навчальних закладів та на підтримку освіти по загальному фонду складуть 3728,8 тис. грн., по спеціальному фонду - 433,422 тис. грн.
3. ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

-

-

-

Головним напрямком роботи щодо реформування житлово-комунального
господарства у 2013 році буде забезпечення фінансової стабільності КП «САРАТА
КОМУНСЕРВІС», поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг
населенню селища Сарата.
Передбачається здійснити заходи, спрямовані на:
вдосконалення
системи
управління
підприємством
житлово-комунального
господарства;
забезпечення ефективного використання робочої сили та дотримання прав і гарантій
працівників, забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами;
здійснення заходів щодо погашення заборгованості населенням за надані комунальні
послуги КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС» за 2012 рік та підвищення рівня оплати
населенням житлово-комунальних послуг у поточному 2013 році до 100%;
здійснення установки приладів обліку споживання води у приватному секторі;
складання договорів на 2013 рік щодо надання комунальних послуг з усіма
підприємствами всіх форм власності, населенням;
зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження
енергозберігаючих заходів;
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво;
виконання робіт з благоустрою території селища, рекультивація сміттєзвалищ,
впорядкування території кладовища;
розширення мережі платних послуг.
Прогнозовані витрати на проведення заходів щодо забезпечення стабільного
функціонування підприємства житлово-комунального господарства складуть – 688,7
тис. грн., з них:
дотація на погашення різниці у тарифах на 7 місяців поточного року - 382,110 тис. грн.;
погашення боргу за електроенергію - 41,040 тис. грн.;
придбання матеріалів для вуличного освітлення - 20,0 тис. грн.;
утримання вуличного освітлення селища - 206,550 тис. грн.;
придбання контейнерів - 30 од. на суму 39,0 тис. грн.
4. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ЕКОЛОГІЯ
ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

Основними завданнями у сфері впорядкування земельних відносин на території
Саратської селищної ради є:
- раціональне землекористування та використання земель за цільовим призначенням;
- постійна інвентаризація земель в тому числі на предмет оформлення право установчих документів на землю;
- контроль та сприяння щодо розмежування земель державної та комунальної власності
на території Саратської селищної ради;
- впорядкування питань щодо орендної плати за користування землею (збільшення
надходжень до бюджету щодо плати за землю);
- здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства.
Селищною радою зареєстровано – 106 платників орендної плати за використання
земельних ділянок, ставок земельного податку.

На 2013 рік заплановано надходжень за використання земельних ділянок у сумі –
2029,1 тис. грн.
5. У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
У сфері благоустрою на 2013 рік передбачено витрати на суму - 141,0 тис. грн., а саме:
- придбання та встановлення дорожніх знаків (7 вулиць) - 21, 0 тис. грн.
- здійснення поховання безхатченків - 5,0 тис. грн.
- оформлення технічної документації на КТП (6 од.) - 30,0 тис. грн.
- на проведення благоустрою в селищі передбачено - 85,0 тис. грн. (на озеленення
селища, вирубку сухостою, прибирання пам’ятних місць - пам’ятники Ліндлу,
Невідомому солдату, Жертвам Голодомору, Курган Слави, Воїнам інтернаціоналістам, покіс трави, вивіз сміття, впорядкування кладовища, тощо)
З метою вирішення питань пов’язаних з охороною навколишнього природного
середовища, екологічних проблем, що впливають на стан здоров’я людей та умови їх
проживання планується спрямувати діяльність підприємств, установ, організацій та мешканців
селища на доведення до мінімуму кількості відходів та забруднення довкілля, ефективне
використання природних ресурсів, здійснення природоохоронних заходів направлених на
ліквідацію та усунення причин порушення екологічної безпеки.
Для цього планується:
- сприяння підвищенню рівня ефективності здійснення державного контролю
у сфері охорони навколишнього природного середовища;
- сприяння підвищенню рівня ефективності здійснення державного контролю у сфері
охорони навколишнього природного середовища;
- вирішення питань поводження з твердими побутовими відходами;
- на проведення зачищення та рекультивації звалища, передбачити – 20,0 тис. грн.
6. ТРАНСПОРТ, ЗВ’ЯЗОК, БУДІВНИЦТВО, ПРОМИСЛОВІСТЬ
На 2013 рік заплановано капітальний та поточний ремонт асфальтного покриття доріг
комунального значення у селищі у сумі - 476,7тис. грн.( в тому числі – 198,0 тис. грн. –
субвенція на будівництво і ремонт доріг комунальної власності): а саме:
проведення ямкового ремонту;
- перехрестя вулиць Карла-Маркса - Чкалова;
- перехрестя вулиці 50 років Жовтня - провулок Безименний № 2;
- провулок Безименний № 2 - вулиця Леніна / дрібні номери/
- перехрестя вулиці Леніна - площа біля Кірхи;
- перехрестя вулиці Котовського - вулиця Садова;
- під’їзд до дитячого закладу № 2 з боку вулиці Садова;
- під’їзд до дитячого закладу № 1 з боку колишнього вин заводу;
- пішохідна доріжка до дитячого закладу ДНЗ № 1 (до нових груп);
- пішохідна доріжка до дитячого закладу ДНЗ № 1 з боку вулиці Халікова;
- перехрестя вулиці Котовського - вулиця Карла Маркса;
- перехрестя з вулиці Котовського - вулиця Осипенка, район автостанції;
- перехрестя вулиці Осипенка - вулиця Суворова;
- перехрестя вулиці Суворова - вулиця Степова;
- перехрестя вулиці Чкалова - вулиця Осипенка;
- перехрестя вулиці Чкалова - вулиця Річкова;
- перехрестя вулиці Річкова - вулиця Вокзальна;
- перехрестя вулиці Карла Маркса - вулиця Вокзальна;
- перехрестя вулиці Вокзальна - вулиця Миру;
- перехрестя вулиці Вокзальна - вулиця Вузька;
- перехрестя вулиці Леніна - вулиця Вокзальна;
- перехрестя вулиці Вокзальна - вулиця Халікова;
- перехрестя вулиці Вокзальна - вулиця Мельнична;

- перехрестя вулиці Мельнична - провулок Безименний № 1;
- перехрестя вулиці Халікова - провулок Безименний № 1;
- перехрестя вулиці Леніна - провулок Безименний № 1;
- перехрестя вулиці Вузька - провулок Безименний № 1.
- перехрестя вулиці Чкалова- вулиця Новоселів;
- пішохідна доріжка від вулиці 50 років Жовтня до вулиці Тіниста;
- перехрестя вулиці Тіниста - вулиця Шевченка;
- приринкова територія;
- перехрестя вулиці Чкалова - вулиця Кірова;
Капітальний ремонт:
1. Закінчення капітального ремонту асфальтованого покриття вулиці Гагаріна.
2. Відрізок дороги по вулиці Кірова до вулиці Комсомольська;
3. Відрізок дороги по вулиці Річкова - вулиця Вокзальна;
4. Відрізок дороги по вулиці Карла Маркса - Вокзальна до насосної /очисні
споруди/;
5. Відрізок дороги від вулиці Червоноармійська(житловий будинок №1/18 «Б» до
вулиці Котовського);
6. Відрізок дороги по провулку Мельничному від житлового будинку № 3 до
перехрестя вул. Сонячна, № 35 «А».
7. Відрізок дороги по вулиці Новоселів від житлового будинку № 27 і до кінця.

-

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЕЛИЩА
Ремонт асфальтового покриття вулиць селища;
Ремонт мостів в районах ринку та залізничної станції;
Розчистка русла ріки Сарата;
Будівництво очисних споруд;
Капітальний ремонт вуличного освітлення;
Придбання спецтехніки для КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС»;
Капітальний ремонт водонапірних башт по вул. 50 років Жовтня, Шевченка,
район автостанції;
Введення в експлуатацію артезіанської свердловини по вулиці Пушкіна у
жилмасиві.

Саратський селищний голова

А.Л. Негодяєв.
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