Додаток № 10
до рішення сесії від 22.11.2019р.
№ 858_
ПРОГРАМА
Розвиток людського капіталу
СКЛАД ПРОБЛЕМИ.
На сьогодні розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю.Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту,здатну
забезпечити підготовку кадрів для ринку праці.За останні роки відбулося поступове зниження показника вступу студентів до вищих навчальних
закладів,що пов’язано зі скороченням чисельності випускників шкіл та виїздом абітурієнтів в інші регіони.Фактично на рівні сільських територій виник
дефіцит кваліфікованих фахівців-педагогів,медиків,працівників культури та фізкультурно-спортивної галузі.Не менш важливою проблемою є старіння
кадрів та їх нестача.Все це призвело до гострої потреби у кваліфікованих кадрах.Окремою проблемою є низький рівень життя населення та,як
наслідок,неспроможність випускників шкіл,особливо сільської місцевості,сплачувати за здобуття вищої освіти.
2.МЕТА ПРОГРАМИ.
Метою Програми є створення необхідних умов для розвитку,накопичення людського капіталу та забезпечення потреб ринку праці у фахівцях із
гостродефіцитних спеціальностей.
3.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ.
Фінансування Програми здійснюватиметься на умовах співфінансування,а саме:за рахунок коштів обласного бюджету 25% ,районного бюджету 50%
та селищного бюджету у розмірі 25% від загальної суми фінансування шляхом передачі іншої субвенції з бюджету нижчого рівня до бюджету вищого
рівня.
4.ТЕРМІН ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Термін реалізації Програми 2017-2021 роки.
5.Перелік заходів і завдань Програми “Розвиток людського капіталу”:
Найменування заходу
Орган
Відповідальний Термін
Джерела КЕКВ,
Орієнтовані
Усього за
виконавчої
виконавець
виконання фінансування КФК
обсяги фінансування,
період,грн.
влади
(роки)
грн.
2017 2018 2019 2020 2021

1.Навчання
демобілізованого
військовослужбовця,
який проходив службу
в зоні АТО,у вищому
навчальному закладі
за спеціальністю

Лазурненська
селищна рада
Скадовського
району
Херсонської
області

Відділ
2017-2021
культури,молоді
та спорту
районної
державної
адміністрації,
відділ
економічного
розвитку,
інвестиційної
діяльності та
туризму
районної
державної
адміністрації

Всього:

Обласний 2620
бюджет,
0119770
районний
бюджет,
селищний
бюджет
(загальний
фонд)

1800

2700

1976,50 1800

1800

10076,50

1800

2700

1976,50

1800 1800

10076,50

6.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.
Загальна сума витрат на виконання програми 10076,50 гривень.
7.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Відповідальна за виконання програми,термін та звітність – Лазурненська селищна рада.
Контроль за виконанням цієї програми здійснює постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку,планування та виконання
бюджету,встановлення місцевих податків та зборів.
8.ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
У результаті впровадження Програми очікується:
- зменшення міграції молоді до інших областей України чи за кордон;
- зменшення в найближчому майбутньому дефіциту кадрів на селі.

Головний бухгалтер

Л.В.Вітушко

