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                                  ПАСПОРТ ПЛАНУ     

 

Назва План соціально-економічного 

розвитку Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік.  

 

Підстава  для  розроблення Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і 

соціального розвитку в Україні», 

Методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації прогнозних 

та програмних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної 

територіальної громади. 

Замовник або координатор Перещепинська міська рада 

Мета Створення умов для забезпечення 

стабільного економічного зростання, 

модернізації інфраструктури 

громади, поліпшення бізнес-клімату 

та створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій, підвищення 

стандартів життя та ефективності 

соціального захисту населення 

Початок дії 01.01.2020 

Закінчення дії 31.12.2020 

Етапи  виконання І етап 

Очікувані результати виконання - створення передумов для 

сталого економічного розвитку 

громади та безпечних умов 

проживання населення; 

- забезпечення розвитку, 

стимулювання технічної модернізації  

та підвищення енергоефективності 

житлово-комунального господарства, 

надійного функціонування систем 

життєзабезпечення, підвищення 
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якості житлово-комунальних послуг; 

- впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій в усіх 

галузях і сферах, підвищення 

ефективності енергоспоживання; 

- забезпечення доступності та 

підвищення якості освіти та 

медичних послуг, створення в 

навчальних закладах умов, що 

сприяють збереженню здоров’я дітей, 

зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, у тому числі 

дошкільної, та закладів охорони 

здоров’я; 

- сприяння забезпеченню 

ефективної політики у сфері 

зайнятості населення, запобіганню 

безробіття, створенню нових робочих 

місць, своєчасної виплати заробітної 

плати та максимальному зменшенню 

заборгованості з її виплати; 

- підвищення якості соціальних 

послуг, посилення адресності всіх 

видів соціальної підтримки, 

забезпечення ефективної соціальної 

підтримки найбільш вразливих 

верств населення; 

- ефективне використання 

паливно-енергетичних ресурсів; 

- більш широке залучення 

іноземних інвестицій у громаду; 

- забезпечення публічності і 

прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Координація роботи по виконанню 

Плану 

Виконавчий комітет Перещепинської 

міської ради 
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                                              1.ВСТУП 

Обгрунтування необхідності підготовки  

Плану соціально-економічного розвитку  

Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік 

          Перещепинська міська об’єднана територіальна громада утворена 

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад». Рішення №2-21/VII про утворення Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади прийнято 02 лютого 2018 року. Об’єдналися 6 рад, а 

саме: Перещепинська міська рада, Багатська сільська рада, Голубівська 

сільська рада, Керносівська сільська рада, Михайлівська сільська рада та 

Шандрівська сільська рада.  Перші вибори депутатів Перещепинської міської 

ради об’єднаної територіальної громади і відповідного міського голови 

відбулися 29 квітня 2018 року. До складу громади увійшли наступні населені 

пункти: місто Перещепине, села: Козирщина, Малокозирщина, Олександрія, 

Свічанівка, Голубівка, Воскресенівка, Троїцьке, Багате, Панасівка, Рівне, 

Керносівка, Ганнівка, Орілька, Михайлівка, Левенцівка, Шандрівка, 

Новошандрівка, селища: Вишневе, Кільчень, Миролюбівка.  

          План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ 

на 2020 рік розроблений відповідно до законів України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України». 

          Основною метою Плану соціально-економічного розвитку 

Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік є створення умов для повноцінного 

функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і 

підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних 

зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального 

розвитку Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік. 

          План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ 

на 2020 рік (далі План) визначає стратегічні цілі та пріоритети розвитку 

об'єднаної територіальної громади на короткостроковий період (1 рік), 

конкретизує завдання та заходи у рамках таких цілей та пріоритетів, 

відповідальних виконавців та строки виконання заходів, обсяги 

фінансування, джерела фінансування та індикатори (показники) оцінки 

результативності виконання заходів Плану.        
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                            I. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

1.1.Загальна інформація 

 

Адреса міської ради вул. Шевченка, буд.43 

м. Перещепине 

Новомосковського району 

Дніпропетровської області 

51221 

Е-mail info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua 

 

Електронна адреса сайту https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/ua 

 

Електронні адреси 

офіційних сторінок 

громади в соціальних 

мережах 

https://www.facebook.com/pereshepynskamr/ 

 

Кількість старостинських 

округів 

5 

 

П.І.Б. голови ОТГ Савєльєв Володимир Іванович 

 
 

Відомості про населені пункти, що увійшли 
до складу (назва) об’єднаної територіальної громади 

 

Код КОАТУУ 

Найменування населених пунктів, що 

входять до складу ОТГ, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 
населення станом 

на 01 січня 
2020 року 

Відстань  

до центру 

ОТГ, 

кілометрів 

1223210500 
Адміністративний центр  

м. Перещепине 
11330 

 

1223210500 м. Перещепине 9931 - 

1223210501 с. Козирщина 633 6 

1223210502 с. Малокозирщина 426 8 

1223210503 с. Олександрія 1 6 

1223210504 с. Свічанівка 81 11 

1223210505 с-ще Вишневе 258 6 

1223280500 
Багатський  

старостинський округ 
1631 

 

1223280501 с. Багате 636 15 

mailto:info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/ua
https://www.facebook.com/pereshepynskamr/
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Код КОАТУУ 

Найменування населених пунктів, що 

входять до складу ОТГ, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 
населення станом 

на 01 січня 
2020 року 

Відстань  

до центру 

ОТГ, 

кілометрів 

1223280502 с. Панасівка 851 19 

1223280503 с. Рівне 144 18 

1223283000 
Керносівський  

старостинський округ 
1108 

 

1223283001 с. Керносівка 638 24 

1223283002 с. Ганнівка 226 25 

1223283003 с. Орілька 244 26 

1223283500 
Михайлівський 

старостинський округ 
1513 

 

1223283501 с. Михайлівка 826 34 

1223283502 с. Левенцівка 692 28 

1223282000 
Голубівський  

старостинський округ 
5018 

 

1223282001 с. Голубівка 3430 16 

1223282002 с-ще Миролюбівка 942 17 

1223282003 с. Воскресенівка 159 18 

1223282004 с-ще Кільчень 358 22 

1223282005 с. Троїцьке 129 12 

1225988500 
Шандрівський  

старостинський округ 
705 

 

1225988501 с. Шандрівка 625 32 

1225988502 с. Новошандрівка 80 41 
 

1.2.Територія громади 
 

1.2.1.Склад Перещепинської міської ОТГ 

 

Склад ОТГ  Площа, 

(кв. км) 

  

Населення, осіб 

(на 01.01.2019) Ради, що 

об’єдналися 

Населені 

пункти 

Перещепинська 

міська рада 

   

156,8 

  

11330 

 м. Перещепине 12,9 9931 

 с. Козирщина 0,9  633 

 с. Малокозирщина 1,3  426 

 с. Олександрія 0,1 1 
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 с. Свічанівка 0,9  81 

 с-ще Вишневе 0,3 258 

Багатська 

сільська рада 

 73,2  1631 

  

 с. Багате 1.6  636 

 с. Панасівка 2.1 851 

 с. Рівне 1.1 144 

Керносівська 

сільська рада 

 57,0  1108 

 

 с. Керносівка 1.2  638 

 с. Ганнівка 0.6 226 

 с. Орілька 0.7 244 

Михайлівська 

сільська рада 

 96,9 1513 

 

 с. Михайлівка 3,3 821 

 с. Левенцівка 3,2 692 

Голубівська 

сільська рада 

 142,2  5018 

 

 с. Голубівка 8,9 3430 

 с-ще Миролюбівка 1,2 942 

 с. Воскресенівка 0,5  159 

 с-ще Кільчень 0,5 358 

 с. Троїцьке 0,5 129 

Шандрівська 

сільська рада 

 47,8 705 

  

 с. Шандрівка 2,7  625 

 с. Новошандрівка 0,5 80 

х х 573.9 21305 

 

Показники стимулятори:   

 

Наявність стратегії розвитку  

(до якого року) 

 

На стадії розробки, 

на період 2020-2027 рр. 

Наявність планів просторового 

розвитку, генеральних планів 

розвитку території  тощо 

 

Генеральний план м. Перещепине 

Генеральний план с. Голубівка 
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Показники дестимулятори: 

 

Міграція населення –  

виїзд людей 

 

Так 

Зменшення кількості робочих місць  

(за наявності) 

 

Ні 

Закриття об’єктів підприємницької 

діяльності тощо  

(за наявності)   

 

Ні 

 

Категорія земель громади 
 

 

Категорія земель 

 

Площа земель, га 

Землі сільськогосподарського 

призначення    

41073 

Землі житлової і громадської 

забудови    

15141 

Землі лісогосподарського 

призначення    

92 

Землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення    

397 

Землі водного фонду   

  

598 

Землі рекреаційного призначення 

    

3  

Інші землі   

 

86 

Загалом по ОТГ: 

 

57390 

 
 

1.3. Географічне розташування об'єднаної територіальної громади  
 

Перещепинська міська ОТГ з центром у м. Перещепине розташована в 

70 км від обласного центру м. Дніпро на кордоні між Дніпропетровською і 

Харківською областями. 
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Мапа Перещепинської міської ОТГ 

 

           

          На території громади проходять дороги загального користування 

державного, обласного та місцевого значення, які не знаходяться на балансі 

Перещепинської міської ОТГ, а саме: 

 М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (ділянка Цукрозавод – с. 

Голубівка – м. Перещепине); 
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 Т-04-12 Кам’янське – Шульгівка – Михайлівка – Котовка – 

Перещепине – Чернявщина – Жемчужне (ділянка с. Малокозирщина – 

м. Перещепине – с. Багате – с. Керносівка – с. Шандрівка); 

 Т-04-22 Павлоград М04 - Р51 - Т 0408 - Т 0416 - Попасне - Голубівка 

М18; 

 О040705 /Т-04-13/ - Жданівка - станція Кільчень - /М-18/; 

 О041009  Новостепанівка – Керносівка; 

 О041013 Перещепине – Радсело; 

 О042201 Олександрівка - /Шандрівка - Варварівка - Івано-Межеріцьке - 

Новогригорівка/; 

 О042203 Шандрівка - Варварівка - Івано-Межеріцьке – Новогригорівка; 

 С041006 Свічанівка – (Вишневе – Перещепинський елеватор) – (М-18); 

 С041007 Вишневе – Перещепинський елеватор – (М-18); 

 С041017 Перещепине – Олександрія; 

 С041029 Перещепинський інкубатор – (Т-04-12); 

 С041031 Під’їзд до бурякоприймального пункту м. Перещепине; 

 С041009 Видвиженець - /М-18/; 

 С041012 Голубівка – Гнатівка; 

 С041015 Рівне – Багате; 

 С041018 Видвиженець – Голубівка; 

 С041019 Радсело - /Павлоград - Надеждівка - Голубівка/; 

 С042210 /Шандрівка - Варварівка - Івано-Межеріцьке - 

Новогригорівка/ - Зарічне. 

 

1.4. Демографічна ситуація, ринок праці, адміністративні послуги 

 

1.4.1. Демографічна ситуація 

Найменування показника 
Значення 
показника 

Чисельність населення станом на 01.01.2019 року 

осіб,  

21305 

у тому числі сільського: 11374 

Площа території спроможної територіальної громади, кв. 

кілометрів  

573.9 
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Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 

територіальної громади 

21 

Дітей дошкільного віку    1161 

Дітей шкільного віку 2142 

Показники народжуваності (на рік)  

 

69  

Показники смертності (на рік) 294 

 

За оперативними даними, чисельність наявного населення 

Перещепинської міської ОТГ на 1 грудня 2019 року, за оцінкою, складає 

21239 особи. Зміна чисельності жителів ОТГ відбулася за рахунок 

природного скорочення на 66 осіб. Протягом січня – грудня 2019 року 

народилося 69 немовлят та зареєструвалося проживаючих 754 осіб, знято з 

реєстрації місця проживання особи - 820 особи, померло – 294 особи. 

З метою поліпшення демографічної ситуації, проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно права на окремі види 

державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти, створюються необхідні 

умови для нормалізації процесів природного і механічного відтворення 

населення шляхом збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я 

населення. Формується та стимулюється спосіб здорового життя для 

розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту 

інвалідів та людей похилого віку. 

Надається допомога в оформленні своєчасної виплати при народженні 

дитини, допомоги по догляду за дитиною до трьох років жінкам, допомоги 

при усиновленні дитини, допомоги дітям, які перебувають під опікою чи 

піклуванням, у розмірі відповідно до чинного законодавства; 

Проводиться інформування населення стосовно права на окремі види 

державної допомоги сім’ям з дітьми. 

В Перещепинській міській ОТГ мешкає 3184 дитини. Особливої та 

постійної уваги з боку громади та органу опіки та піклування 

Перещепинської міської ради потребують діти, що перебувають у соціально-

небезпечному становищі: 

- 106 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 



 14 План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік 

- 4 дітей, яким надано статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування; з них 

- 59 дітей під опікою(піклуванням); 

- 6 дітей виховується в Дитячих будинках сімейного типу; 

- 5 дітей виховується в прийомній сім’ї. 

Постійно проводиться робота по виявленню сімей в СЖО, зокрема 

здійснюється початкова оцінка потреб сім’ї (особи). Питання роботи з 

сім’ями, в яких діти проживають у складних життєвих обставинах, є 

найбільш актуальним та складним, тому що саме в цих сім’ях найчастіше 

відбувається ухилення або відсторонення батьків від виконання своїх 

обов’язків щодо дітей. Основні причини такої поведінки батьків є їх 

алкоголізм або наркоманія, безробіття, економічна нестабільність, 

злочинність, бідність. Сім’ї, в яких діти проживають у складних життєвих 

обставинах є джерелом «соціального сирітства». 

З метою своєчасного виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які 

ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо 

створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей за 2019 рік 

органом опіки та піклування проведено 14 рейдів, виявлено 14 дітей, 4 дітей 

поставлено на облік як таких, що перебувають у складних життєвих 

обставинах. За результатами роботи попереджено батьків відносно 

невиконання їх обов’язків. Відвідано опікунські сім’ї з 3 дітьми, кризові 

сім’ї, в яких діти проживають у складних життєвих обставинах, прийомну 

сім’ю, та дитячий будинок сімейного типу з статусними дітьми. 4 дитини 

влаштовано до сімейних форм виховання. 96 дітей влаштовано до сімейних 

форм виховання, 1 дитина влаштована до центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей. 

 На території громади функціонує: 2 прийомна сім’я, в якій 

виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, що виховує 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

1.4.2.Ринок праці 

 

Кількість безробітних – 2314 осіб, в тому числі жінок – 1560 осіб та 

чоловіків – 754 осіб. Кількість місцевих мешканців, які виїжджають щодня на 

роботу за межі ОТГ 1,15 % від працездатного населення. 
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Чисельність осіб, які мають статус безробітного, станом на 01.12.2019 

року складає 261 осіб. Працездатного населення на 01.12.2019 року 9932 осіб, 

з них кількість занятого населення 6515 осіб, які працюють в різних галузях, а 

саме: 

- сільськогосподарська галузь – 1506 осіб; 

- промислова галузь – 852 осіб; 

- торгівельна галузь – 517 осіб; 

- будівництво – 125 осіб; 

- державне управління - 63 осіб; 

- освіта – 535 осіб; 

- охорона здоров’я – 210 осіб; 

- інше – 1080 осіб. 

 

 
          На території Перещепинської міської ОТГ кількість суб’єктів малого 

підприємництва: 508, у тому числі малого підприємництва – 114 та 

мікропідприємництва – 394 . 

Загальна кількість самозайнятих фізичних осіб підприємців – 257 особи. 

 

Найбільшими бюджетними підприємствами є: 

- Перещепинська міська рада; 

- Відділ освіти молоді та спорту Перещепинської міської ради; 

- Перещепинський професійний ліцей; 
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- КП «Перещепине вода-365» Перещепинської міської ради; 

- КЗ «Перещепинська РЛ №2» ДОР; 

- КНП ЦПМСД Новомосковської РР. 

Найбільшими підприємствами є: 

ТОВ Рістон Оіл 

ТОВ АФ «Приорільська 

ТОВ АФ «Орільська» 

ТОВ АФ «Відродження» 

ТОВ «Агроовен»; 

ТОВ АФ «Дружба» 

ТОА АП «Придніпровське» 

ПП АПФ «Довіра» 

ДП АФ «Мрія» 

ТОВ Орільський об’єднаний елеватор 

ТОВ «Міхайлівське плюс» 

СООО «Птахівниче» 

 

Бюджетоутворюючі підприємства,  

розташовані на території ОТГ: 

 

ТОВ «Спектр-Агро» 

ТОВ АФ «Приорільська» 

ТОВ «Спецдорбудпроект –плюс» 

ТОВ «Хеліантус» 

СТОВ «Птахівниче» 

ТОВ АФ «Орільська» 

Відділ освіти Перещепинської 

міської ради 

Панасівський ГП 

КЗ Перещепинська РЛ №2 

ТОВ АФ «Відродження» 

 

ТОА «Агро-Овен» 

АТ «Укргазвидобування» 

ДП Агрофірма «Мрія» 

ТОВ «Михайлівське плюс» 

ТОВ «Рістон-Ойл» 

ТОВ Орільський об’єднаний 

елеватор 

ТОВ «Агроволодар» 

ТОВ ПФ «Довіра» 

ТОВ «АТБ-маркет» 

ДП АФ «Дружба» 

 

 

1.4.3. Надання адміністративних послуг 

Звернення громадян 

          Звернення громадян – це один із основних механізмів спілкування 

органів влади із громадянами, а також – форма реалізації громадянами свого 

конституційно закріпленого права на участь в управлінні державними і 

громадськими справами, можливості впливу на поліпшення роботи органів 

державної влади і місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно 

від форм власності. Враховуючи це, виконання Закону України «Про 

звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування» є пріоритетним напрямком роботи виконавчого 

комітету Перещепинської  міської ради.  

          На виконання розпорядження голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 08.01.2013 №Р-3/0/3-13 «Про запровадження роботи 

багатоканальної телефонної лінії «Контакт-центр «Гаряча лінія 

облдержадміністрації» у виконавчому комітеті Перещепинської міської ради 

проводиться системна робота щодо оперативного реагування на вирішення 

питань, порушених громадянами у зверненнях на гарячу лінію, визначено 

відповідальну особу, яка забезпечує контроль за своєчасним розглядом цих 

звернень. 

          Відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про 

звернення громадян" громадяни України мають право звернутися до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 

масової інформації, посадових осіб із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються реалізації своїх соціально-економічних, 

політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх 

порушення. 

          Перещепинською міською радою проведено аналіз роботи зі 

зверненнями громадян за 2019 рік. Так, протягом 2019 року до 

Перещепинської міської ради надійшло 4202 звернення, з них: 

Розподіл звернень за категоріями 

Категорія звернення: Пропозиції Заяви Скарги 

Поштові звернення 0 2134 47 

Особистий прийом 0 2068 6 

Всього: 0 4202 53 

 

 за ознакою надходження: 

- первинні – 1213; 

- повторні – 8; 

- дублені – 0; 

- неодноразові – 0; 
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- масові – 6. 

 за видами надходження: 

- пропозиції – 3; 

- заява – 897; 

- скарга – 53. 

 

Розподіл звернень за статтю заявників  

Категорія звернення Жінки Чоловіки 

Поштові звернення 615 468 

Особистий прийом 218 310 

Всього: 833 778 

 

 за категоріями: 

- учасники війни – 91; 

- діти війни – 86; 

- учасники бойових дій – 18; 

- ветерани праці – 41; 

- інваліди ІІІ групи – 32; 

- одинокі матерів – 10; 

- багатодітних сімей – 17; 

- учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС – 25; 

- інші категорії – 210; 

- учасники АТО – 46. 

 

Загалом, громадянами у зверненнях порушено 2068 питань: 

Зміст питання Всього 

Аграрна політика і земельні відносини 923 

Транспорт і зв’язок 18 

Фінансова, податкова, митна політика 12 
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Соціальний захист 1870 

Праця і заробітна плата 5 

Охорона здоров’я 51 

Комунальне господарство 123 

Житлова політика 19 

Екологія та природні ресурси 8 

Забезпечення дотримання законності та правопорядку  17 

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і 

спорт 
13 

Державне будівництво 13 

Інші 165 

  

          Вирішено позитивно 3482 питань. 

          Дано роз’яснення на 689 питань. 

          Влада ОТГ велику увагу приділяє розгляду питань, порушених у 

зверненнях громадян соціально незахищених категорій: зменшилась 

кількість звернень багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь.  

          У звітному році від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій 

надійшло 349 звернень.  

 За період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року до виконавчого комітету 

Перещепинської міської ради надійшло 441 звернень щодо надання 

матеріальної допомоги. 

          Для підтримки сімей за рахунок коштів місцевого бюджету на 

лікування громадян міста виплачено 667400,00 грн. (допомогу отримало 441 

особа).  

          З державної установи «Урядовий контактний центр» на розгляд міської 

ради протягом звітного періоду надійшло 241 звернення, з них повторних – 4. 
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Надання адміністративних послуг 

Всього зареєстровано: 

Вхідної кореспонденції 3632  

Вихідної кореспонденції  2069 

Звернень громадян 4202  

Звернень громадян на «гарячу лінію» 241 

 

За 2019 рік надано адміністративних послуг: 

Зміст питання: Всього 

Державна реєстрація актів цивільного стану 424  

Реєстрація місця проживання  1440 

Соціальний захист 1870  

Нотаріальні дії 192  

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно  641 

Надання матеріальної допомоги 441 

Прийом громадян (земельні питання) 5346  

Прийом громадян (оформлення субсидій) 2185  

Видача довідок  8321  

Оформлення дотацій на молодняк ВРХ 341  

Довідки-характеристики 372  

 

 

 



 21 План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік 

1.4.4. Служба у справах дітей 

          Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на службу у 

справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси 

дітей в судах, забезпечує діяльність щодо сімейних форм виховання, веде 

справи з опіки та піклування над дітьми, вирішує численні спори між 

батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання, 

захист житлових прав дітей, веде справи дітей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах тощо. 

          Станом на 31.12.19 р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 126  

осіб, з них 105 дітей-сиріт та позбавлених   батьківського піклування, 21 

дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. 

          За 2019 рік відвідане 271 дитину, 133 родин. 

          Виконавчим комітетом міської ради прийнято:  

 2 рішення, якими надано статуси дитини-сироти 

 6 - статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

 над 13 дітьми встановлено опіку (піклування). 

          Підготовлено 7 висновків про доцільність встановлення опіки,  

піклування та її (його) відповідність інтересам дітей. 

          Розглянуто 18 питань щодо захисту житлових та майнових прав дітей і  

надано відповідні дозволи на набуття дітьми права на нерухоме майно. 

          Отримано кошти державної субвенції для придбання 2 квартир для 

дітей-сиріт, які перебувають на пільговому квартирному обліку.  

          Придбано 1 квартиру і 2 - у процесі придбання  

          Розглянуто 88 звернень громадян, 284 листів від установ та організацій. 

          Підготовлено 450 запитів, клопотань та інформацій до закладів 

охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ тощо. 

           На даний час в м. Перещепине  функціонує 3 прийомних сім’ї, в яких 

виховується 6 дітей, та один дитячий будинок сімейного типу, в якому 

проживає 6 дітей. 

           Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її 

біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза 

сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання 

відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби 
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у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними 

відповідної профілактично-виховної роботи. 

          З цією метою службою налагоджена відповідна взаємодія з 

освітянськими, медичними закладами міста та відділом поліції. До участі в 

розгляді інформаційних повідомлень з питань невиконання батьками 

обов’язків щодо виховання та утримання дітей, а також відвідуванні дітей за 

місцем проживання залучено працівників закладів охорони здоров’я, сектору 

ювенальної  превенції, освітянських закладів,  центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

           Під час обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, 

правова  допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх 

сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення 

дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі. 

           У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою 

у справах дітей порушується клопотання перед органами внутрішніх справ 

про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 

КпАП. Так, за звітний період до відділу ювенальної превенції 

Перещепинського відділення поліції Новомосковського ВП ГУ НП 

Дніпропетровської області направлено 14 таких клопотань. 

      Коли в результаті спільної роботи вичерпано можливості покращити 

становище дитини в біологічній сім’ї, службою у справах дітей готуються 

матеріали до суду про позбавлення батьків батьківських прав. Подано до 

суду матеріали відносно 4  дітей та 3 батьків.    

      З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби протягом 2019 

року надійшло і задоволено (за результатами проведеної роботи з 

неповнолітніми та їх батьками) 1 клопотання про надання погодження на 

відрахування студентів, які за різних обставин не можуть продовжувати 

навчання у зазначеному закладі. 

      З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба у 

справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи 

іншого правочину від імені дитини ретельно вивчає підстави для надання 

такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Складні 

питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають 

право власності чи користування означеним житлом розглядаються на 

засіданні комісії з питань захисту прав дитини. 

      Впродовж  2019 року службою розглянуто 18 питань щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей і надано відповідні дозволи на набуття 

дітьми права на нерухоме майно. 
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      За 2019 рік службою у справах дітей забезпечено організацію та 

проведення 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою 

забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах дітей розглянуто 

107 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей, затверджено 11 

індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

       У 2019 році розглянуто 88 звернень громадян, в т.ч. усні, анонімні, 284 

листів від установ та організацій; підготовлено 450  запитів, клопотань та 

інформацій до закладів охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ 

тощо. 

  Забезпечено участь працівників  служби як представників органу опіки та 

піклування в судових засіданнях з цивільних  справ щодо дітей.  

 

 

1.5.Стан розвитку інфраструктури (транспортної, економічної, 

енергетичної, промислової, соціальної, екологічної тощо) 

 

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету громади, 

у тому числі: 

 

Школи I – III ступенів 5 

Школи I – II ступенів 2 

Школи I ступеня 0 

НВК 4 

Дитячі садки 5 

Закладів позашкільної освіти  1 

Закладів культури  11 

Закладів фізичної культури 1 

Фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

Амбулаторій, поліклінік 0 

Лікарень 1 

Станцій швидкої допомоги/пунктів постійного базування 0 

Загалом: 30 

          

 

1.5.1.Освіта 

 

№ Назва об’єкта Кількість Кількість Кількість Кількість 
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пп шкіл місць в 

школах 

учнів/вих

ованців 

вчителів 

 Школи усього, 

в тому числі: 
10 3429 2142 237 

1. КЗО «Михайлівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад   I-II 

ступенів - дошкільний 

заклад» Перещепинської 

міської ради 

Дніпропетровської 

області» 

 

 90 84 12 

 

2. КЗО «Панасівський 

навчально-виховний 

комплекс «Школа –

дошкільний заклад» 

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 300 172 20 

 

3. КЗО «Перещепинський 

навчально-виховний 

комплекс «Родина» 

«загальноосвітній 

навчальний заклад  -

дошкільний навчальний 

заклад» І-ІІ ступенів з 

інтернатним 

відділенням для дітей – 

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей з 

кризових сімей  

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 225 234 27 

 

4. КЗО «Шандрівський 

навчально-виховний 

комплекс   

«Загальноосвітня  школа   

I-III ступенів -

 210 102 14 
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дошкільний навчальний 

заклад» Перещепинської 

міської ради 

Дніпропетровської 

області» 

 

5. КЗО «Перещепинський 

опорний освітній заклад 

№1» Перещепинської 

міської ради 

Дніпропетровської 

області» 

 

1 філія 1320 833 74 

 

6. КЗО «Миролюбівська 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів 

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 464 144 18 

7. КЗО «Керносівська  

загальноосвітня школа 

I- III ступенів 

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 200 131 18 

8. КЗО «Левенцівська  

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 100 77 14 

9 КЗО «Голубівська  

загальноосвітня школа 

I-III ступенів 

Перещепинської міської 

ради Дніпропетровської 

області» 

 

 400 252 28 

10. КЗО «Голубівська 

загальноосвітня школа   

I-II ступенів 

Перещепинської  міської 

ради Дніпропетровської 

 120 113 12 
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області» 

 

 

Видатки на 1 учня, тис. грн. 

 

31,02153 

Характеристика опорної мережі 

(кількість та рівень шкіл, дошкільних 

закладів, позашкільної освіти, ІРЦ) 

 

КЗО «Перещепинський опорний 

освітній заклад №1» 

Філія – Перещепинська ЗОШ №2 I-II 

ст. 

Школи I – III ступенів – 5  

Школи I – II ступенів – 2  

НВК – 4  

Дитячі садки – 5  

Закладів позашкільної освіти – 1 

ІРЦ – не має  

 

Дошкільні навчальні заклади 

Назва об’єкта 
кількість 

ДНЗ 

кількість 
місць в 

ДНЗ 

кількість 
дітей в 

ДНЗ 
Дошкільні навчальні заклади – всього 

у тому числі: 
5 512 412 

КЗО «Голубівський заклад дошкільної 
освіти "Сонечко" Перещепинської міської 
ради Дніпропетровської області» 
 

 220 106 

КЗО «Керносівський заклад дошкільної 
освіти "Сонечко" Перещепинської міської 
ради Дніпропетровської області» 
 

20 20 

КЗО «Перещепинський заклад дошкільної 
освіти "Барвінок" Перещепинської міської 
ради Дніпропетровської області» 
 

90 80 

КЗО «Перещепинський заклад дошкільної 
освіти "Ромашка" Перещепинської 
міської ради Дніпропетровської області» 
 

137 165 

КЗО «Миролюбівський заклад дошкільної 
освіти "Дзвіночок" Перещепинської 
міської ради Дніпропетровської області» 
 

45 41 

 

          Мережа   закладів  освіти  Перещепинської ОТГ повністю задовольняє 

освітні потреби мешканців громади. 
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           За діаграмою можна  побачити ієрархію освітніх послуг на рівні 

громади та старостинських округів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта 

         Загальна сума видатків з міського бюджету - 13 737 092 грн.   

         Функціонують 5 закладів дошкільної освіти та 4 дошкільних відділення 

НВК,  у яких в 24 групах надаються освітні послуги 531 вихованцю.  

         Усіма формами дошкільної освіти охоплено 90% дітей дошкільного 

віку.  

         Для забезпечення рівних стартових можливостей дітей 6-го року життя 

у закладах освіти об’єднаної громади проводиться цілеспрямована робота.      

Дошкільною освітою охоплено 224 дитини п’ятирічного віку.  

          Відкрито 2 інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми 

потребами у Перещепинському  ЗДО «Ромашка» та Голубівському ЗДО 

«Сонечко». 

          Педагогічні працівники ДНЗ та дошкільних відділень НВК мають: 

 освіту 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Загальна кількість дітей 

Загальна  кількість населення 
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0-3 роки 

3-10 років 

10-20 років 

більше 20 років 

0

20

40

6 

0 
0 

0 

17 

0 
0 

0 

10 
0 

0 
0 

33 

0 
0 

0 

Педагогічний стаж 

0-3 роки 3-10 років 10-20 років більше 20 років 

 

 

 кваліфікаційні категорії (чол.) 

 

 

 

 педагогічний стаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

5 36 

4 0 

Освіта педагогічних працівників 

Вища Неповна вища 

Середня спеціальна Без педагогічної освіти 

Без освіти 

5 
6 

2 
4 

49 

Вища Перша Друга Спеціаліст Без категорії 
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          КЗО Перещепинський ЗДО «Ромашка». Витрати з міського бюджету - 4 

448 328 грн.  Відкрито  2 інклюзивні  групи для дітей з особливими освітніми 

потребами За 2019 рік у відремонтовано альтанку, приміщення кухні, 

придбано посуд. 

 

           КЗО Голубівський ЗДО «Сонечко». Витрати з міського бюджету - 3 

772 651 грн.   

 

           КЗО Керносівський ЗДО «Сонечко». Витрати з міського бюджету - 996 

691 грн. , в тому числі встановлені нові двері,  виконали ремонтні роботи. 

 

           КЗО Перещепинський ЗДО «Барвінок». Витрати з міського бюджету – 

2 609 416 грн.   

 

          КЗО Миролюбівський ЗДО «Дзвіночок». Витрати з міського бюджету – 

1 689 3522 грн.   

 

Шкільна освіта 

 

          В 10 закладах загальної середньої освіти навчається 2023 школяра у 130  

класах.   

          Перещепинська опорна школа - 833 учня. 

          Середня наповнюваність класів - 15,6 учнів   

          Інклюзивним  навчанням охоплено 11 дітей у 5 закладах середньої  

освіти. 

          Заклади загальної середньої освіти  працюють над впровадженням 

реформи «Нова українська школа», Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр., 

Концепції профільного навчання у старшій школі.  

          Профільне навчання впроваджене в Миролюбівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Голубівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Перещепинському опорному 

освітньому закладі № 1, Шандрівському НВК за профілями: математика, 

українська мова та українська література. 

 

          Освіта педагогічних працівників   
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          Кваліфікаційні категорії   педагогічних працівників.  
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          Заклади загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади 

забезпечені комп’ютерною технікою:  

 5 навчальних комп’ютерних комплексів,  

 117 комп’ютерів,  

 2 інтерактивних комплекси (інтерактивна дошка + мультимедійний 

проектор),  

 5 екранів + мультимедійний проектор,  

 100% підключені до мережі Інтернет.  

          У 2019 році придбано:  

 мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний 

проектор ) для 1 класу  НУШ Перещепинського НВК «Родина»,  

 13 комплектів комп’ютерного обладнання для 1 класів НУШ (ноутбук 

вчителя, принтер, ламінатор, флеш-накопичувач) на умовах 

співфінансування.  

          Перші класи повністю забезпечені комп’ютерною технікою, меблями, 

дидактичними засобами навчання, підручниками відповідно до Концепції 

«Нова українська школа».  

          У 2019 році  заклади освіти  отримали 5798 примірників підручників 

для 2, 6, 10,11 класів, а також для  дітей з особливими освітніми потребами з 

інклюзивних класів.  

          Діти закладів освіти об’єднаної територіальної громади з числа дітей 

пільгових категорій  100% забезпечені безкоштовним харчуванням. 

          У дошкільних закладах освіти  пільговим харчуванням охоплено 119 

вихованців, у  закладах загальної середньої освіти  - 901 учень, з яких 844 
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учні 1-4 класів. 40 дітей із сімей СЖО перебувають на частковому та 

повному державному забезпеченні в інтернатному відділенні 

Перещепинського НВК «Родина». Утримання однієї дитини в інтернатному 

відділенні  в місяць складає 7 000 грн.   

           653 вихованця закладів освіти об’єднаної територіальної громади, які 

проживають за межею пішохідної доступності, 100% забезпечені підвозом  

шкільними автобусами. Щоденний пробіг шкільних автобусів по 

затвердженим маршрутах становить близько 600 км. 

          У 2019 році для Голубівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Перещепинського 

опорного освітнього закладу № 1 придбано автобуси  спеціалізовані шкільні 

ЕТАЛОН АО 8116 (вартість 1795 000,0 грн.) на 32 посадкових місця,  

ЕТАЛОН АО 1 899 500,00 грн.  на 40 посадкових місць (вартість 1 899 500,0 

грн.). 

          Соціальний захист є одним із напрямків  роботи. У 2019 році  було  

оздоровлено 26 дітей пільгових категорій у морських таборах та 432 - у 

пришкільних  таборах. 9 дітей – сиріт  отримали одноразову грошову 

допомогу по досягненню 18 років. 

           З метою поліпшення технічного стану закладів освіти, підтримки 

сталого функціонування у 2019 році було виконано наступне: 

 проведено поточні ремонти  приміщень закладів  освіти; 

 проведено поточні ремонти альтанок закладів дошкільної освіти; 

 закуплено меблі, комп’ютерне обладнання, дидактичні матеріали для 1 

класів НУШ; 

 проведено капітальний ремонт приміщень Перещепинського НВК 

«Родина», в яких відкрито додаткову групу дошкільного відділення;  

 закуплено меблі для   групи   дошкільного відділення Перещепинського 

НВК «Родина»; 

 проведено поточний ремонт даху Левенцівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

 проведено 100% підключення закладів освіти до мережі Інтернет; 

 придбано обладнання для проведення капітального ремонту вузлів 

обліку газу Панасівського НВК та Керносівської ЗОШ; 

 придбано обладнання та меблі для ресурсних кімнат  Голубівської  

ЗОШ І-ІІІ ст.. та Миролюбівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

 придбано корекційне обладнання для  Голубівської  ЗОШ І-ІІІ ст.. та 

Миролюбівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

 проведено поточний ремонт даху Шандрівському НВК; 

 придбано меблі та плазмовий телевізор Шандрівському НВК; 

 встановлено мийні ванни   на харчоблоці  Панасівського НВК. 
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          Крім вищевказаного, для закладів освіти було придбано: паливно-

мастильні матеріали, запасні частини для шкільних автобусів, канцтовари, 

миючі та дезінфікуючі засоби, посуд тощо. 

          В усіх закладах освіти було підготовлено котельні до опалювального 

сезону та проведено в них повірку сигналізаторів газу, лічильників, модемів, 

коректорів показників газу.  

          У межах виконання протипожежних заходів було проведено 

перезарядку вогнегасників, ревізію системи протипожежної сигналізації. На 

сьогоднішній день проводиться виготовлення проектно-кошторисної 

документації на встановлення пожежної сигналізації у Шандрівському НВК. 

          Загальна сума видатків на 2019 рік у галузі «Освіта» становила 88 042 

147,25 грн. 

Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді  

Перещепинської міської ради 

 

          Загальна сума видатків з міського бюджету - 1 607 399 грн. 

          У 2019-2020 навчальному році позашкільною освітою охоплено 636 

вихованців.    

          На базі комунального позашкільного закладу освіти «Центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» функціонують 19 гуртків та 39 груп. 

 

Назва закладу Кількість здобувачів початкової 
мистецької освіти 

Персонал, 
Осіб   

  
Центр художньо-естетичної 
творчості учнівської молоді  

Перещепинської міської ради 
636 18 

Гуртки: 
  

Назва гуртка  
 

Кількість 
груп 

Гурток «Художнє слово»  1 

Театральний гурток «Пролісок» 2 

 Музичний гурток 

«Сонячні ритми»(гра на ложках) 

 

1 

 Гурток  

«Анімаційне мистецтво» 

4 

Гурток декоративно-прикладного 

мистецтва «Юні умільці»  

1 

Гурток  

«Українська народна вишивка»   

1 

 Гуманітарний гурток 2 
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«Творча англійська» 

Хореографічний гурток  

«DANCE NOW» 

3 

Театральний гурток 2 

Гурток декоративно-прикладного 

мистецтва «Умілі ручки» 

1 

Гурток декоративно-прикладного 

мистецтва «Умілі руки» 

4 

Народознавчий гурток 

«Джерельце» 

1 

Зразковий хореографічний гурток 

«THE BEST» 

6 

Гурток  

«Культура мови та спілкування» 

3 

Вокальний гурток  

«Бельканто» 

2 

Гурток декоративно-прикладного 

мистецтва  

«Перещепинські умільці» 

1 

Хореографічний гурток «Юність» 3 

Краєзнавчий гурток 1 

 

          Напрямок роботи – художньо-естетичне виховання дітей та молоді. 

Кількість вихованців – 636 осіб. Кількість працівників – 17 осіб. 

          У Центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді 

Перещепинської міської ради (керівник Л.Плавуцька) започаткували новий 

формат творчих діалогів з метою залученням дітей віддалених населених 

пунктів громади до мистецтва, для розвитку творчих здібностей.  

          У цьому році вперше стартував конкурс талантів і краси «ЦХЕТУМ – 

2019», у якому змагалися за першість вихованці закладу, демонструючи свої 

творчі здібності та особисту  винятковість. 

          Хореографічні постанови Зразкового хореографічного колективу "THE 

BEST" закладу (керівник колективу Л.Олійник) камертоном відгукуються в 

серцях глядачів, художня довершеність номерів викликає справжні емоції та 

сльози на очах. «Жодного року – без нового кроку!» – таким є творче кредо 

вихованців та керівника колективу магістра хореографії Ліани Анатоліївни 
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Олійник. Починаючи з 2010 року колектив  впевнено крокував мистецькими 

дорогами, набуває за цей період професіоналізм. 

          Вже в п’яте, у рамках мистецького проекту «До класики з любов’ю», 

під назвою «Молодь розправляє крила 2019», концертна програма єднає 

любителів вокального, інструментального та хореографічного мистецтв, а 

цього року до свята долучилися і юні митці Піщанської громади. Від 

першого і до останнього акорду залу та сцену поєднує атмосфера повного 

взаєморозуміння, адже лунають знайомі мелодії, які хвилюють душу, 

відтворюють у пам’яті давно забуті картинки життя, людські обличчя, 

переповнюючи серця ніжністю та теплом.   

           У ЦХЕТУМ відбувається конкурсна програма «Міс Новомосковщина». 

У минулому році вона відзначила свій 20 річний ювілей. За цей період 192 

учасниці мали прекрасний шанс стати успішними, реалізувати власні творчі 

амбіції і забезпечити кожну хвилину свого життя щастям та позитивом.  

Сакраментальний вислів «The show must go on» найяскравіше розкриває 

наше бажання на продовження цієї дивовижної історії – красивого свята 

творчості та краси «Міс Новомосковщина» - подією року культурного життя  

Приорільського краю. 

          ЦХЕТУМ традиційно для дівчаток початкової шкільної ланки 

проводить районний творчий конкурс «Міні  Міс Перлинка». 

          Вже більше десяти років на чистих високих нотах лунають пісні 

фестивалю – конкурсу «Дзвінкоголосе Присамар’я», метою якого є 

виявлення талановитих виконавців у галузі вокального мистецтва, збагачення 

духовного світу дітей, стимулювання творчого росту митців у системі 

формування сучасної української музичної культури, популяризації народної 

та сучасної української пісні, утвердження та розвиток вокального 

мистецтва, удосконалення сценічної та вокальної майстерності. 

          Духовність виміряється показником залучення підростаючого 

покоління до мистецтва, яке за своєю дієвістю, проникливістю та духовно – 

енергетичним поступам займає одне з найважливіших місць у розвитку 

особистості людини. Творча конкурсна програма «Містер року», яка 

відбувається напередодні свята Покрови, та знаменної патріотичної дати - 

Дня захисника України і Дня Українського козацтва, за дванадцять років 

свого творчого життя дала можливість розкритися багатьом яскравим 

представникам  юнацтва  Новомосковського району. 

          У перевеслі новорічних свят різдвяними дзвіночками пролунали ХІІ 

конкурс майстрів художнього слова «Дивоцвіт» і VI фестиваль - конкурс 

хореографічного мистецтва «Терпсихора скликає друзів», учасниками яких 
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стали понад 220 представників громад Новомосковського району та 

Перещепинської міської ОТГ, адже танець – це польова квітка. Його 

створила сама природа. Де є відповідний грунт, там він народжується і 

проростає. Хореографія оновлює і гармонізує наші душі, втілює в життя нові 

плани, задуми та сподівання на радість глядачеві та самим виконавцям.    

          Кажуть доброта творить, відроджує і лікує. «Кожен із нас у своєму 

внутрішньому світі має струмок чистоти, що дає нам духовну силу та силу 

творчості». Тож у Центрі художньо – естетичної творчості учнівської молоді 

вже в третє під таким гаслом відбувся районний дистанційний фестиваль 

«Зернятко надії» у рамках культурологічного проекту, який має на меті 

виявлення творчих надбань дітей з особливими потребами та дітей із сімей 

пільгових категорій, підтримку та допомогу у самореалізації, подолання 

ізольованості та розширення їх соціальних контактів.  

          Людина і праця, людина і пісня, людина і народна творчість – це все 

споконвічне, нетлінне, самобутнє і глибоко вражаюче, адже наш український 

народ працелюбний, щедрий на таланти, кмітливий і обдарований.  

          У рамках доброчинних справ п’ять років поспіль на ганку перед 

ЦХЕТУМ проходить районна виставка-ярмарок «Гармонія душі та рук» – 

феєрія національного колориту, свято української душі, захоплююче 

видовище під відкритим небом. Данина традиціям і патріотичне завзяття 

стали основним лейтмотивом великої експозиції, де ключовими елементами 

завжди є: виставки та оздоблені майстрами міста і творчими родинами 

ЦХЕТУМ; ятки, на яких  представлені створені власноруч сувеніри у стилі 

hendmade, витинанки, ляльки-мотанки, вишиті картини, стилізована 

біжутерія, вироби з петриківського розпису, бісеру, вишивки кольоровими 

стрічками, фірмові ласощі; стилізовані фотозони. 

 

1.5.2.Культура 

 

Назва закладу 

Кількість 
заходів в 

2019 
році 

 

Кількість 
відвідувачів 
в 2019 році 

 

 
Персонал, 

осіб 

Всього,  
у тому числі: 

600 72809 42 

Базовий Центр культури і дозвілля 
Перещепинської міської ради   

134 25808 12 
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Багатський сільський Будинок культури 
Перещепинської міської ради   

42 8436 4 

Голубівський сільський Будинок 
культури Перещепинської міської ради   

39 10100 5 

Керносівський сільський Будинок 
культури Перещепинської міської ради   

150 7150 6 

Михайлівський сільський Будинок 
культури Перещепинської міської ради   

30 4850 5 

Миролюбівський сільський будинок 
культури Перещепинської міської ради   

33 4065 2 

Левенцівський сільський клуб 
Перещепинської міської ради   

116 5710 5 

Малокозирщанський  сільський  клуб 
Перещепинської міської ради   

38 5040 2 

Шандрівський сільський клуб 
Перещепинської міської ради   

18 1650 1 

 

          На утриманні Перещепинської міської ОТГ – 11 установ культури (7 

будинків культури, 2 сільських клуба, 1 централізована бібліотека та 1 

сільська бібліотека).   

          В 2019 році за рахунок міського бюджету  придбано:  

 комплект сценічних костюмів для Голубівського сільського будинку 

культури,  

 комплекти сценічних костюмів та ноутбук для Михайлівського 

сільського будинку культури,  

 ноутбук для Багатського сільського будинку культури, 

 комплект музичних інструментів для Базового центру культури і 

дозвілля, 

 комплект сценічних костюмів для Базового центру культури і дозвілля, 

 відремонтовано складські приміщення Базового центру культури і 

дозвілля. 

          Новий виток розвитку сфери культури на території Перещепинської 

міської ОТГ започатковано з моменту об’єднання територіальних громад в 

2018 році та після того, як ОТГ забрала під своє крило заклади культури на 

своїй території, заклади усієї районної бібліотечної мережі та районну школу 

мистецтв з філіалами, прийняла на себе нові повноваження, в тому числі в 
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сфері надання культурних послуг з початкової мистецької освіти на території 

кількох громад та ОТГ. 

          21 лютого 2019 р. Перещепинська міська ОТГ підписала меморандум з 

Українським центром культурних досліджень «Про взаєморозуміння щодо 

співробітництва в галузі культури» з метою реалізації реформи 

децентралізації в галузі культури та відповідно до пріоритетів Уряду до 2020 

року щодо зміцнення потенціалу галузі культури, ролі культури в 

соціальному житті громад та міст України, забезпечення культурних прав 

громадян на отримання якісних культурних послуг в незалежності від місця 

проживання. Співробітництво в даному напрямку є складовою частиною 

формування єдиного культурного простору Держави, що сприятиме 

налагодженню міжнаціональних відносин, формування сталих громад та 

надання впливу на економічний розвиток населених пунктів.  

          Налагоджуються прямі контакти між керівним структурним 

підрозділом та закладами культури Перещепинської міської ОТГ, 

регіональними представниками та головним офісом Українського центру 

культурних досліджень шляхом введення регіональних представників до 

дорадчих рад керівних структурних підрозділів з метою покращення 

взаємодії та надання методичної допомоги у вирішенні питань, що 

впливатимуть на сталість культурного розвитку територій. Зокрема до складу 

робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Перещепинської міської ОТГ 

на період до 2027 року.   

          Завдяки тісній співпраці з УЦКД, Міністерством культури України 

сфера культури громади продовжує активно розвиватися.   

          Перещепинська міська ОТГ – переможець Програми «Малі міста – 

великі враження» від Міністерства культури України. Проект «Створення 

туристичного кластеру На території Перещепинської ОТГ» отримав гранту 

400 тис.грн. 

          На території  громади 9 закладів клубних культурних закладів: Базовий 

Центр культури  і дозвілля, Голубівський, Миролюбівський, Керносівський, 

Багатський, Михайлівський СБК  та Малокозирщанський, Левенцівський, 

Шандрівський  СК. Вони завзято формують культурні простори, працюють 

плідно і з «вогником». Своєю творчою роботою плекають традиції, 

впроваджують нові форми роботи, їз задоволенням  діляться своїми 

успішними практиками. Як приклад  «Творчі діалоги», де  на одному  

сценічному майданчику, місцевий глядач має можливість познайомитися з 

репертуаром  колективів та солістів  різних закладів культури. Окрасою і 

гордістю нашої громади є: Народний ансамбль «Михайляночка» (керівник 

П.Павленко) Михайлівського СБК;  народний аматорський вокального 

ансамблю народної пісні «Надвечір’я» (керівник Г.Коцюба) та Народний 

аматорський жіночий хор «Орільське джерело» (керівник Л.Лукаускєнє) 

БЦКіД; Народний аматорський ансамбль троїстих музик «Хлопці з 

Голубівки» (керівник С.Немченко). 
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          Активно та з великим успіхом проводяться різноманітні заходи, 

фестивалі, конкурси, концерти у Базовому Центрі культури і дозвілля 

(директор О.Козаченко). 

           Унікальний проект у сфері культури реалізовує новостворений 

Аматорський театр «Комільфо» (керівник Д.Андреєнко) задля отримання 

мешканцями якісних культурних послуг. Величезним поштовхом для цього 

стала комплексна реконструкція Перещепинського Будинку культури.  

           Цікавою новою формою масової роботи є «Вечори прем’єр» БЦКіД, на 

яких художні колективи презентують громаді свої нові мистецьки номери та 

досягнення.  

          Проводяться низка конкурсних культурних закладів: перший творчий 

конкурс «На крилах кохання» сімейних пар з міста Перещепине та 

старостинських округів Перещепинської об’єднаної територіальної громади, 

конкурс талантів і краси «ЦХЕТУМ – 2019», міжмуніципальний мистецький 

проект «До класики з любов’ю» під назвою «Молодь розправляє крила 

2019», конкурсна програма «Міс Новомосковщина», районний творчий 

конкурс «Міні  Міс Перлинка»,  фестиваль – конкурс «Дзвінкоголосе 

Присамар’я», творча конкурсна програма «Містер року», конкурс майстрів 

художнього слова «Дивоцвіт», фестиваль - конкурс хореографічного 

мистецтва «Терпсихора скликає друзів», районний дистанційний фестиваль 

«Зернятко надії», районна виставка-ярмарок «Гармонія душі та рук» тощо.   

 

1.5.3.Початкова мистецька освіта 

 

Назва закладу Кількість здобувачів початкової мистецької освіти 

 
Персонал,  

осіб 
  

КЗ Перещепинська  
школа мистецтв 

 
355 25 

Філії: 

Черкаська ОТГ  
Новомосковського району 

 
Меліоративненська філія 

Піщанська ОТГ Новомосковського району 

Орлівщинська філія 
Піщанська ОТГ Новомосковського району 

Личківська ОТГ 
Магдалинівського району 

 

Відділення: 
музичне 

(фортепіано, баян, акордеон, гітара, кобза) 
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музичне мистецтво естради  
(синтезатор) 

вокальне 

хорове 

хореографічне 
(народний, сучасний, бальний танець) 

художнє 

група раннього мистецького розвитку 
(хореографія, музичне та образотворче мистецтво) 

Творчі колективи: 

Хор «Співаночка» 

Хор «Звуки музики» 

Хореографічний колектив «Квіти Приорілля» 

Хореографічний колектив «Шарм»  

Студія сучасного танцю  

Ансамбль бального танцю «Мрія»  

Ансамбль гітаристів  «Лейтмотив»  

Вокальний ансамбль «Співочі серця»  

Вокальний ансамбль «Пульс часу» 

          

           У 2019 році Новомосковська районна дитяча школа мистецтв 

трансформувалася у комунальний заклад Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади  з назвою «КЗ Перещепинська школа мистецтв». 

          Цей процес  відбувся згідно з рішеннями Новомосковської районної 

ради №1-16/VII від 31.10.2018 «Про передачу майна спільної власності 

територіальних громад Новомосковського району до комунальної власності 

Перещепинської міської ради» і Перещепинської міської ради  № 26-8/VII від 

20.12.2018 «Про прийняття майна зі спільної власності громад 

Новомосковського району до комунальної власності Перещепинської міської 

ради». 

          Засновником школи стала Перещепинська міська рада, 16.01.2019   

рішенням сесії Перещепинської міської ради № 28-9/VII було прийняте 

рішення про перейменування школи й затвердження Статуту у новій редакції 

на основі типового Положення про мистецьку школу, затвердженого  

наказом Міністерством культури України від 09.08.2018 року № 686. 

          З метою забезпечення безперервного освітнього процесу у мистецькій 

школі та враховуючи Перспективний план школи мистецтв, затверджений 

рішенням педагогічної ради, Перещепинська міська рада прийняла рішення 

прийняти школу разом з 4 філіями, які знаходяться на територіях 

Новомосковського району (Черкаська, Гвардійська філії) та Піщанської 

сільської ОТГ (Меліоративненська та Орлівщинська філії). Таким чином, 

Перещепинська міська рада на даний момент забезпечує однією з культурних 

послуг – надання початкової мистецької освіти, не тільки мешканців своєї 
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громади, а й інших населених пунктів Новомосковського району та 

Піщанської сільської ОТГ. Відповідно до стратегії розвитку  Перещепинської 

школи мистецтв, дирекція та педагогічний колектив працюють у напрямку 

відкриття нових класів та філій мистецької школи на території 

Перещепинської міської ОТГ в селах Голубівка, Керносівка, Багате. Також на 

території с. Приорільське Личківської сільської ОТГ Магдалинівського 

району відкрито ще одну філію ПШМ на умовах співфінансування.   

Враховуючи географічне положення Перещепинської міської ОТГ, ідентична 

модель можлива з населеними пунктами Новомажаровської сільської ради 

Зачепилівського району Харківської області. 

          У базовому корпусі школи постійно працює галерея творчих робіт 

учнів та викладачів художнього відділу «Чарівна мелодія фарб». Викладачі 

школи постійно підтверджують свою майстерність, приймаючи участь зі 

своїми учнями у міських, районних та обласних концертах, готуючи учнів до 

участі у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних  та районних конкурсах та 

фестивалях. 

          У школі  працює методичний кабінет з початкової хореографічної 

освіти з відповідним бібліотечним, аудіо-, відео- фондами. 

          На базі Перещепинської школи мистецтв проводиться конкурс 

виконавців - інструменталістів «Музичний калейдоскоп». В 2019 році за 

підтримки Дніпропетровського ЦРМС, Перещепинської міської ради 

відбувся VII багатожанровий фестиваль-конкурс «Зоряне намисто», який в 

цьому році набув статусу І децентралізаційного, в якому прийняли участь 

кілька ОТГ Новомосковського району Дніпропетровської області.   

          Початкова мистецька освіта потребує актуалізації в сучасному 

суспільстві, осучаснення змісту та підходів до надання освітніх послуг. 

Реформа децентралізації потребує нового розуміння місця мистецьких шкіл у 

локальних культурно-освітніх просторах, оскільки викликає в учасників 

мистецько-освітньої діяльності побоювання щодо знищення мережі 

мистецьких шкіл та доступу до послуг з початкової мистецької освіти. 

Реформа освіти в Україні вимагає від закладів культурно-мистецької освіти 

осучаснення, зміни стандартів діяльності, актуалізації змісту мистецької 

освіти 

          З 1 вересня 2018 року Міністерством культури України розпочався 

пілотний проект з упровадження  в освітній процес мистецьких шкіл освітніх 

програм початкової мистецької освіти. Викладачами хореографічного 

відділення Пред О.П., Маласай Т.В., завідуючою відділом  Кошкіною Ю.О. 

було написано освітню та навчальну програми з хореографії на 

елементарному підрівні початкової мистецької освіти. Було проведено набір 

здобувачів освіти з хореографічного напрямку  у кількості 10 осіб.  Станом 

на 31 травня 2019 року за відгуками законних представників учнів – 

учасників пілотного проекту, навчальна програма дає позитивний результат, 

усі учні закінчили навчальний рік, виконавши вимоги компетентностей та 

навичок 1 року навчання. 
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          Колектив викладачів приділяв велику увагу таким напрямкам роботи:   

Сучасна мистецька школа повинна стати повноцінним суб’єктом у житті 

громади, брати участь в організації її культурного життя, надавати 

мистецько-освітні послуги для різних категорій громадян без вікових 

обмежень, а також є середовищем інклюзивної мистецької освіти 

початкового рівня. Школа бере участь у проекті з упровадження 

інклюзивного навчання у мистецькій школі. Заступник директора Маласай 

Т.В. з 1 лютого 2019 року працює у проекті інклюзивної мистецької освіти з 

напрацювання освітніх програм з Харківським департаментом культури. Цей 

проект був поданий на конкурс Українського культурного фонду.  

        Початком роботи школи в інклюзивному напрямку стали такі заходи: 

робота з клубом людей похилого віку «Калинонька», громадською 

організацією «Спілка ветеранів Афганістану», моніторинг дітей та юнацтва з 

особливими потребами, які проживають на території м. Перещепине, 

прийняття на роботу людей з особливими потребами. Не залишаються поза 

увагою й  інклюзивні митці художнього слова в особі поетеси Надії Зінченко, 

з якою постійно ведеться творчий діалог. 

 

1.5.4. Центральна публічна бібліотека  

Перещепинської міської ОТГ 
 

          Центральна публічна бібліотека Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади проводять величезний об’єм культурно-

просвітницької, інформаційної роботи по наданню якісних бібліотечних 

послуг мешканцям не тільки Перещепинської міської ОТГ, а й 

Новомосковського району, адже громада взяла під своє крило усі 9 філії, які 

знаходяться на території району.  

          Форми роботи працівників – натхненників вражають, це і: різноманітні 

творчі вечори, книжкові виставки, тематичні інформаційно-пізнавальні 

години, «Бібліокафе» для юних книголюбів, літературні години для учнів 

шкіл, відео-зустрічі з письменниками, семінари для бібліотечних працівників 

КЗК «Централізована система публічних бібліотек Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади»,  організація участі у обласному конкурсі 

на кращий плакат-мотиватор «Читай! Мрій! Перемагай!», залучення своїх 

користувачів та мешканців регіону у рамках проекту «Читаємо разом» до 

вивчення творчості видатних письменників, літературно-мовознавчі 

подорожі «Мово моя, ти – чарівна зірниця» та інші.  

            На сучасному етапі суспільної трансформації зміни, що проходять у 

формуванні громадянського суспільства впливають на бібліотеки наскільки, 

що змінюють  всю систему бібліотечної праці і бібліотечних ресурсів, тому 

робота Центральної публічної бібліотеки Перещепинської міської ОТГ 

націлена на виявлення можливостей для підтримки життєдіяльності 

бібліотек, формуванні її нового соціокультурного образу, та вже сьогодні  
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здатна ефективно забезпечувати потреби сучасних користувачів у 

бібліотечно-інформаційних продуктах та послугах, активізації суспільного 

життя місцевих громад. 

          У 2019 році діяльність бібліотек була спрямована на співпрацю з 

органами місцевого самоврядування, просування позитивного іміджу 

бібліотек, висвітлення актуальних та значущих подій в житті України, 

здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації досягнень 

української та світової науки, культури та літератури, підвищення 

професійного рівня бібліотечних працівників. 

 

Користувачів, осіб, 

в тому числі: 

20872 

- діти до 15 років 6355 

- 15 – 17 років 1125 

- 18  21 рік 1086 

- від  22  років 12099 

Кількість зареєстрованих користувачів, згідно з єдиною 

реєстраційною картотекою (протягом року) 

20665 

Загальний універсальний фонд книжкових та періодичних 

видань,  примірників 

279996 

Документовидача,   примірників видань,  

В тому числі: 

415103 

- дітям 131351 

Кількість відвідувань 

 

136959 

Кількість відвідувань масових заходів  

 

29299 

Кількість проведених заходів, в межах, так за межами  

закладів 

1878 

Клуби за інтересом 23 

  

Штат 

Загальна кількість працівників, 

осіб 

50 

Кількість бібліотечних працівників,  

осіб 

48 
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3 них мають освіту, 

в тому числі: 

 

- повну вищу, у тому числі: 7 

вищу спеціальну 3 

базову вищу 37 

 

Формування і використання бібліотечних фондів 

 

 

Усього 

документів  

бібліотечного 

фонду 

Із загальної кількості примірників 
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Надійшло примірників  

(тис. прим.) 

 

0,77 0,75 0,02 0,73 - 

Вибуло примірників  

(тис. прим.) 

 

0,06 0,06 - 0,04 - 

На кінець звітного року 

усього 

(тис. прим.) 

 

279,99 267,58 12,41 170,79 0,15 

Видано примірників 

усього (тис. прим.),  

з них: 

 

415,10 276,03 139,07 217,93 - 

- дітям до 15 років 

 
131,35 88,04 43,31 91,11 - 

 

         Сучасна бібліотека – це відкрита платформа для спілкування, навчання, 

творчості, саморозвитку, це співпраця з багатьма культурними та 

просвітницькими установами, громадськими організаціями, творчими 

колективами, майстрами тощо. 

         В бібліотеках діють Інтернет-центри, обладнанні  всім необхідним для 

роботи з сучасними інформаційними технологіями.  

         Бібліотеки постійно розширюють свою діяльність у сфері корисного 

дозвілля. В поточному році в бібліотеках продовжували  діяти 23 клуби за 

інтересом, які охоплювали різні вікові категорії користувачів та 

задовольняли читацькі смаки. 
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Матеріально-технічна база 
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2423,5 346 2077,5 1 243 24 10 1 - - 7 13 - 

 

         Бібліотечні заклади Перещепинської міської об'єднаної територіальної 

громади брали активну участь у проведенні фестивалю національних культур 

«SmolyankaFest». Центральні бібліотеки міста відповідали за організацію 

фотозони та за проведення об’єднаного туристичного маршруту «Від джерел 

до джерел».  

         З метою підвищення  рівня культурного обслуговування населення; 

задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, розвитку, 

забезпечення доступності  культурних послуг для різних верств 

населення регіону; збагачення духовного потенціалу через проведення 

масових, концертних і культурологічних заходів у Перещепинській ОТГ 

бібліотечними закладами КЗК «Централізована система публічних бібліотек 

Перещепинської міської ОТГ Дніпропетровської області» був проведений 

«Децентралізаційний бібліоярмарок».   

         На захід були запрошені представники  міської ради, старостинських 

округів Перещепинської ОТГ, сільських рад,  бібліотечних закладів  сусідніх 
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ОТГ для менеджменту бібліотечної комунікації і взаємодії різних громад, 

установ і закладів.   

        Соціокультурна діяльність бібліотек була спрямована на відображення 

ювілейних та знаменних дат, актуальних подій суспільного життя України та 

світу. Висвітлювались події історичного минулого та сьогодення нашої 

Батьківщини, її державотворення і устрою. Окремою темою відображали 

заходи з українознавства та народознавства, що сприяло примноженню та 

розповсюдженню знань про історію, побут, традиції, обряди та звичаї нашого 

народу, в тому числі: 

- «Єдина наша мати – соборна Україна»; 

- «І обнялися береги одного вічного народу»; 

- «Ми єдиний народ, ми єдина держава»; 

- «Цвітуть, наче квіти волі, знамена жовто-голубі»; 

- «Незалежна і єдина, будь навіки – Україна!»; 

- «Український шлях. 100 років боротьби»; 

- «Скорботна пам’ять поколінь»; 

- «Гідність і свобода – найвищі цінності народу»; 

- «Рідна земля моя, ти козацькою славою щедра!»; 

- «Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса»; 

- «Вічну славу здобували Україні біля Крут»; 

- «Захист  Вітчизни – справа мужніх»; 

- «Герої України на захисті Вітчизни»; 

- «Вони боролись за українську землю»; 

- «Україна – територія Гідності і Свободи»; 

- «І лишилась вірності присяга – Батьківщині, матері, народу»; 

- «Крізь віки, крізь роки пам'ятайте»; 

- «Уклін живим – загиблим слава!»; 

- «І буде пам’ять вічно жити про дні ті легендарні»; 

- «Згадувати – щоб знати. Пам’ятати – щоб не повторити»; 

- «Європейський вектор України»; 

- «Світ відкриває Україну»; 

- «Конституція – гарант стабільності і демократії»; 

- «Права громадян – турбота держави»; 

- «Світ чудовий, коли ти здоровий»; 

- «Міцне здоров'я – успішне життя»; 

- «Довкілля – неповторна казка, тож бережи його, будь-ласка»; 

- «Давай  повернемо землі всі веселкові кольори»; 

- «Чорнобиль: катастрофа триває?»; 

- «Стежками Чорнобильського лиха»; 
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- «Немає вищої святині, ніж сяйво доброти»; 

- «Віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом»; 

- «Ріки добра починаються з джерел милосердя»; 

- «І там, де звучить рідна мова, живе український народ»; 

- «Шануймо мову над усі віки, якщо ми прагнем зватися народом»; 

- «Українські вишиванки – наче райдуги світанки»; 

- «Заплету віночок, заплету шовковий…»; 

- «Взявши миру у торбину Миколай йде в Україну»; 

- «Відкрий для себе рідний край»; 

- «Розмалюю рідне місто барвами веселки»; 

- «Письменницька палітра краю» (заходи по творчості письменників   

Дніпропетровщини): 

- «Поезія степового розмаю» (Г.Гарченко); 

- «Поет рідного краю» (М.Гудим); 

- «Все, що душа довірила словам» (Г.Світлична); 

- «Літературний серпантин» ( заходи  по творчості письменників): 

- «Класик нової української літератури» (І.Котляревський); 

- «Життя, що схоже на театр» (П.Куліш); 

- «І виводив він душі з пітьми» (Ю.Мушкетик); 

- «Невтомний шукач народознавчих скарбів» (В.Скуратівський) та ін. 

 

        При проведенні заходів бібліотечні працівники використовували 

театралізовані постановки, сценки, лялькові вистави, залучали до участі 

народні колективи будинків культури, гуртківців, танцювальні колективи. 

        Така тісна співпраця з закладами культури, освіти, соціальної сфери, 

ветеранськими організаціями та іншими соціальними інституціями сприяла 

створенню позитивного іміджу бібліотек. На заходи до бібліотек 

запрошувались представники органів місцевого самоврядування, 

сільськогосподарських та фермерських господарств, підприємці. 

      Феєричним завершенням проекту «Невідома Дніпропетровщина» стала 

перемога директора - Ю.М.Селіхової та бібліотечного колективу  у конкурсі 

туристичних маршрутів. Але більш приємною подією як для бібліотечних 

працівників, так і шанувальників рідного краю стало отримання в цей день 

третьої книги Юлії Миронівни – історико-краєзнавчої подорожі 

«Присамарські заграви». Видання є джерелом для пізнання колоритного 

Присамар’я – козацького краю, який дихає давниною, береже в собі багато 

відомостей і артефактів, що належить ще досліджувати. 
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1.5.5.Фізична культура та спорт 

 

 Кількість 

штатних 

працівників 

з них: 

жінок мають вищу спеціальну освіту з 

фізичної культури і спорту 

Працівники сфери 

фізичної культури та 

спорту, 

в тому числі: 

26 15 10 

у дошкільних 

навчальних закладах 
7 7 1 

у загальних 

навчальних закладах 
17 6 7 

у професійно-

технічних закладах 
2 2 2 

 

Спортивні споруди 

Спортивні споруди, 

в тому числі: 

Усього: 

    27 

у навчальних 

закладах 

у підприємствах, 

організаціях 

пристосовані 

для занять осіб з 

інвалідністю 

Стадіони з 

трибунами на 1500 

місць і більше 

1  1 1 

Площинні спортивні 

споруди, з них: 
17 16 1 17 

- спортивні 

майданчики 
3 3  3 

- футбольні 

поля 
11 11  11 

- інші 3 2  3 

Спортивні зали 7 7  1 

Стрілецькі тири 2 2  2 

 

Зайняття спортом 

Назва виду спорту Кількість осіб, які 

займаються спортом 

У тому числі у 

спортивних клубах 

З них жинок 

 235 235 90 

Баскетбол 72 72 27 

Волейбол 44   22 

Легка атлетика 15 15 8 
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Теніс  12 12 5 

Футбол 35 35 3 

Гирьовий спорт 8 8 1 

Шахи 9 9 4 

Теніс настільний 40 40 21 

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність 
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відвідують 

заняття 

(уроки) з 

фізичної 

культури 

(фізичного 
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Усього, 

з них: 
29 2675 628 50 295 70 213 233 1 2632 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

9 417 60 50 10 - - 30 - 417 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

10 2029 260 - 260 - - 140 - 2015 

Професійно-

технічні 

заклади 

1 229 60 - 25 35 - 40 - 200 

Інші  9 - 248 - - 35 213 23 1 - 

 

          За  2019 рік спортсмени Перещепинської міської ОТГ взяли участь у 16 

місцевих, 8 районних, 9 обласних та 2 Всеукраїнських змаганнях.   

Перещепинці мають задовільні показники у спорті і є чемпіонами району. 

Волейбольна команда Новомосковського району, до складу якої входять і 

наші місцеві спортсмени, є Чемпіонами області і у жовтні 2019 року вони 

взяли  участь у фіналі змагань на першість України. За підсумками обласної 
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спартакіади «Краща спортивна ОТГ Дніпропетровщини-2019» виборовши 

перше місце, команда Перещепинської громади представляла  

Дніпропетровщину на Всеукраїнських змаганнях у місті Вінниця. 

          За 2019 рік на території громади проведені: 

- Кубок міського Голови з волейболу,  

- Кубок міського голови з тенісу, шахів, шашок до Всесвітнього Дня 

здоров’я,  

- Кубок міського голови з футзалу,  

- Кубок міського голови з шахів,  

- Змагання з футболу,  

- Змагання з футзалу,  

- «Тато, мама, я – спортивна і міцна сім’я»,  

- Футбольний турнір «Кубок молоді»,  

- День фізкультури та спорту,  

- Багатирські ігри,  

- Територіальні змагання з міні – футболу,  

- Спортивно-патріотичні змагання «Від козацьких старшин до 

спортивних вершин»,  

- Турнір з настільного тенісу,  

- Круглий стіл за участю тренерів, інструкторів старостинських округів, 

активістів, вчителів фізичної культури і спорту навчальних закладів,  

- Спортивні змагання з шахів серед старостинських округів 

Перещепинської ОТГ. 

1.5.6. Водазабезпечення та водовідведення 

Комунальне підприємство «Перещепине вода-365»  

Перещепинської міської ради 

 

Код за ЄДРПОУ 42362007  

Код за КВЕД   

36.00 Забір, очищення та постачання води  

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
 

Юридична адреса підприємства:  

51221, Дніпропетровська обл., Новомосковський район,  

м. Перещепине, вул. Шевченка, 43 
 

          Підприємство здійснює постачання (реалізацію) води питної якості 

населенню, підприємствам, медичним та освітнім закладам міста 

Перещепине,  а також відведення стічних вод від міста Перещепине.   
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Кількість працюючих всього,  

у тому числі: 

29 

інженерно-технічний персонал 7 

робітники 22 

Кількість абонентів, населення, осіб 3616 

Кількість інших абонентів, 

підприємств 

93 

Кількість інших абонентів, 

бюджетних установ 

8 

  

Для подачі води на підприємстві є наступні споруди: 
 

Водопровідні мережі загальною 

довжиною, км 

83 

Водозабірні свердловини 4 

Водонапірні вежі: 2  

- об’ємом 300 м³ 1 

- об’ємом 15 м³ 1 

Кількість пожежних гідрантів на 

водопровідній мережі 

13 

 

 Для відводу та очищення стічних вод від житлових будинків у м. 

Перещепине на балансі підприємства є наступні каналізаційні спорудження: 
 

Самопливні каналізаційні мережі 

загальною довжиною, км 

5,653 

Напірний каналізаційний колектор 

від КНС до очисних споруд у дві 

нитки довжиною, км 

5,2 

Споруди біологічного очищення 

стічних вод продуктивністю до 7,0 

тис. м³/добу в складі: 

 11 

- пристрій для виділення із 

стічних вод механічних 

2 
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домішок мінерального 

походження   

- первинний відстійник 2 

- аеротенка - змішувач 2 

- вторинний відстійник  2 

- карта мулових майданчиків 2 

- хлораторна на рідкому хлорі 1 

 

 Скид очищених стічних вод після очисних споруд здійснюється на поля 

фільтрації. Річний планований об'єм прийнятих стічних вод становить 144,0 

тис. м
3
/рік. 

Плановий власний підйом питної води на підприємстві на 2019 рік 

складає – 365,0 тис. м
3
. Планований обсяг реалізованої води на підприємстві 

на 2019 р. – 260,0 тис. м
3
/рік. 

На підприємстві:  

- у водопровідному господарстві є 4 одиниці транспорту: легкові 

автомобілі – 2 од., вантажні(спеціальні) – 1 од., трактор - 1 од.,  

- у каналізаційному господарстві, в лабораторії: мийки лабораторного 

посуду - 1 шт., дистилятор ДЭ-4-2 - 1 шт. 
 

Комунальне підприємство «Голубівське»  

Перещепинської міської ради       
 

Код за ЄДРПОУ 37594973  

Код за КВЕД   

36.00 Забір, очищення та постачання води  

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
 

Юридична адреса підприємства:  

51230, Дніпропетровська обл., Новомосковський район,  

с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 32Б 

 

          КП «Голубівське» здійснює постачання води питної якості населенню, 

підприємствам, медичним та освітнім закладам села Голубівка, а також 

відведення стічних вод від села Голубівка. З  січня місяця 2018 року КП 
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«Голубівське» надає послуги з водовідведення, а з квітня 2019 року – 

водопостачання. 

          КП «Голубівське» надає послуги з утримання будинків та 

прибудинкової території та являється домоправителем 417 абонентів 11 

багатоквартирних будинків. 
           

Кількість працюючих всього,  

у тому числі: 

6 

інженерно-технічний персонал 4 

робітники 2 

Кількість абонентів, населення, осіб 868 

Кількість інших абонентів,  

з них: 

18 

- бюджетних установ 8 

- інших 10 

  

Для подачі води на підприємстві є наступні споруди: 
 

Водопровідні мережі загальною 

довжиною, км 

34,7 

Водозабірні свердловини 3 

Водонапірні вежі: 2  

- об’ємом 200 м³ 1 

- об’ємом 15 м³ 1 

Кількість водорозбірних колонок на 

водопровідній мережі 

1 

 

 Для відводу та очищення стічних вод від житлових будинків на балансі 

підприємства є наступні каналізаційні спорудження: 
 

Самопливні каналізаційні мережі 

загальною довжиною, км 

15,0 
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Каналізаційно-насосна станція 1 

Відстійник  1 

 

 Скид очищених стічних вод після очисних споруд здійснюється на 

існуючі ставки-накопичувачі. Річний планований об'єм прийнятих стічних 

вод становить 84,8 тис. м
3
/рік. 

Плановий власний підйом питної води на підприємстві на 2019 рік 

складає – 320,0 тис. м
3
. Планований обсяг реалізованої води на підприємстві 

на 2019 р. – 260,0 тис. м
3
/рік. 

Технологічний норматив втрат питної води 247,58 м³/1000м³ піднятої 

води або 79,23 тис.м³/рік. 

Перспективний технологічний норматив втрат питної води становить – 

150,0 м³/1000м³ піднятої води. 

Обсяг технологічних витрат питної води у водопровідному господарстві 

становить 12,78 м³/1000м³ піднятої води або 4,09 тис.м³/рік 

Обсяг технологічних витрат питної води у каналізаційному господарстві 

становить 3,57 м³/1000м³ відведених стоків або 0,30 тис.м³/рік. 

На підприємстві у водопровідному господарстві є 2 одиниці транспорту, 

у тому числі екскаватор та трактор з причіпним обладнанням, а також  

вантажний причіп, промивна та відкачувальна бочка. 

 

1.6.Фінансово-бюджетна ситуація 

ДОХОДИ 

План по доходах бюджету Перещепинської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік з урахуванням внесених змін без трансфертів затверджено 

у обсязі 77 029 596 грн., у тому числі загальний фонд 75 694 120 грн., та 

спеціальний фонд 1 335 476 грн. 

Фактично у 2019 році до загального фонду місцевого бюджету надійшло 

доходів у сумі 77 395 411 грн., або 102,2 % до плану, окремо по 

старостинським округам та м. Перещепине: 

 місто Перещепине – 37 264 839 грн. 

 Голубівський с/о    – 18 058 304  грн. 

 Багатський с/о        –   8 708 458  грн. 

 Керносівський с/о  –   4 326 886 грн. 

 Михайлівський с/о –   6 197 674 грн. 
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 Шандрівський с/о   –   2 839 250 грн. 

До спеціального фонду надійшло 1 722 578,78 грн. або 128,99 % до 

уточненого плану.  

У 2019 році до міського бюджету надійшло 79117,9 тис. грн., в тому числі: 

 45 227,45 тис.грн. – податок на доходи фізичних осіб,  

 17914,2 тис.грн. – єдиний податок,  

 4020,0 тис.грн. – рентної плати та плати за використання інших 

природних ресурсів, 

 6188,6 тис.грн. –  плата за землю, 

 1372,6 тис.грн. –  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, 

 2410,2 тис.грн. –  акцизний податок, 

 86,1 тис.грн. –  транспортний податок, 

 86,5 тис.грн. –  екологічний податок, 

 5,5 тис.грн. –  збір за забруднення навколишнього середовища, 

 1,4 тис.грн. –  адміністративні штрафи та інші санкції, адміністративні 

збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності,  

 156,7 тис.грн. –  плата за надання адміністративних послуг, 

 8,6 тис.грн. –  державне мито,   

 8,1 тис.грн. – орендна плата за водні об`єкти, 

 16,8 тис.грн. –  надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту, 

 1613,8 тис.грн. –  власні надходження бюджетних установ  (батьківська 

плата, плата за оренду майна бюджетних установ). 
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          За 2019 р. отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів в 

загальній сумі 72644,9 тис. грн., в тому числі освітньої субвенції в сумі 

36503,6 тис.грн., медичної субвенції в сумі 14147,1 тис.грн. 

          З урахуванням трансфертів до доходної частини загального фонду 

міського бюджету надійшло доходів в загальній сумі 149960,2 тис.грн., що 

складає  101,13% до уточненого річного плану з урахуванням змін (148287,6 

тис.грн.).  

Загальний фонд 

Податку та збору на доходи фізичних осіб у звітному періоді в цілому 

до бюджету громади зараховано 45 227 445,93 грн., що на 1 443 745 грн. або 

на 3,3% більше уточнених планових показників, окремо по старостинським 

округам та м. Перещепине: 

 місто Перещепине – 23 717 590 грн. 

 Голубівський с/о    – 10 388 473 грн. 

 Багатський с/о        –   3 707 597 грн. 

 Керносівський с/о  –   2 639 270 грн. 

 Михайлівський с/о –   3 352 248 грн. 

 Шандрівський с/о   –   1 422 266 грн. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Єдиний податок 

Плата за землю 

Рентна плата  

Акцизний податок 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

Власні надходження бюджетних 
установ   

Інші податки та збори 
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Основними податкоутворюючими підприємствами по сплаті податку є: 

ТОВ «Агрофірма Приорільська», ТОВ «Рістон Ойл», ТОВ АП 

«Придніпровське», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Орільський об’єднаний 

елеватор», ТОВ «Агрофірма Орільська», ТОВ «Агрофірма Відродження», 

ТОВ «Агрофірма Дружба», ТОВ «Агрофірма Мрія», Відділ освіти 

Перещепинської міської ради. 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності у 2019 році 

до бюджету міста в цілому зараховано у сумі 1 386 грн. Податок платять 

комунальні підприємства, розташовані на території м. Перещепине (КП 

«Перещепине – вода 365» та КП «Райводоканал» НРР). 

Рентної плати та плати за використання природних ресурсів у 

звітному періоді в цілому до бюджету громади зараховано 4 019 964,59 грн., 

що на 403 634,59  грн. або на 11,16% більше уточнених планових показників, 

окремо по старостинським округам та м. Перещепине: 

 місто Перещепине  –     355 735 грн. 

 Голубівський с/о    –      318 127 грн. 

 Багатський с/о        –   3 345 925 грн. 

 Керносівський с/о  –               56 грн. 

 Михайлівський с/о –               65 грн. 

 Шандрівський с/о   -               56 грн. 

Акцизного податку разом отримано 2 410 234 грн., що становить 

75,92% до запланованого, у тому числі за видами підакцизних товарів, 

окремо по старостинським округам та м. Перещепине: 

 місто Перещепине   – 1 791 989 грн. 

 Голубівський с/о    –      525 854 грн. 

 Багатський с/о        –        15 303 грн. 

 Керносівський с/о  –        64 120 грн. 

 Михайлівський с/о –          7 497 грн. 

 Шандрівський с/о   –          5 471 грн. 

Акцизного податку з пального, виробленого в Україні (ККД 14021900) 

отримано 248 912 грн., що становить 59,26% до запланованого у зв’язку із 

зменшенням частки зарахування внаслідок зменшення обсягів реалізації 

пального. 
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Акцизного податку з пального, ввезеного на митну територію України 

(ККД 14031900) отримано 1 016 797 грн., що становить 59,81% до 

запланованого. Надходження зменшились у зв’язку із зменшенням частки 

зарахування внаслідок зменшення обсягів реалізації пального.  

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами (ККД 14040000) до міського бюджету 

отримано у сумі 1 144 524 грн., що на 8,52% перевищує планові завдання 

(алкогольні напої та тютюнові вироби). 

Місцеві податки і збори всього до бюджету громади надійшло 

25 561 551 грн., що на 2,5% перевищує запланований обсяг надходжень, 

окремо по старостинським округам та м. Перещепине: 

 місто Перещепине  – 11 378 211 грн. 

 Голубівський с/о    –    6 738 402 грн. 

 Багатський с/о        –    1 624 928 грн. 

 Керносівський с/о  –    1 608 441 грн. 

 Михайлівський с/о  –   2 822 766 грн. 

 Шандрівський с/о   –    1 388 803 грн. 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплаченого власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості 

разом отримано 986 875 грн., що на 17,4% більше запланованого.  

Плати за землю у 2019 році до бюджету міста отримано 6 188 631 грн., 

що на 7 631,38 грн. або 0,12% більше запланованого.  

Транспортного податку за 2019 рік сплачено 86 105 грн. або на 22,21% 

більше ніж заплановано.  

Єдиного податку отримано у 2019 році отримано 17 914 228 грн., що 

складає 102,38% до уточненого плану. 

Від суб’єктів малого підприємництва у 2019 році отримано 6 462 742 

грн., що складає 105,55% до уточненого плану. Понадпланові надходження 

від фізичних та юридичних осіб отримано за рахунок збільшення кількості 

суб’єктів, які обрали спрощену систему оподаткування. На збільшення 

надходжень у порівнянні з попереднім роком вплинуло збільшення ставок 

податку по платниках - фізичних особах, які встановлені рішенням 

Перещепинської міської ради та обраховуються у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної плати. . 
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Єдиного податку з сільгосптоваровиробників, до бюджету міста 

отримано 10 657 356 грн., що на 1 636 грн. більше ніж заплановано та 

складає 100,02%. Надходження залежать від обсягів реалізації продукції. 

Неподаткові надходження  у 2019 році склали 174 829 грн. або 90,98% 

до запланованого показника, окремо по старостинським округам та м. 

Перещепине: 

 місто Перещепине –    19 928 грн. 

 Голубівський с/о    –     87 446 грн. 

 Багатський с/о        –     14 703 грн. 

 Керносівський с/о  –     14 999 грн. 

 Михайлівський с/о –    15 099 грн. 

 Шандрівський с/о   -     22 653 грн. 

Надходження адміністративного збору та платежів, доходів від 

некомерційної господарської діяльності склали 173 384 грн., або 93,13% до 

запланованого. 

Спеціальний фонд 

Екологічного податку у поточному році в цілому до бюджету громади 

зараховано у сумі 91 970,41 грн. План перевиконано на 921,89% або на 

82 970,41 грн. Дане відхилення зумовлене  появою нового підприємства ТОВ 

«Рістон-Ойл», яке є основним платником даного податку.  

Власних надходжень бюджетних установ у 2019 році в цілому 

отримано  1 613 808 грн., що складає 121,66% до кошторисних призначень з 

урахуванням змін. Надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами за кодом 25010100 отримано 1 403 255 грн., що на 16,07% більше 

плану.  

Надходжень від орендної плати за користування майном, що 

перебуває у комунальній власності у 2019 році до бюджету міста зараховано 

у сумі 130 863 грн., що на 20 863 грн. або на 18,97% більше ніж заплановано. 

Надходження збільшились внаслідок збільшення кількості договорів оренди. 

Станом на 01.01.2020 року залишок неповернутих тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банківських 

установах відсутній. 
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ВИДАТКИ 

Фактичні видатки міського бюджету за 2019 рік складають 147 312 

104,33 грн., у тому числі загального фонду – 135 316 572,86 грн., 

спеціального фонду – 11  995 531,47 грн.  

          Із загального фонду бюджету спрямовано коштів у сумі:  

 на фінансування державного управління  15072,1 тис.грн. міського 

бюджету,  

 на освіту – 82589,1 тис.грн.,  

 культуру і мистецтво – 8348,6 тис.грн., 

 на початкову мистецьку освіту – 3064,4 тис.грн., 

 соціальний захист та соціальне забезпечення –  676,9 тис.грн., 

 фізична культура i спорт –  191,7 тис.грн., 

 житлово-комунальне господарство –  5802,2 тис.грн., 

 економічна діяльність –  35,5 тис.грн., 

 міжбюджетні трансферти –  19536,1 тис.грн. 

 

 

 

 

  Сфера освіти 

Міжбюджетні трансферти 
(медицина, соцзахист) 

Державне управління   

Культура і мистецтво 

Житлово-комунальне 
господарство 

Розвиток інфраструктури 

Школа мистецтв 

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

Фізична культура i спорт 

Інші 
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Видатки міського бюджету  тис.грн.,  147312,1

у тому числі:   
 

Сфера освіти 88979,0 

Розвиток інфраструктури        4027,6 

Міжбюджетні трансферти         19561,4 

На державне управління           15395,1 

Сфера культури 8461,9 

Початкова мистецька освіта 3328,0 

Соціальний захист                       676,9 

Фізична культура i спорт           236,1 

Сфера ЖКГ                                   6470,0 

Економічна діяльність                 35,5 

 

План по видатках загального фонду бюджету громади на 2019 рік 

затверджений у обсязі 127 941 990 грн., уточнені планові показники 

становлять 140 283 764 грн., касове  виконання склало 135 316 572,86 грн.,  

або на 96,46%.  

Видатки на освіту  профінансовані у сумі 82 589 057,42 грн., що 

становить 97,15% від запланованого показника. В структурі видатків 

загального фонду місцевого бюджету обсяг видатків на освіту складає 

61,03%, на культуру – 6,2%, на соціальний захист населення – 4,2%. 

Відповідно до річного розпису видатків Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік обсяг видатків загального фонду на 

виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери громади з 

урахуванням необхідності проведення відрахувань до соціальних фондів 

затверджений у сумі 93 358 404 грн. Протягом звітного року відповідно до 

рішень міської ради проведено уточнення планових показників на виплату 

заробітної плати, у результаті чого уточнені планові показники склали 
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92 061 736 грн. Фактичне виконання становить 90 874 932 грн., або на 98,71% 

від уточненого плану на рік. Забезпечено  виплату заробітної плати у розмірі 

не меншому законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної 

плати - 4173 грн., встановлення розміру 1-го тарифного розряду з 1 січня - 

1921 грн. 

Заробітна плата працівникам бюджетної сфери громади виплачена у 

повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості. Питома вага 

видатків на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери громади 

в загальному обсязі видатків загального фонду складає 67,1%.  

Середня заробітна плата за 2019 рік склала: при фактичній чисельності 

працівників установ освіти на звітну дату  636 осіб, середній розмір 

заробітної плати по педагогічних працівникам загальноосвітніх шкіл, які 

фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, складає  

11 315,28 грн., педагогічних працівників дошкільних закладів освіти –

  6 896,64 грн.,  середня заробітна плата інших працівників загальноосвітніх 

закладів – 4 775,87 грн., середня заробітна плата інших працівників 

дошкільних закладів – 4 193,92 грн., по установах культури – 6045,40 грн.  

Видатки на придбання продуктів харчування при уточненому плані 

4 390 653 грн. проведені у обсязі 4 226 578 грн., або на 96,26%. Вартість 1 

діто-дня дітей дошкільного віку складає 35,57 грн.(за рахунок батьків 21,34 

грн., 14,23 грн. - за рахунок бюджетних коштів), учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл - 20,00 грн., 1 діто-день дітей дошкільних груп 

навчально-виховного комплексу - 33,92 грн. 

Проводиться безкоштовне харчування 920 дітей пільгової категорії 

громадян, з них:  

- діти-сироти – 8 осіб,  

- діти з багатодітних і малозабезпечених сімей – 38 осіб, 

- інваліди дитинства – 6 осіб, 

- позбавлені батьківського піклування – 21 осіб, 

- загиблих в АТО – 1 осіб, 

- діти учасників ЧАЕС – 2 осіб, 

- учні 1-4 класів – 844 осіб. 

Кредиторська заборгованість по даних видатках станом на 1 січня 2020 

року відсутня.  

Видатки на проведення соціальних виплат населенню (поточні 
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трансферти населенню) при уточненому плані на рік 668 400 грн. виконані у 

обсязі 667 400 грн. або на 99,85%. Всього отримали допомогу 388 чоловік 

громади, з них за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців обласного депутата – 43 чоловіка. Заборгованість станом 

на 01.01.2020 року з таких виплат відсутня. 

За 2019 рік бюджетними установами Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади проведено розрахунків за спожиті енергоносії з 

постачальниками на загальну суму 9 612 229 грн., у тому числі  послуги 

водопостачання і водовідведення – 319 829 грн., електрична енергія –  

3 221 925 грн., природний газ – 5 208 912 грн. В структурі видатків 

загального фонду місцевого бюджету обсяг видатків на комунальні послуги 

складають 7,1%.  

В 2019 році з місцевого бюджету надавалась фінансова підтримка 

комунальним підприємствам громади в сумі 3 444 757 грн., в тому числі: 

- КП «Перещепине - вода 365» надано 2 450 000 грн. (на нарахування 

заробітної плати 1 242 471,55 грн., нарахування на заробітну плату  

255 617,16 грн., оплата за електричну енергію 951 911,29 грн.);  

- КП «Голубівське» отримало 994 757 грн. (на нарахування заробітної 

плати 619 209,14 грн., нарахування на заробітну плату 109 040 грн., 

поточний ремонт башти 196 507,86 грн., оплата за електричну енергію 

70 000 грн.) 

         Крім того, на здійснення переданих видатків направлені кошти у 

вигляді міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 19 536 134 грн., з них: 

1. районному бюджету Новомосковського району в сумі 19 500 478 грн., в 

тому числі: 

- медичної субвенції для надання медичних послуг за місцем 

обслуговування населення – 14 147 100  грн., 

- на медичне обслуговування Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Новомосковської районної ради» (відшкодування витрат,  

пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на 

пільгових умовах) – 550 000 грн.; 

- забезпечення лікарськими препаратами хворих з нирковою 

недостатністю – 280 000 грн. 

- поточний ремонт теплової мережі Перещепинської АЗПМСД - 

70000,00 грн.; 

- для проходження медогляду працівників шкільних та дошкільних 

закладів Перещепинської міської ради – 103 578 грн.; 
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- лікування хворих на цукровий діабет – 200 000 грн.; 

- на  соціальний захист та соціальне забезпечення Управлінню 

соціального захисту населення Новомосковської 

райдержадміністрації (пільговий проїзд) – 140 000 грн.; 

- на послуги з обслуговування одиноких непрацездатних громадян 

похилого віку Територіальному центру соціального 

обслуговування – 2 730 400 грн.; 

- на утримання та забезпечення діяльності районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 567 200 грн.; 

- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не 

олімпійських  та олімпійських видів спорту та на фінансову 

підтримку місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості ФСТ «Колос» – 212 200 

грн.; 

- на утримання КЗ «Перещепинська РЛ №2»ДОР» - 500 000 грн.; 

2. обласному бюджету 35 656 грн., в тому числі: 

- на заходи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки 

– 14 256 грн.; 

- на заходи Програми створення та використання матеріальних 

резервів – 21 400 грн. 

Видатки спеціального фонду бюджету виконано у обсязі 11 995 531,47 

грн., або на 96,03% до уточнених річних планових призначень.  

В 2019 році до бюджету Перещепинської об’єднаної територіальної 

громади надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад в 

сумі 5 929 600 грн., субвенція використана в сумі 5 927 135,36 грн. на 

наступні об’єкти: 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Кооперативна, 

Першотравенська, Затишна, Першотравнева с. Керносівка; 

Південна, Широка, Новоселівка, Східна, с. Ганнівка; Харківська, 

Центральна, Шкільна с. Орілька Керносівського старостинського 

округу на загальну суму 1 276 675,69 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Привокзальна, 

Нагорна селища Кільчень; Степова селища Миролюбівка, 

виготовлення ПКД по капітальному ремонту дороги по вулиці 

Ведмедя с. Голубівка Голубівського старостинського округу на 

загальну суму 363 565,48 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Привокзальна, 
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Мічуріна, Весняна, Поповича с. Козирщина; Ломоносова, 

Виноградна, Поповича с. Малокозирщина; Гагаріна сел. Вишневе 

на загальну суму 1 208 546,78 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Пушкіна с. 

Левенцівка, Центральна с. Михайлівка Михайлівського 

старостинського округу на загальну суму 405 419,42 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Першотравнева 

с. Шандрівка на загальну суму 227 034,39 грн.; 

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт дороги по вулиці 

Лісова с. Багате на суму 58 943,60 грн.; 

- придбання шкільного автобуса для КЗ Голубівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 1 899 500 грн.; 

- придбання роторної косарки «Віракс» для КП «Перещепине - 

вода 365» на суму 19 900 грн.; 

- придбання відвалу для снігу з шириною захвата 2,5м на суму 

25 650 грн.; 

- придбання апарату високого тиску без підігріву води з 

каналопромивним та очисним устаткуванням на суму 270 000 

грн.; 

- реконструкція водонапірної башти в сел. Кільчень Голубівського 

старостинського округу на суму 171 900 грн. 

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції придбаний 

шкільний автобус для Перещепинського опорного закладу, субвенція в сумі 

1 975 700 грн. використана в повному обсязі. 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «НУШ в сумі 729 422 грн. 

використана в повному обсязі на поповнення матеріально-технічної бази 

шкільних закладів. 

Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

обласного депутата Мазана Ю.В. в сумі 600 000 грн. використана в повному 

обсязі. За рахунок субвенції обласного депутата: 

- придбані дитячі спортивні майданчики в Голубівський та Багатський 
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старостинські округи,  

- надана матеріальна допомога мешканцям громади,  

- придбаний спортінвентар для Левенцівської та Михайлівського НВК,  

- придбані сценічні костюми для сільських клубів Михайлівського 

старостинського округу,  

- виконаний поточний ремонт ганку Керносівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

- частково замінені внутрішньо будинкові електромережі в будинках 

мікрорайону «Орільський»,  

- придбані новорічні подарунки для дітей дошкільних та 

загальноосвітніх закладів. 

У відповідності до рішення Перещепинської міської ради від 20 грудня  

2018 року №18-8/УІІ «Про бюджет об’єднаної територіальної громади м. 

Перещепине  на  2019  рік» розмір оборотного касового залишку бюджетних 

коштів визначено у сумі 256 000 грн.  

Станом на 01.01.2020 року:  

- обсяг залишку коштів загального фонду місцевого бюджету на 

єдиному казначейському рахунку склав 7 068 930,21 грн., з яких  

оборотний касовий залишок, затверджений на 2020 рік, – 288 000 грн.;  

- не використане фінансування 2019 року – 4 709 397,65 грн.,  

- нерозподілений обсяг перевиконання доходної частини бюджету – 

1 701 291,68 грн.,  

- залишок невикористаних станом на 01.01.2020 року коштів освітньої 

субвенції – 361 351,39 грн.,  

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами  – 8 889,49 грн. 

На кінець звітного періоду залишок коштів бюджету розвитку 

становить 25 930,04 грн. 

Інформація по старостинським округам 

Шандрівський старостинський округ 

В 2019 році до Шандрівського с/о:  

- надійшло доходів на суму  2 839 250 грн.  

- видатки склали                    4 289 632 грн.,  

в тому числі на утримання Шандрівського НВК – 2 827 833 грн.: 

з/плата – 1 848 475 грн., 

продукти харчування – 168 445 грн., 

комунальні послуги – 504 169 грн., 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 131 921 грн., 
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послуги – 62 222 грн., 

видатки на відрядження – 2978 грн. 

предмети довгострокового використання – 109 623 грн. 

Видатки:  

- по благоустрою – 105 228,34 грн. 

- електроенергія – 36 839 грн., 

- видатки на утримання служби у справах дітей (пропорційно до 

населення – 3,3%) – 38 073 грн., 

- утримання відділу освіти – 74 484 грн., 

- культура – 130 954 грн., 

- бібліотека – 48 664 грн. 

- проведення свят – 10 523 грн., 

- придбання спортінвентарю – 6 326 грн., 

- членські внески – 1170 грн., 

- з/плата з нарахуваннями – 673 805 грн., 

- з/плата апарата – 287 133 грн. 

- бензин – 48 600 грн. 

Розшифрування видатків по закладам освіти: 

КЗО «Шандрівський НВК»:   

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» Всього на 

суму 131 921,70 грн., а саме: дизпаливо 81160,00 грн., запасні частини 

14448,00 грн., буд. матеріали 23121,50 грн., печатка та штамп 1770,00 

грн., канцтовари 1220,00 грн., миючі засоби  4000,00 грн., дез.засіб 

332,20 грн., меблі 4550,00 грн., настінне кріплення під телевізор 

1320,00 грн. 

- КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього 62222,29 грн., а саме: послуги з 

охорони здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., 

обслуговування котельні 1104,71 грн., інтернет-послуги 2100,00 грн., 

перезарядка вогнегасників 862,09 грн., технічне обслуговування 

приладів 12960,91 грн., обслуговування приладів обліку 521,74 грн., 

вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., страхування 

транспортного засобу 5481,35 грн., поточний ремонт електроплити 

7177,18 грн., послуги з надання пакетів оновлень програмного 

комплексу «КУРС» 990,91 грн., технічне обслуговування системи 

газопостачання 5433,62 грн., налагодження системи регулювання та 

технічне обслуговування в теплогенераторах 2591,00 грн., 

налагодження автоматики безпеки водогрійних котлів 10182,49 грн.  

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - комп’ютерна техніка на суму 95 123 грн.; телевізор 
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вартістю 16 700 грн.; меблева стінка 14 500 грн.; меблі для оснащення 

перших класів на суму 8 484 грн.; дидактичні матеріали на суму 8 800 

грн.; комплект комп’ютерної техніки по НУШ на суму  24 540 грн. 

 

Михайлівський старостинський округ 

В 2019 році доходів до Михайлівському с/о:  

- надійшло всього    6 197 674 грн. 

- видатки склали      6 426 638 грн.,  

в тому числі на утримання Михайлівського НВК, Левенцівської ЗОШ І-

ІІІ ст., КЗО Левенцівський ЗДО «Сонечко» – 3 739 501 грн.: 

з/плата – 2 437 465 грн.,  

продукти харчування – 317 734 грн., 

комунальні послуги – 644 982 грн., 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 144 228 грн., 

послуги – 155 379 грн., 

видатки на відрядження – 5 565 грн. 

предмети довгострокового використання – 34 148 грн. 

Видатки:  

- по благоустрою – 83 088 грн., 

- електроенергія – 78 923 грн., 

- видатки на утримання служби у справах дітей (пропорційно до 

населення – 7,1%) – 81 915 грн., 

- утримання відділу освіти – 160 255 грн., 

- культура – 281 750 грн., 

- бібліотека – 104 702 грн., 

- проведення свят – 22 641 грн., 

- придбання спортінвентарю – 13 611 грн., 

- членські внески – 2 517 грн., 

- з/плата з нарахуваннями – 687 264,72 грн., 

- з/плата апарата – 617 771 грн., 

- бензин – 48 600 грн., 

- дотація на утримання Терцентру, ЦССДМ – 363 505 грн., 

- субвенції – 19 115 грн., 

- мат.допомога населенню – 53 200 грн., 

- оздоровлення та відпочинок дітей – 23 880 грн., 

- більярдний стіл – 44 400 грн. 

Розшифрування видатків по закладам освіти: 
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Левенцівський ЗДО «Сонечко»:  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар», ковролін  11289,00 

грн. 

КЗО «Левенцівська ЗОШ І-ІІІ ст.»:  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» dсього на суму 112 

572,20 грн.: буд. матеріали 64850,00 грн., канцтовари 1130,00 грн., миючі 

засоби 3000,00 грн., дез.засіб 332,20 грн., телекомунікаційні засоби 12960,00 

грн., дошка комбінована 14550,00 грн., м’ячі 10000,00 грн., водонагрівач 

5750,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 77135,43 грн.:  послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., інтернет-послуги 27085,72  

грн., спостереження та сигналізація 9504,00 грн., перезарядка вогнегасників 

862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., обслуговування 

приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., 

послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» 990,91 

грн., технічне обслуговування системи газопостачання 5433,62 грн., 

налагодження системи регулювання та технічне обслуговування в 

теплогенераторах 6960,15 грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»: витрачено 61 411 грн., а саме персональний комп’ютер та 

багатофункціональний пристрій Canon MF3010 (3 в 1) вартістю 20 799 грн.; 

меблі для оснащення перших класів на суму 7 272 грн.; дидактичні матеріали 

на суму 8 800 грн.; комп’ютерна техніка по НУШ 24 540 грн. 00 коп. 

КЗО «Михайлівський НВК»:  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 20 

367,20 грн.: буд. матеріали 4655,00 грн., канцтовари 1040,00 грн., миючі 

засоби 3000,00 грн., дез.засіб 332,20 грн., телекомунікаційні засоби 11340,00 

грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 78244,77 грн.: послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., телекомунікаційні послуги  

4800,00 грн., інтернет-послуги 27085,72 грн., перезарядка вогнегасників 

862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., обслуговування 

приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., 

послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» 990,91 

грн., технічне обслуговування системи газопостачання 5433,62 грн., 

налагодження системи регулювання та технічне обслуговування в 
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теплогенераторах 6960,15 грн., налагодження автоматики безпеки 

водогрійних котлів 5813,34 грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»: витрачено 52 749 грн., а саме придбаний ноутбук вартістю 

13 349 грн.; меблі для оснащення перших класів на суму 6 060 грн.; 

дидактичні матеріали на суму 8 800 грн.; комп’ютерна техніка по НУШ 

24 540 грн. 00 коп. 

Керносівський старостинський округ 

- в 2019 році надійшло доходів 4 326 886 грн. 

- видатки склали                         4 652 818 грн.,  

в тому числі на утримання Керносівської ЗОШ, КЗО Керносівський ЗДО 

«Сонечко» – 2 410 489 грн.: 

з/плата – 1 521 479,52 грн., 

продукти харчування – 173 237,22 грн., 

комунальні послуги – 433 576,01 грн., 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 159 817,80 грн., 

послуги – 106 289,38 грн., 

видатки на відрядження – 2529 грн. 

предмети довгострокового використання – 13 560 грн. 

Видатки:  

- по благоустрою – 80971 грн. 

- електроенергія – 116 833 грн., 

- видатки на утримання служби у справах дітей (пропорційно до 

населення – 5,2%) – 59 993,96 грн., 

- утримання відділу освіти – 117 370,18 грн., 

- культура – 206 352 грн., 

- бібліотека – 76 683,26 грн. 

- проведення свят – 16 582 грн., 

- придбання спортінвентарю – 9 968 грн., 

- членські внески – 1844 грн., 

- з/плата з нарахуваннями – 783 861,22грн. 

- з/плата апарата – 452 452 грн. 

- дотація на утримання Терцентру, ЦССДМ – 266 229 грн. 

- субвенції – 14 000 грн. 

- мат.допомога населенню – 21 700 грн. 

- оздоровлення та відпочинок дітей – 17 490 грн. 

Розшифрування видатків по закладам освіти: 
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Керносівський ЗДО «Сонечко»:  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 

17060,60 грн.: печатка 255,00 грн., миючі засоби 9950,00 грн., дез.засіб 166,10 

грн., канцтовари 1962,00 грн., буд. матеріали 4727,50 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 27471,89 грн.: дератизація та 

дезінфекція 3704,22 грн., заправка картриджів 398 грн., охорона здоров’я  

4719,80 грн., газопостачання 2217,84 грн., перезарядка вогнегасників 551,40 

грн., технічне обслуговування приладів 3196,83, технічне обслуговування 

газопроводу 4208,00 грн., цілодобове спостереження 3777,60 грн., 

вимірювання електролабораторії 4698,20 грн.  

КЗО «Керносівська ЗОШ І-ІІІ ст.»:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 142 

757,20 грн.: дизпаливо 56650,00 грн., запчастини 5632,00 грн., буд. матеріали 

46984,00 грн., канцтовари 1220,00 грн., миючі засоби 2999,00 грн., дез.засіб 

332,20 грн., посуд 10760,00 грн., шкільна форма 3600,00 грн., 

телекомунікаційні засоби 14580,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього: 78817,49 грн.: послуги з охорони здоров’я 

4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., обслуговування котельні 1104,71 грн., 

інтернет-послуги 4600,00 грн., інтернет-послуги 27085,72  грн., перезарядка 

вогнегасників 862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., 

обслуговування приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 

2964,32 грн., страхування транспортного засобу 5481,35 грн., послуги з 

надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» 990,91 грн., 

технічне обслуговування системи газопостачання 5433,62 грн., налагодження 

системи регулювання та технічне обслуговування в теплогенераторах 6960,15 

грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»: було витрачено 75 904 грн., а саме придбаний ноутбук 

вартістю 13 560 грн.; меблі для оснащення перших класів на суму 20 604 

грн.; дидактичні матеріали на суму 17 200 грн.; комп’ютерна техніка по 

НУШ 24 540 грн.  

Багатський старостинський округ 

- В 2019 році надійшло доходів 8 708 458 грн. 

- Видатки склали                         5 454 157 грн.,  

в тому числі на утримання КЗО Панасівського НВК – 2 756 828 грн.: 

з/плата – 1 392 501 грн., 
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продукти харчування – 186 015 грн., 

комунальні послуги – 649 388 грн., 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 193 541 грн., 

послуги – 86 750 грн., 

видатки на відрядження – 3 233 грн., 

предмети довгострокового використання – 245 400 грн. 

Видатки: 

- по благоустрою – 38 841 грн., 

- електроенергія – 83 549 грн., 

- видатки на утримання служби у справах дітей (пропорційно до 

населення – 7,6%) – 87 683 грн., 

- утримання відділу освіти – 171 541 грн., 

- культура – 301 592 грн., 

- бібліотека – 112 075 грн., 

- проведення свят – 24 236 грн., 

- придбання спортінвентарю – 14 569 грн., 

- членські внески – 2 695 грн., 

- з/плата з нарахуваннями – 684 843грн, 

- з/плата апарата – 661 276 грн., 

- дотація на утримання Терцентру, ЦССДМ – 389 105 грн., 

- субвенції – 20 462 грн., мат.допомога населенню – 30 700 грн., 

- оздоровлення та відпочинок дітей – 25 562 грн., 

- бензин – 48 600 грн. 

Розшифрування видатків по закладам освіти: 

КЗО Панасівський НВК:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 193 

541,70 грн.: дизпаливо 94420,00 грн., запасні частини 21271,00 грн., набори 

дитячих ігор 6580,00 грн., посуд 2720,00 грн., будівельні матеріали 12004,00 

грн., килим 5700,00 грн., спортивний мат 2480,00 грн., бойлер 4290,00 грн., 

пило всмоктувач 2660,00 грн., миючі засоби 3999,50 грн., дез.засіб 332,20 

грн., телекомунікаційні засоби 17820,00 грн., шкільна та спортивна форма 

13290,00 грн., канцтовари 1220,00 грн., дошка 4755,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 86750,83 грн.: послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., обслуговування котельні 

1104,71 грн., інтернет-послуги 27085,72 грн., перезарядка вогнегасників 

862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., обслуговування 

приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., 

страхування транспортного засобу 5481,35 грн., послуги з надання пакетів 



 73 План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік 

оновлень програмного комплексу «КУРС» 990,91 грн., технічне 

обслуговування системи газопостачання 5433,62 грн., налагодження системи 

регулювання та технічне обслуговування в теплогенераторах 2591,00 грн., 

введення в експлуатацію газосигналізатора 6720,00 грн., налагодження 

автоматики безпеки водогрійних котлів 5813,34 грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»: 293 760 грн., а саме були придбані ванни мийні вартість яких 

складає 20 400 грн.; вузол обліку газу 174 000 грн., придбаний комплекс 

Флоутек 51 000 грн.; меблі для оснащення перших класів на суму 12 120 грн.; 

дидактичні матеріали на суму 11 700 грн.; комплект комп’ютерної техніки по 

НУШ на суму  24 540 грн. 

Голубівський старостинський округ 

- В 2019 році  надійшло доходів всього 18 058 304 грн. 

- Видатки склали                                     18 921 107 грн.,  

в тому числі на утримання Миролюбівська ЗОШ, Голубівська ЗОШ І-

ІІст., Голубівська ЗОШ І-ІІІ ст., КЗО Голубівський  

ЗДО «Сонечко», КЗО Миролюбівський ЗДО Дзвіночок – 10 741 885 

грн.: 

з/плата – 7 304 859 грн., 

продукти харчування – 1 090 240 грн., 

комунальні послуги – 1 504 788 грн., 

предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 478 236 грн., 

послуги – 304 756 грн., 

видатки на відрядження – 18 537 грн. 

предмети довгострокового використання – 40 469 грн. 

Видатки:  

- по благоустрою – 262 465 грн., 

- електроенергія – 140 371 грн., 

- видатки на утримання служби у справах дітей(пропорційно до 

населення – 23,6%) – 272 281 грн., 

- утримання відділу освіти – 532 680 грн., 

- культура – 936 522 грн., 

- бібліотека – 348 024 грн., 

- проведення свят – 75 259 грн., 

- придбання спортінвентарю – 45 242 грн., 

- членські внески – 8 369 грн., 

- з/плата з нарахуваннями – 1 098 887грн., 

- з/плата апарата – 2 053 436 грн., 
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- дотація на утримання Терцентру, ЦССДМ – 1 208 272 грн., 

- субвенції – 63 539 грн., 

- мат.допомога населенню – 147 900 грн., 

- бензин – 48 600 грн., 

- оздоровлення та відпочинок дітей – 79 375 грн. 

Фінансова підтримка КП Голубівське – 858 000 грн. 

Розшифрування видатків по закладам освіти: 

Голубівський ЗДО «Сонечко»:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 

49127,17 грн.: печатка та штамп 1085,00 грн., миючі засоби 36191,00 грн., 

дез.засіб 332,20 грн., канцтовари 4701,00 грн., буд. матеріали 3777,50 грн., 

посуд 3040,47 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 31 119,89 грн.: дератизація та 

дезінфекція 3704,22 грн., інтернет-послуги 4800 грн., заправка картриджів 

398 грн., охорона здоров’я 4719,80 грн., газопостачання 2217,84 грн., 

перезарядка вогнегасників 551,40 грн., технічне обслуговування приладів 

3196,83, технічне обслуговування газопроводу 4208,00 грн., цілодобове 

спостереження 2625,60 грн., вимірювання електролабораторії 4698,20 грн.  

Миролюбівський ЗДО «Дзвіночок»:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 

20840,60 грн.: печатка та штамп 1085,00 грн., миючі засоби 6517,50 грн., 

дез.засіб 166,10 грн., канцтовари 6111,00 грн., буд. матеріали 4963,00 грн., 

пило всмоктувач та утюг 1998,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 26325,91 грн.: дератизація та 

дезінфекція 3704,22 грн., заправка картриджів 398 грн., охорона здоров’я  

4719,80 грн., газопостачання 2217,84 грн., перезарядка вогнегасників 551,40 

грн., технічне обслуговування приладів 3202,85 грн., технічне 

обслуговування газопроводу 4208,00 грн., цілодобове спостереження 2625,60 

грн., вимірювання електролабораторії 4698,20 грн.  

КЗО «Голубівська ЗОШ І-ІІІ ст.»:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 306 

048,20 грн.: печатка та штамп 2331,00 грн., бензин 236350,00 грн., запчастини 

7478,00 грн., канцтовари 1605,00 грн., буд. матеріали 29372,00 грн., миючі 

засоби 4998,00 грн., дез.засіб 332,20 грн., дидактичні матеріали 7532,00 грн., 

шкільна та спортивна форма 16050,00 грн.  
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КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 96338,00 грн.: послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., інтернет-послуги 7200,00 

грн., спостереження та сигналізація 9600,00 грн.,  заправка картриджів 873,34 

грн., перезарядка вогнегасників 862,09 грн., технічне обслуговування 

приладів 12960,91 грн., обслуговування приладів обліку 521,74 грн., 

вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., страхування транспортного 

засобу 5481,35 грн., послуги з надання пакетів оновлень програмного 

комплексу «КУРС» 990,91 грн., технічне обслуговування системи 

газопостачання 5433,62 грн., поточний ремонт автомобіля ПАЗ 32054 

вартість 18837,60 грн. та 13800,00 грн., налагодження системи регулювання 

та технічне обслуговування в теплогенераторах 6960,15 грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» було витрачено 2 107 793 грн. 00 коп., а саме придбаний 

ноутбук вартістю 13 560 грн.; комплект технічного обладнання для ресурсної 

кімнати на суму 28 695 грн. 00 коп., комплект меблів та обладнання для 

ресурсної кімнати на суму 54 013 грн.; комплект меблів та обладнання для 

ресурсної кімнати 19 962 грн. 40 коп.; комплект столового посуду для 

ресурсної кімнати 10 298 грн. 60 коп.; комп’ютерна техніка по НУШ 24 540 

грн. 00 коп.; дидактичні матеріали на суму 24 500 грн.; меблі для оснащення 

перших класів на суму 32 724 грн.; був придбаний шкільний автобус для 

перевезення школярів вартістю 1 899 500 грн. 

КЗО «Голубівська ЗОШ І-ІІ ст.:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 34 

594,20 грн.: миючі засоби 2995,00 грн., дез.засіб 332,20 грн., канцтовари 

1175,00 грн., буд. матеріали 18452,00 грн., шкільна та спортивна форма 

9640,00 грн., ялинка 2000,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 82235,71 грн.: послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., перезарядка вогнегасників 

862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., обслуговування 

приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., 

встановлення огорожі 41690,00 грн., послуги з надання пакетів оновлень 

програмного комплексу «КУРС» 990,91 грн., технічне обслуговування 

системи газопостачання 5433,62 грн., налагодження системи регулювання та 

технічне обслуговування в теплогенераторах 6960,15 грн. КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» було 

витрачено 68 156 грн. 00 коп., а саме придбаний ноутбук вартістю 13 560 

грн.; меблі для оснащення перших класів на суму 15 756 грн.; дидактичні 
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матеріали на суму 14 300 грн.; комплект комп’ютерної техніки по НУШ на 

суму  24 540 грн. 

КЗО «Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ст.»:  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» всього на суму 67 

626,20 грн.: дидактичні матеріали 3390,00 грн., дез.засіб 332,20 грн., 

канцтовари 1355,00 грн., буд. матеріали 7209,00 грн., миючі засоби 4000,00 

грн., шкільна та спортивна форма 29390,00 грн., телекомунікаційні засоби 

16200,00 грн., водонагрівач 5750,00 грн.  

КЕКВ 2240 «Інші послуги» всього на 68736,14 грн.: послуги з охорони 

здоров’я 4262,99 грн., дератизація 5588,98 грн., обслуговування котельні 

1104,71 грн., інтернет-послуги 27085,72  грн., перезарядка вогнегасників 

862,09 грн., технічне обслуговування приладів 12960,91 грн., обслуговування 

приладів обліку 521,74 грн., вимірювання електролабораторії 2964,32 грн., 

послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС» 990,91 

грн., технічне обслуговування системи газопостачання 5433,62 грн., 

налагодження системи регулювання та технічне обслуговування в 

теплогенераторах 6960,15 грн.  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» було витрачено 195 472 грн., а саме придбаний ноутбук 

вартістю 13 349 грн.; комплект технічного обладнання для ресурсної кімнати 

на суму 28 695 грн. 00 коп., комплект меблів та обладнання для ресурсної 

кімнати на суму 54 013 грн.; комплект меблів та обладнання для ресурсної 

кімнати 19 962 грн. 40 коп.; комплект столового посуду для ресурсної 

кімнати 10 298 грн. 60 коп.; ноутбук для інклюзивного навчання вартістю 

10 922 грн.; комп’ютерна техніка по НУШ 24 540 грн. 00 коп.; дидактичні 

матеріали на суму 14 300 грн. 
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1.7.Результати SWOT-аналізу 

 

Сильні 

сторони 

Вигідне географічне 

розташування громади 

- Відстань до обласного центру м. 

Дніпро (70 км) на кордоні між 

Дніпропетровською і Харківською 

областями. 

- Наявність залізничного сполучення 

Дніпро – Красноград, стація 

Перещепине Придніпровської залізниці 

АТ «Укрзалізниця». 

- Наявність автомобільних трас 

міжнародного та регіонального 

значення (М18 та М29). 

 

Наявні поклади 

корисних копалень 

- Територія громади багата на корисні 

копалини.  

- Освоєно Багатське газоконденсатне 

родовище. 

- Розвідані великі запаси коксівного 

вугілля, нафти. 

 

Культурна матеріальна 

та нематеріальна 

спадщина, культурна 

ідентичність, 

автентичність, духовні 

традиції, багата історія 

 

- Наявність туристичних об’єктів 

культурної спадщини: Керносівський 

ідол на скіфському кургані, криниця 

«Перещепинський лелека», Історико-

краєзнавчий музей, Спасо-

Преображенський храм та інші культові 

споруди. 

- На території громади 111 

зареєстрованих скіфських курганів. 

- Готельний комплекс «Мотель» 

(загальна кількість ліжко-місць - 25) та 

розвинена мережа громадського 

харчування - велика кількість кафе. 

 

Екологічно чиста 

місцевість. Наявні 

лісові, водні ресурси. 

- Громада розташована в екологічно 

чистому середовищі. 

- Відсутність екологічно небезпечних 

підприємств. До найближчих – в м. 

Дніпро – понад 70 км. 

- Територією громади протікають 

найчистіша річка України - Оріль, а 

також Кільчень, Багатенька.  

- Понад 500 га території громади 

займають землі лісогосподарського 

призначення. 

- На півночі громади проходить 30 км 

каналу «Дніпро — Донбас». 

 

Розвинуте сільське 

господарство, наявні 

цінні ґрунти 

- В галузевій структурі громади 

переважає сільського господарства, 

зокрема вирощування екологічно 

чистої продукції, враховуючи 
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екологічно сприятливу територію. 

-  Розвинутими є крупні агрофірми, 

фермерські господарства та особисті 

селянські господарства. 

- Наявність підприємств – елеваторів зі 

зберігання сільськогосподарської 

сировини. 

- Громада має виражений 

сільськогосподарський профіль, 

відповідно накопичуються  чимала 

кількість біологічних відходів (в тому 

числі рослинні залишки). 

 

Більша фінансова 

спроможність, в тому 

числі інвестиційна 

привабливість 

території, потенційні 

можливості для 

розвитку громади 

- Населення громади – 21305 осіб. 

- Велика територія громади - 573.9 кв.км. 

- Кількість населених пунктів, що 

входять до складу спроможної 

територіальної громади – 21, в тому 

числі місто районного значення. 

- Наявність вільних земельних ресурсів 

для громадської забудови та 

інвестиційної діяльності (залучення 

інвестицій). 

- Наявність у громаді підприємства з 

іноземними інвестиціями (ТОВ 

«Рістон-Ойл»), яке ефективно діють та 

надають приклад іншим інвесторам. 

- Наявність містобудівної документації - 

Генеральний план міста Перещепине, 

Генеральний план с. Голубівка. 

 

Наявна розвинена 

соціальна 

інфраструктура 

- На території громади наявні об’єкти 

соціальної інфраструктури – школи, 

лікарні, бібліотеки, клуби. Як наслідок 

є можливість надання соціальних 

послуг іншім громадам: 

- опорна школа - КЗО «Перещепинський 

ООЗ № 1», проведено в 2019-2020 рр. 

комплексну реконструкцію будівель, 

стадіону, прилеглої території. 

- наявність розвиненої культурної 

інфраструктури на чолі з Базовим 

центром культури і дозвілля в м. 

Перещепине (комплексної 

реконструкції в 2018 році), мережа 

Публічної бібліотеки з філіями в 

старостинських округах. 

- наявність закладу початкової 

мистецької культури – Перещепинська 

школа мистецтв.  

- наявність спортивної інфраструктури 

(стадіон «Колос», спортмайданчики, 

футбольні поля). 

- наявність закладів розвитку дитини 
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(Центр художньо-естетичного 

творчості учнівської молоді). 

- наявність мережі закладів охорони 

здоров’я, в тому числі КЗ 

«Перещепинська лікарня №2», 

амбулаторії сімейної медицини, дві 

станції швидкої допомоги. 

- наявність професійно-технічного 

навчального закладу Перещепинський 

професійний ліцей 

 

Вільні приміщення 

комунальної власності 

та інша комунальна 

власність 

 

- Комунальне нерухоме майно громада 

має можливість надавати в 

користування для ведення бізнесу. 

- Наявність вільних земельних ділянок 

для надання в оренду. 

 

Слабкі 

сторони 

Незадовільний стан 

доріг 

- Незадовільний технічний стан 95% 

доріг громади, що значно ускладнює 

рух транспортних засобів спеціального 

призначення (швидка допомога, 

пожежно-рятувальних автомобілів, 

громадського транспорту тощо) і 

приватних транспортних засобів та несе 

потенційну загрозу для життя та 

здоров’я мешканців та гостей громади. 

- Дорожнє покриття на зруйновано на 90 

%, має значні нерівності в рельєфі. 

Дорожній одяг відсутній на більшій 

частині ділянок доріг, на окремих 

ділянках ями, нерівності по всій її 

довжині, що не дає можливості 

безперешкодно рухатись дорогою як 

пішоходам так і автомобілям. 

- Занепад інфраструктури міської та 

сільських територій 

- Відсутність достатнього внутрішнього 

маршрутного сполучення в громаді. 

 

Нерозвинена 

туристична 

інфраструктура 

 

- Низький рівень розвитку культурного 

простору громади в зв’язку з низкою 

інвестиційною та туристичною 

привабливістю громади. 

- Відсутність використання соціально-

економічного потенціалу наявних 

об'єктів культурної спадщини. 

- Неможливо посилити інтеграцію 

культурної спадщини в життя громади. 

- Неможливо підвищити економічну 

привабливість культурної спадщини та 

її сталого використання, розвинути 

туристичні функції та інвестиційну 

привабливість Перещепинської міської 

ОТГ.  
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- Неможливо підвищити якість надання 

туристичних послуг на території 

громади. 

 

Не проведена 

інвентаризація земель 

та відсутні генеральні 

плани більшості 

населених пунктів 

 

- Не проведена інвентаризація земель на 

території громади. 

- Відсутність генеральних планів 

більшості населених пунктів громади та 

відповідні втрати місцевого бюджету. 

Велика кількість 

земельних ділянок не 

зареєстрована, частина 

земельних ділянок у 

«самозахваті» 

 

- Великі втрати місцевого бюджету через 

самовільне захоплення земельних 

ділянок та не оформлення прав 

користування ними. 

Велика зношеність та 

застарілість 

водопровідної мережі 

 

- Відсутність умов для забезпечення 

безперервного постачання якісної 

питної води населенню громади.  

- Незадовільний санітарно - технічний 

стан споруд і устаткування, застаріла 

інженерна інфраструктура об’єктів 

житлово-комунального  призначення, 

зношеність водопровідних мереж до 

80%.   

 

Низька громадська 

активність населення 

 

- Низька громадська активність 

населення. 

- Не налагоджена дієва комунікація між 

владою, бізнесом та громадськістю та 

низька консолідація громади. 

- Мала кількість активно працюючих  

громадських організацій, які б мали  

змогу реалізовувати проекти розвитку 

громади. 

 

Високий рівень 

безробіття в громаді 

 

- Високий рівень безробіття (явного та 

прихованого) та низькопродуктивна 

зайнятість значної частини населення 

громади. 

- Відсутність можливості 

працевлаштування як молодих людей з 

вищою освітою, так і випускників 

професійних училищ та технікумів 

багатьох спеціальностей. 

- Ринок праці на території громади не 

відповідає потребам в робочих місцях. 

- Найбільше мешканців громади зайняті 

в бюджетній сфері та на 

агропідприємствах. 

- Відсутність великих промислових 

підприємств. 

- Невідповідність ринку праці наявним 

вакансіям в ОТГ, що призводить до 
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високого рівня безробіття. 

- Пропозиція фахівців у 

Перещепинському професійному ліцеї 

не відповідає попиту на ринку праці в 

громаді. 

 

Незадовільний стан 

будівель соціальної 

інфраструктури 

 

- Незадовільний стан будівель соціальної 

інфраструктури, більшість яких 

потребують капітальних ремонтів та 

реконструкцій. 

- Високий рівень енергоспоживання 

комунальних закладів та 

адміністративних будівель. 

- Незадовільна ситуація у медичних 

закладах ОТГ: необхідність проведення 

реконструкцій будівель та 

опалювальних систем. 

 

Недостатньо 

розвинений малий і 

середній бізнес на 

території громади, 

недостатній рівень 

внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій 

 

- Відносно мала кількість представників 

мікробізнесу, малого та середнього 

бізнесу на сільських територіях 

громади. 

- Недостатній рівень внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій на території 

громади. 

 

 

Слабкий кадровий 

потенціал в окремих 

галузях та сферах 

 

- Низький кадровий потенціал у 

виробничий сфері. 

- Відсутність висококваліфікованих 

кадрів для окремих галузей та сфер 

промислового напрямку. 

 

Відсутність системи 

інтегрованого 

поводження з ТПВ 

- Відсутність системи інтегрованого 

поводження з ТПВ, в тому числі 

роздільного збору, сортування та 

переробки. 

- Відсутність сертифікованого полігону 

ТПВ. 

- Низька екологічна та культура 

поводження з ТПВ у населення. 

 

Низький рівень 

комфортності 

проживання на 

території громади 

 

- Низький рівень організації дозвілля 

населення у селах громади. 

- Дисбаланс у розвитку міста та сіл ОТГ. 

- Відсутність фізкультурно-оздоровчого 

спортивного комплексу та басейну. 

- Недостатня кількість місць відпочинку, 

пляжів. 

- Занепад інфраструктури сільських 

територій.  

- Збільшення соціальної напруги серед 

мешканців громади. 

- Значний відтік сільського населення 
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громади. 

- Зменшення рівня авторитету, довіри і 

поваги мешканців громади до місцевої 

влади. 

 

Нестача коштів 

місцевого бюджету для 

реалізації  важливих 

проектів стратегічного 

розвитку громади 

 

- Занедбаний стан дорожньої 

інфраструктури. 

- Більшість будівель соціальної 

інфраструктури потребують 

капітального ремонту, але місцевому 

бюджету бракує коштів.  

 

Низький рівень життя 

населення 

- Низький рівень життя населення 

громади. 

- Невисокі заробітні плати мешканців 

громади, відсутність робочих місць з 

конкурентоспроможною зарплатнею.  

- Низька купівельна спроможність 

населення. 

 

Можливості Розвиток сфери 

туризму на території 

громади 

- Розвиток культурного простору на 

основі використання соціально-

економічного потенціалу об'єктів 

культурної спадщини для розвитку, 

посилення інвестиційної та туристичної 

привабливості громади. 

- Впровадження кластерної моделі 

розвитку культури в громаді в умовах 

децентралізації; 

- Посилення інтеграції культурної 

спадщини в життя громади; 

- Підвищення економічної привабливості 

культурної спадщини та її сталого 

використання; 

- Підвищення якості надання 

туристичних послуг на території 

громади; 

- Активізація залучення заінтересованих 

сторін до використання ресурсу 

культурної спадщини для соціально-

економічного розвитку громади; 

- Розвиток туристичних функцій та 

інвестиційної привабливості громади  із 

збереженням, популяризацією 

культурної спадщини, наявної на  

території громади; 

- Зміцнення партнерства держави, 

місцевого самоврядування та 

приватного сектору у сфері культури в 

громаді; 

- Розбудова сталого та інклюзивного 

суспільства, якому притаманні висока 

якість життя; 

- Культурне різноманіття, 
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індивідуальний і колективний 

добробут, соціальна справедливість і 

згуртованість, економічна 

продуктивність в умовах 

децентралізації на території 

Перещепинської міської ОТГ; 

- Розвиток культурно-освітньої 

діяльності, безпечного комплектування 

музейного зібрання, експозиційної, 

фондової, видавничої, реставраційної, 

виставкової, пам'яткоохоронної роботи, 

охорони культурної спадщини 

Перещепинської ОТГ. 

 

 Розвиток 

альтернативної та 

відновлювальної 

енергетики на території 

громади 

 

- Вирішення двох важливих проблем – 

енергоефективності та екологічної 

безпеки на території громади. 

- Розвиток альтернативної енергетики, 

забезпечення дотримання принципів 

сталого розвитку та високих світових 

екологічних стандартів господарської 

діяльності. 

- Зменшення частки паливно-

енергетичних ресурсів за рахунок 

впровадження енергозберігаючих 

технологій та збільшення частки 

альтернативної енергетики.   

  

 Підвищення рівня 

внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій на 

території громади 

 

- Реалізація інвестиційної політики в 

громаді, формування та поліпшення 

інвестиційного клімату в громаді з 

метою сприяння залученню іноземних і 

внутрішніх інвестицій, кредитних 

ресурсів, грантів для розвитку 

економічного потенціалу громади, 

пошуку потенційних інвесторів.  

- Залучення проектів міжнародної 

технічної допомоги. 

- Основними напрямками інвестування є: 

промисловість, сільське господарство, 

житлово-комунальне господарство, 

спорт, культура, туризм та інші 

соціальні проекти громади. 

 

 Розвиток малого та 

середнього бізнесу на 

території громади, в 

тому числі 

промислового 

виробництва, 

переробки 

сільгосппродукції та 

кооперативного руху 

 

- Створення сприятливих умов для 

розвитку малого та середнього 

підприємництва, які сприяють 

розв’язанню проблем продуктивної 

зайнятості населення громади і 

послабленню соціального напруження, 

насиченню ринку товарами та 

послугами. 

- Надання організаційно-технічної та 

методично-інформаційної підтримки 
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малому та середньому підприємництву 

різного рівня задля збереження вже 

існуючих і створення нових суб’єктів 

підприємницької діяльності, 

збільшення кількості робочих місць і 

податкових надходжень. 

- Сприяння у створенні 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів з метою поліпшення 

сільськогосподарського виробництва, 

розширення доступу 

сільськогосподарських виробників до 

агросервісних послуг,  підвищення 

ефективності ОСГ за рахунок 

підвищення доходів і рівня життя його 

членів, участі у розбудові соціальної 

інфраструктури на селі завдяки 

підвищенню доходів сільського 

населення та створення додаткових 

робочих місць у сільській місцевості. 

 

 Проведення діяльності 

з містобудування та 

землевпорядкування 

 

- Створення та підтримання 

повноцінного життєвого середовища, в 

тому числі прогнозування розвитку 

населених пунктів і територій громади, 

планування, забудову та інше 

використання територій, проектування, 

будівництво об’єктів містобудування, 

спорудження інших об’єктів, при 

збереженні традиційного характеру 

середовища, реставрацію та 

реабілітацію об’єктів культурної 

спадщини. 

- Створення інженерної та транспортної 

інфраструктури. 

- Впровадження системи заходів по 

реалізації земельного законодавства, 

спрямованого на організацію повного 

та раціонального використання земель.    

- Забезпечення соціальної функції 

землеволодіння та землекористування, 

згідно із якою земельні ділянки повинні 

використовуватись максимально 

ефективно за цільовим призначенням 

без втрат корисних властивостей та 

погіршення стану довкілля. 

- Досягнення комплексності розвитку 

території громади, забезпечення 

платності землеволодіння та 

землекористування, економічного 

стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 

 

Загрози Послаблення - Загроза нестабільності податкової та 
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фінансової 

спроможності громади 

бюджетної політики держави. 

- Негативні політичні та економічні 

зміни в Україні. 

- Нестабільність національної валюти 

(ризики інфляції, девальвації). 

- Збільшення власних повноважень без 

відповідного зміцнення фінансової 

можливості власного бюджету громади.  

 

 Подальше погіршення 

демографічної ситуації 

на території громади 

 

- Незадовільний демографічний процес 

(перевага смертності над 

народжуваністю, еміграції над 

імміграцією). 

- Зменшення частки 

податкоспроможного населення 

громади. 

- Зменшення чисельності населення 

громади може набути загрозливих 

масштабів через зменшування 

народжуваності та значну трудову 

міграцію. 

 

 Посилення конкуренції 

між громадами за 

інвестиційні ресурси 

 

- Загострення боротьби за інвестиційні 

ресурси та розвиткові ресурси, 

конкуренція між громадами як на 

міжнародному рівні, так і між 

регіонами країни.  

- Посилення негативних тенденцій у 

самому інвестиційному секторі 

(відсутність мотивацій до інвестування, 

недоліки нагромадження ресурсів 

практично всіма основними групами 

інвесторів, широкі масштаби відтоку 

капіталу за кордон). 

- Зменшення потенційних інвесторів та 

транспортних потоків через територію 

Перещепинської міської ОТГ у зв’язку 

з незадовільним станом доріг 

державного значення (М18 та М29). 

 

 Природні та техногенні 

катастрофи 

 

- Загрози природних змін на поверхні 

Землі або в атмосфері та техногенних 

катастроф з тяжкими наслідками для 

довкілля і існування людини. 

 

 Погіршення 

екологічного стану 

території 

 

- Несприятливий екологічний стан може 

вплинути на сільськогосподарське 

виробництво. 

- Зменшення запасів корисних копалин, 

вичерпання ресурсів, зниження їх 

якості й розмаїття. 

- Небезпека порушення середовища 

внаслідок добування корисних копалин 

тощо. 
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- Зміна структури земельних ресурсів 

унаслідок вилучення земель під 

господарські потреби й забудови, а 

також через розвиток негативних 

процесів у ландшафтах (ерозії, абразії, 

карсту, суфозії та просідання ґрунтів, 

підтоплення і заболочення, тощо). 

- Зниження родючості ґрунтів унаслідок 

вимивання гумусу, засолення, 

підтоплення тощо. 

- Забруднення важкими металами, 

пестицидами й іншими речовинами. 

- Забруднення повітря та зміна його 

складу внаслідок промислових та інших 

викидів у атмосферу. 

- Погіршення геогігієнічних та 

санітарно-епідеміологічних умов 

життєдіяльності людини та існування 

живих організмів. 

 

 Відтік кваліфікованих 

кадрів  

  

- Триваюча й надалі еміграція трудових 

ресурсів за межі території громади і за 

межі України може привести до 

значного браку робочої сили в громаді. 

 

 Продовження або 

замороження 

військового конфлікту 

на сході України 

- Продовження або замороження 

військового конфлікту на сході України 
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                       II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі - План) розроблено 

відповідно до вимог законів України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням оцінки реального стану 

економіки громади, на основі аналізу виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку громади в 2019 році. 

План розроблено міською радою відповідно до основних напрямів 

економічної політики, цілей, завдань і заходів Державної програми 

економічного і соціального розвитку України на 2020 рік. 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення до 

Плану затверджуються Перещепинською міською радою. 

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів 

Перещепинською міською радою здійснюватиметься щоквартальний 

моніторинг виконання Плану. 
 

        III. ГОЛОВНА МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2020 РІК 

Метою Плану є створення умов для забезпечення стабільного 

економічного зростання та модернізації інфраструктури громади, створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій, поліпшення бізнес-клімату, 

забезпечення комфортних умов проживання та сприяння всебічному 

розвитку громади.  

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку громади у 

2019 році, наявних проблем, нагальних потреб та можливостей бюджету 

громади Планом визначено основні пріоритети розвитку громади, а також 

конкретні завдання  на 2020 рік, на яких пропонується сконцентрувати 

бюджетні та інвестиційні ресурси. 

Серед головних приоритетів соціально-економічного розвитку 

громади у 2020 році мають бути: 

- забезпечення наповнення та виконання бюджету міста на 2020 рік;  

- безумовне забезпечення фінансування захищених статей бюджету; 

- зростання доходів населення; 

- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та  

середнього підприємництва; 

- реалізація ефективної регуляторної політики та створення ефективної 

системи надання адміністративних послуг; 

- підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів в 

усіх галузях і сферах діяльності; 

- активізація інвестиційної діяльності; 

- сприяння до розв’язання екологічних проблем; 

- надійне функціонування систем життєзабезпечення населення,  

- реформування житлово-комунального господарства; 
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- підвищення якості соціальних послуг; 

- модернізація системи охорони здоров’я; 

- підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти; 

- створення умов для всебічного та повноцінного розвитку  дітей; 

- створення умов для культурного і духовного розвитку громади;     

- створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян, 

підприємств, установ та організацій на основі використання 

електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних 

технологій;  

- забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально 

незахищених громадян; 

- впровадження новітніх енергоефективних технологій та стимулювання 

раціонального використання енергоресурсів; 

- забезпечення правопорядку в громаді; 

- покращення стану навколишнього природного середовища, 

раціональне використання природних ресурсів та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій;  

- залучення громадян до управління власністю у багатоквартирних 

будинках; 

- підвищення ефективності управління майном права комунальної 

власності,  

- впровадження заходів з ресурсо та енергозаощадження на комунальних 

підприємствах та установах, що фінансуються за рахунок коштів 

міського бюджету; 

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної 

сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та 

зростанню видатків бюджету громади на утримання закладів 

бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів; 

- публічність і прозорість діяльності місцевих органів влади.  

 

Стратегічні цілі: 

 
1. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ 

2. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

4. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
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      IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ   

                          СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

                                ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ 

           

          Основні завдання та дії міської ради визначаються за результатами 

аналізу поточної ситуації в місті та регіоні. Визначаються питання, які 

найбільш турбують людей, проводиться діагностика проблем, що стримують 

розвиток міської ради, а також розробляються та застосовуються можливі 

шляхи для їх вирішення. 

          Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом 

якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями. 

 

 

Стратегічна ціль 1. 

   ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ 

Оперативна ціль 1.1. Демографічно-ресурсний розвиток 

          Одним із основних показників, який характеризує адміністративно-

територіальну одиницю, а також використовується як критерій для 

визначення багатьох соціально-економічних процесів є чисельність 

населення. Демографічна політика повинна бути спрямована на 

стимулювання народжуваності, зміцнення сім'ї, підвищення матеріального 

добробуту людей, зниження материнської і дитячої смертності, посилення 

профілактики захворювань. 

 

Актуальні питання: 

 старіння населення; 

 низький рівень народжуваності; 

 міграційний відплив молоді. 
 

Головна мета: 

створення необхідних умов для нормалізації процесів природного і 

механічного відтворення населення шляхом збереження і зміцнення 

репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання 

здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, 

підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку. 

 

Завдання: 

1.1.1. Допомога в оформленні своєчасної виплати при народженні дитини, 

допомоги по догляду за дитиною до трьох років жінкам, допомоги при 

усиновленні дитини, допомоги дітям, які перебувають під опікою чи 

піклуванням, у розмірі відповідно до чинного законодавства; 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1.1.2. Інформування населення стосовно права на окремі види державної 

допомоги сім’ям з дітьми.  

  

Оперативна ціль 1.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Актуальні питання: 

 підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

незайнятого населення; 

 стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного 

навчання працівників на виробництві; 

 дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили; 

 наявність випадків незареєстрованих трудових відносин; 

 сприяння укомплектуванню робочих місць працівниками. 

 

Головна мета: 

сприяння ефективній зайнятості населення, ефективне використання робочої 

сили та соціальний захист неконкурентоспроможних верств населення. 

 

Завдання: 

1.2.1. Стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць, 

легалізації та створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування безробітних на нові робочі місця; 

1.2.2. Організація професійного навчання безробітних, зокрема під 

замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням; 

1.2.3. Сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб 

віком старше 45 років шляхом проходження перепідготовки або підвищення 

кваліфікації; 

1.2.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 

нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

1.2.5. Сприяння розширенню сфери застосування праці та стимулювання 

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць; 

1.2.6. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

економічно активного населення. 

 

Очікуваний результат: 

зменшення кількості безробітних; працевлаштування соціально незахищених 

верств населення; трудова та професійна реабілітація осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; забезпечення молоді першим робочим місцем, 

профорієнтаційна робота серед молоді; допомога у відкриті власної справи.      
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Оперативна ціль 1.3. Доходи населення та заробітна плата 

Актуальні питання: 

 низький рівень оплати праці; 

 ліквідація тіньової заробітної плати. 

 

Головна мета: 
забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня 

заробітної плати, зменшення їх диференціації. 

 

Завдання: 

1.3.1. Забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений 

державою мінімальний розмір оплатою праці; 

1.3.2. Посилення ефективності роботи комісій з питань забезпечення 

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

державного та місцевого бюджетів; 

1.3.3. Забезпечення зростання рівня заробітної плати на підприємствах 

малого та середнього бізнесу, своєчасне реагування на факти виплати 

заробітної плати на рівні або менше мінімального рівня, встановленого 

законодавством; 

1.3.4. Виконання роботодавцями умов колективних договорів у частині 

оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати; 

1.3.5. Легалізація незареєстрованих виплат заробітної плати шляхом активної 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців щодо 

негативних наслідків виплати тіньової заробітної плати. 

 

Очікуваний результат: 

зростання середньомісячної заробітної плати, повна ліквідація заборгованості 

з виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, зростання 

продуктивності праці, легалізація трудових відносин та підвищення 

ефективності надання соціальної допомоги. 

 

Оперативна ціль 1.4. Соціальне забезпечення 

 

Актуальні питання: 

 захист прав внутрішньо переміщених осіб; 

 робота з особами з інвалідністю, учасниками АТО та іншими 

категоріями населення у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві; 

 визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці у 

соціальних послугах та оцінці якості соціальних послуг; 

 організація оздоровлення та відпочинку дітей,  

 співпраця управління соціального захисту населення з громадськими 

організаціями у сфері гендерної, сімейної політики. 
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Головна мета: 

отримання позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств 

населення шляхом створення фінансових, організаційно-правових та 

технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг на основі 

ефективного використання бюджетних ресурсів громади. 

 

Основні завдання: 

1.4.1. Удосконалення якісних і доступних соціальних послуг; 

1.4.2. Забезпечення своєчасності нарахування та проведення допомоги сім'ям 

з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім'ям; 

1.4.3. Забезпечення прийому громадян; 
1.4.4. Надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги громадянам, 
які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території 
Перещепинської міської ОТГ; 
1.4.5. Надання матеріальної допомоги воїнам- учасникам АТО; 
1.4.6. Надання компенсаційних виплат фізичним особам, які надають 

соціальні послуги; 

1.4.7. Створення Центру надання соціальних послуг Перещепинської міської 

ради. 

 

Очікуваний результат: 

фінансова підтримка найбільш вразливих верств населення; фінансова 

підтримка учасників АТО; фінансова підтримка діяльності громадської 

організації інвалідів і ветеранів. 

 

Оперативна ціль 1.5.  Місцеве самоврядування 

 

Актуальні питання: 

 відсутність механізму подання індивідуальних та колективних 

звернень у електронній формі;  

 недостатність ресурсної бази органів місцевого самоврядування. 

 

Головна мета: 

розширення можливості реалізації права громадян на звернення із 

застосуванням новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції та 

електронного звернення; збільшення повноважень Перещепинської міської 

ради в рамках децентралізації. 

Завдання: 

1.5.1. Впровадження системи електронних петицій та електронних звернень, 

обслуговування електронних баз даних; 

1.5.2. Забезпечення умов розвитку професійної та політично нейтральної 

державної служби; 

1.5.3. Зміцнення кадрового потенціалу державної служби, прозорості 

діяльності місцевих органів влади, розвитку інформаційного суспільства; 
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1.5.4. Сприяння підвищенню статусу державного службовця та іміджу 

місцевих органів виконавчої влади через виявлення і заохочення найбільш 

професійних фахівців; 

1.5.5. Розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу 

громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

1.5.6. Упровадження сучасних інформаційних технологій в систему 

управління державної служби, всебічне сприяння процесам формування 

системи інтегрованого електронного документообігу, удосконалення веб-

ресурсів; 

1.5.7. Забезпечення ефективного функціонування Центру надання 

адміністративних послуг Перещепинської міської ради; 

1.5.8. Встановлення обладнання для відеофіксації засідань виконкому та 

сесій Перещепинської міської ради; 

1.5.9. Облаштування стоянки автотранспорту біля будівлі міської ради; 

1.5.10. Завершення розробки та затвердження Стратегії розвитку 

Перещепинської міської ОТГ на 2020-2027 рр. 

 

Очікуваний результат: 

розвиток персоналу міської ради в питаннях задоволення потреб споживачів 

управлінських послуг, розвиток інформаційного суспільства із максимальним 

залученням мешканців міської ради до цього процесу. 

 

Оперативна ціль 1.6. Розвиток підприємництва 

Актуальні питання: 

 недостатність фінансової підтримки малого та середнього бізнесу з 

боку держави: високі процентні ставки по кредитах банків, 

нерозвиненість систем взаємного кредитування і кредитно-гарантійних 

установ; 

 низький рівень професійної підготовки працівників сфери малого  

та середнього бізнесу. 

Головна мета: 

сприяння створенню належних умов для всебічного розвитку малого і 

середнього підприємництва як складової економічного потенціалу громади. 

 

Завдання: 

1.6.1. Зниження адміністративних бар’єрів ведення бізнесу, у тому числі за 

рахунок розвитку системи надання адміністративних послуг;  

1.6.2. Формування сприятливих нормативно-правових умов для 

започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності; 

1.6.3. Посилення контролю за дотриманням вимог державної регуляторної 

політики, забезпечення відкритості та прозорості регуляторного процесу;  

1.6.4. Інформаційно-консультативна, ресурсна та освітня підтримка суб’єктів 

малого та середнього підприємництва; 
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1.6.5. Проведення семінарів для підприємців громади з питань роз’яснення 

чинного законодавства, що регулює підприємництву діяльність та інших 

питань підприємницької діяльності. 

 

Критерії досягнення: 

 збільшення у 2020 році кількості зайнятих у малому підприємництві 

працівників;  

 збільшення у 2020 році кількості малих підприємств; 

 зменшення часу, що витрачають суб’єкти підприємницької діяльності 

на отримання адміністративних послуг. 

 

Оперативна ціль 1.7. Реформування житлово-комунального 

господарства. Благоустрій території. 

 

Актуальні питання: 

 важкий фінансово-економічний стан підприємств житлово-

комунального господарства, високий ступінь зношення основних 

фондів; 

 заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги, повільне 

погашення заборгованості минулих періодів; 

 повільність впровадження заходів щодо технічного переоснащення 

підприємств житлово-комунального господарства та модернізації з 

використанням енергоощадного обладнання і технологій в основному 

із-за недостатнього фінансування; 

 непривабливість галузі для залучення приватних інвестицій. 

 

Головна мета: 

підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом продовження 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства. 

 

Завдання: 

1.7.1. Реконструкція систем водовідведення, в тому числі: 

 ремонт мережі централізованого водовідведення в с. Голубівка; 

1.7.2. Сприяння залученню інвестицій на технічне переоснащення  

та модернізацію житлово-комунального господарства з використанням 

енергоощадного обладнання та технологій; 

1.7.3. Реконструкція водопровідних мереж по Перещепинській міській 

об’єднаній територіальній громаді за рахунок власних коштів, коштів 

субвенцій з державного бюджету та залучених інвестицій, в тому числі: 

 ремонт свердловини, водоводу водопровідної мережі в с. Михайлівка; 

 заміна водоводу в с. Голубівка; 

 буріння свердловини, заміна водоводу в сел. Кільчень; 
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 ремонт водопровідної мережі в с. Багате. 

1.7.4. Сприяння проведенню виконання капітального ремонту покрівель 

багатоквартирних будинків громади, в тому числі: 

 будинок 21 по вул. Українська, будинок 29 по вул. Кравченка, будинок 

7А по вулиці Цвіткова в с. Голубівка; 

1.7.5. Організація впровадження інтегрованої системи поводження з 

твердими побутовими відходами на території громади; 

1.7.6. Виконання цільової Програми гуманного регулювання чисельності 

безпритульних тварин шляхом стерилізації на території Перещепинської 

міської ОТГ; 

1.7.7. Ремонт електропроводки із встановленням додаткових 

електрощитових в житлових будинках; 

1.7.8. Здійснення заходів з озеленення та благоустрою території громади, 

проведення робіт з утримання мережі зливової каналізації; 

1.7.9. Посилення роботи по створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

1.7.10. Виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних 

підприємств та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період; 

1.7.11. Утримання зеленого господарства; 

1.7.12. Утримання зливної каналізації; 

1.7.13. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, скверів, дорожня 

розмітка, поточний ремонт доріг, встановлення та ремонт зупинок 

громадського транспорту тощо);  

1.7.14. Утримання пам’ятників в населених пунктах громади; 

1.7.15. Утримання та облаштування зон відпочинку на території парків 

населених пунктів громади, в тому числі: 

 парку ім. Шевченка в м. Перещепине,  

 парку Пам’яті в м. Перещепине; 

 в с. Голубівка; 

 в с. Воскресенівка. 

1.7.16. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж; 

1.7.17. Прибирання стихійно утвореного сміття; 

1.7.18. Спил аварійних дерев, скошення трави, розчищення доріг від снігу в 

зимовий період, в тому числі: 

 по вулиці Калинова в м. Перещепине; 

1.7.19. Прочистка дренажних каналів; 

1.7.20. Капітальний ремонт вуличного освітлення за наступними вулицями: 

 Соборна, вул. Незалежності, Калинова, Я.Мудрого, Ювілейна, Базарна, 

Вербна, Степова, пер. Затишний, вул.40 років Перемоги, Верхня, 

Робоча, Полтавська, Хорошуна, Нахімова, Суворова, Кільченська, 

Сонячна, Миру, Красна, Весела, Українська, Калинова, Нагорна, 

Набережна, Козача, Орденоносна, Кутузова, пров. Луговий, Упорний, 
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Новий, Парківський, Вишневий, Кустарний, вул. Приорільська, 

Огородня, Гоголя, Дніпровська, Барвиста, Гвардійська, Нахімова, 

Молодіжна, Квітнева в м.Перещепине;  

 Мисливська, Чайковського, в с. Козирщина; 

 Віноградна в с.Малокозирщина; 

 Ніколаєва, Тітова в сел.Вишневе; 

 Польова, Гагаріна, Садова в с. Свічанівка; 

 Кооперативна, Першотравенська, Затишна в с.Керносівка; 

 Південна, Широка, Новоселівка, Східна в с.Ганнівка; 

 Харківська, Центральна, Шкільна в с.Орілька; 

 Центральна, Виноградна, Степова в сел. Кільчень в сел.Кільчень; 

 Весела, Садова, Вишнева, Трансформаторна, Новоселівська, Тупікова, 

Центральна (частково), Низова, Будівельна в сел.Миролюбівка; 

 Центральна, Довгопрудна в с. Воскресенівка; 

 Пушкіна в с.Левенцівка; 

 Центральна в с.Михайлівка; 

 Першотравнева в с.Шандрівка.  

 Миру, Соборна, Ведмідя, Нагорна, Крайня, Новоселівська, Кравченко, 

Запорізька, Вигінна, 32-ї танкової бригади, Молодіжна, Садова, 

Степна, пров. Північний в с. Голубівка. 

1.7.21. Закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 

комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, в тому 

числі: 

 мусоровозу для КП «Голубівське». 

1.7.22. Упорядкування та утримання територій кладовищ населених пунктів 

громади; 

1.7.23. Облаштування зон відпочинку – пляжів на території населених 

пунктів громади, в тому числі: 

 в с. Голубівка; 

 в м. Перещепине. 

1.7.24. Забезпечення централізованим водопостачанням мешканців вул. 

Мисливська в с. Козирщина. 
 

Критерії досягнення: 

 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання 

житлово-комунальних послуг, створення конкурентного середовища;  

 сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків;  

 забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації 

житлового фонду;  

 фінансова підтримка комунальних підприємств Перещепинської 

міської об’єднаної територіальної громади; 



 97 План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ОТГ на 2020 рік 

 поліпшення технічного стану тротуарів, дворових територій та 

внутрішньо - квартальних проїзних доріг; 

 нагляд за справністю устаткування та споруд електромереж, заміна 

проводів електромереж та ламп зовнішнього освітлення, миття та 

протирання світильників, ліквідація пошкоджених електромереж, 

заміна освітлювальної апаратури та устаткування, встановлення та 

відновлення зовнішнього освітлення згідно заяв та пропозицій 

мешканців міста.  

Обсяги загальних видатків за зазначеними напрямками буде встановлено 

відповідно до розроблених заходів в обсягах передбачених бюджетом 

громади. 
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Стратегічна ціль 2.  

                       ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

   Оперативна ціль 2.1. Здоров’я населення 

Актуальні питання: 

 недостатність фінансових ресурсів для забезпечення гарантованого 

рівня медичної допомоги населенню громади; 

 високий рівень захворюваності на туберкульоз, в тому числі у формах, 

стійких та несприйнятливих до лікування; ВІЛ-інфекції; СНІД, 

виявлення онкологічних захворювань на пізніх стадіях; 

 високий рівень показників захворюваності населення громади на 

серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби та високий рівень 

смертності від серцево-судинних захворювань; 

 висока кількість нарко- та алкогольнозалежних осіб, значний зріст 

захворюваності на наркоманію; 

 високий рівень передчасної смертності. 

 

Головна мета: 

сприяння поліпшенню стану здоров’я, збільшенню тривалості життя та 

покращенню якості життя населення громади шляхом профілактичних 

заходів, підвищення доступності та забезпечення надання якісної та 

кваліфікованої медичної допомоги, створення належних умов для 

діагностики та лікування хворих, а також покращення якості лікувального, 

діагностичного та робочого процесу (придбання необхідного діагностичного, 

рентгенологічного, фізіотерапевтичного обладнання та іншого обладнання) 

 

Завдання: 

2.1.1. Оновлення матеріально-технічної бази (оснащення/переоснащення) 

закладів охорони здоров’я; 

2.1.2. Впровадження новітніх технологій в діагностиці та лікуванні хворих; 

2.1.3. Покращення взаємодії та наступності у наданні медичної допомоги 

(належний відбір та направлення хворих для лікування до закладів 

вторинного та третинного рівнів); 

2.1.4. Забезпечення заходів з енергозбереження; 

2.1.5. Підвищення культури та обслуговування клієнтів; 

2.1.6. Стовідсоткове забезпечення лікарськими засобами дорослих та дітей, 

хворих на цукровий діабет, забезпечення лікарськими засобами хворих на 

туберкульоз, ВІЛ СНІД, наркоманією, в тому числі контактних по вогнищах 

туберкульозної інфекції; 
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2.1.7. Забезпечення населення міста флюорообстеження та тестуванням на 

соціально-небезпечні інфекційні хвороби; 

2.1.8. Здійснення заходів щодо профілактики туберкульозу, СНІД, 

наркоманії; 

2.1.9. Сприяння забезпеченню належного функційовання Перещепинської РЛ 

№2 в м. Перещепине;  

2.1.10. Сприяння відновленню роботи стаціонарного відділення 

Перещепинської РЛ №2 в с. Голубівка; 

2.1.11. Сприяння забезпечення належного функційовання Перещепинської 

амбулаторії ЦПМСД в м. Перещепине. 

 

Очікуваний результат, критерії досягнення: 

 підвищення рівня якості медичних послуг; 

 підвищення рівня доступності медичних послуг; 

 підвищення рівня діагностики захворювань; 

 покращення процесу реабілітації хворих, зниження рівня первинного 

виходу на інвалідність, покращення якості життя хворих на хронічні 

захворювання; 

 зниження рівня злоякісних новоутворень, виявлених вперше у занедбаних 

стадіях. 
 

Оперативна ціль 2.2. Освіта 

 

Актуальні питання 

 приведення приміщень закладів освіти громади у відповідність до 

вимог протипожежної безпеки; 

 облаштування пандусів у максимальній кількості закладів освіти; 

 капітальні ремонти закладів освіти; 

 будівництво сучасних спортивних майданчиків та території закладів 

освіти; 

 облаштування системи електричного опалення. 

 

Головна мета: 

створення ефективної системи закладів освіти громади, дружньої до дитини 

(у тому числі з особливими освітніми потребами) та її батьків. Зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів, її ефективне використання та підтримка 

у робочому стані для надання якісних освітніх послуг. 

 

Завдання: 

2.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти громади; 

2.2.2. Участь закладів освіти громади у програмах, конкурсах тощо на 

здобуття грантів, спонсорської допомоги; 
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2.2.3. Заходи з оптимізації мережі закладів освіти та підвищення середньої 

наповнюваності класів до 25 учнів; 

2.2.4. Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 

дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів до місця навчання, роботи і додому (далі - перевезення учнів, дітей 

та педагогічних працівників), поліпшення освітнього рівня населення та 

раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів, в 

тому числі придбання та ремонт шкільних автобусів; 

2.2.5. Реконструкція Голубівської ЗОШ I-III ст. (в тому числі виготовлення 

проектної документації); 

2.2.6. Створення опорного закладу на території Голубівського 

старостинського округу; 

2.2.7. Ремонт спортивної зали КЗО "Панасівський НВК "Школа-дошкільний 

заклад"; 

2.2.8. Ремонт системи каналізації КЗО "Панасівський НВК "Школа-

дошкільний заклад"; 

2.2.9. Проведення енергоефективних заходів – утеплення фасаду (в тому 

числі виготовлення проектної документації) КЗО "Панасівський НВК 

"Школа-дошкільний заклад"; 

2.2.10. Встановлення зупинок шкільних автобусів в населених пунктах 

громади, в тому числі: 

 для учнів сел. Вишневе,  

 для учнів с. Троїцьке; 

 для учнів с. Миролюбівка; 

 для учнів с. Голубівка (2 шт.). 

2.2.11. Виконання цільової Програми «Обдарована молодь» Перещепинської 

міської ради; 

2.2.12. Відкриття дитячого садочка в с. Левенцівка; 

          

Критерії досягнення, очікуваний результат: 

 підвищення якості освітніх послуг, що надаються закладами освіти 

громади; 

 придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів; 

 ефективне використання бюджетних коштів на утримання галузі 

«Освіта». 

 

Оперативна ціль 2.3. Культура і духовність 

 

Актуальні питання: 

 незабезпеченість нормативів з охорони та безпеки праці, пожежної 

безпеки; 

 недостатнє технічне оснащення закладів культури міста; 
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 недостатня інформованість і слабка ангажованість населення 

культурними подіями. 

 

Головна мета: 

підвищення освітньої, інформаційної ролі культури, адаптації існуючих 

культурних ресурсів міста до вирішення задач просвіти і виховання жителів 

громади, забезпечення їх культурних потреб, зміцнення матеріально-

технічної бази сфери культури і організація оптимального та ефективного 

використання матеріальних ресурсів. 

 

Завдання: 

2.3.1. Проведення фестивалю національних культур «SmolyankaFest 

Перещепине» (у 3-ю суботу квітня щорічно); 

2.3.2.  Фінансування транспортних витрат на участь творчих колективів 

громади у фестивалях, конкурсах тощо; 

2.3.3. Реконструкція Миролюбівського СБК (в тому числі виготовлення 

проектної документації);  

2.3.4.  Реалізація проекту «Створення Орільського мистецького простору – 

майданчика для культурного діалогу між учнями Перещепинської школи 

мистецтв і мешканцями Перещепинської міської ОТГ»; 

2.3.5. Встановлення (в тому числі виготовлення проектної документації) 

систем протипожежної автоматики та блискавкозахисту, проведення 

вогнезахисного обробляння, перезарядки вогнегасників закладів культури 

громади;  

2.3.6. Реконструкція будівлі Історико-краєзнавчого музею Перещепинської 

міської ради (в тому числі виготовлення проектної документації); 

2.3.7. Придбання сценічних костюмів, сценічно-постановочних засобів, 

меблів, поповнення бібліотечних фондів, придбання періодичних видань для 

бібліотек, витратних матеріалів тощо для закладів культури громади; 

2.3.8. Придбання музичного та комп’ютерного обладнання для закладів 

культури громади; 

2.3.9. Проведення поточних ремонтів приміщень та обладнання закладів 

культури громади; 

2.3.10. Проведення та фінансове забезпечення комплексу заходів Програми 

проведення урочистих заходів та свят, культурних та спортивних заходів в 

Перещепинській міській ОТГ на 2020 рік, відзначення державних і 

професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, проведення конкурсів і 

фестивалів. 

2.3.11. Виконання цільової Програми «Розвиток туризму на території 

Перещепинської міської ради»; 

2.3.12. Капітальний ремонт та облаштування території Голубівського 

будинку культури (в тому числі виготовлення проектної документації); 
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2.3.13. Капітальний ремонт будівлі та облаштування території культурно-

виховного центру у селі Багате; 

2.3.14. Забезпечення закладів культури послугами інтернет-зв’язку; 

2.3.15. Ремонт системи опалення, ремонт покрівлі Михайлівського СБК; 

2.3.16. Встановлення вуличної сцени в «Сквері дружби» в с. Михайлівка; 

2.3.17. Ремонт покрівлі та системи опалення Левенцівського СК; 

2.3.18. Ремонт Малокозирщанського СК (ремонт ганку центрального входу, 

грати на вікна, двері на аварійний вихід, встановлення електроопалення). 

2.3.19. Встановлення вуличних вбиралень біля закладів культури громади, в 

тому числі: 

 Левенцівського СК; 

 Багатського СБК. 

2.3.20. Поточний ремонт приміщень Багатського СБК; 

2.3.21. Капітальний ремонт Керносівського СБК; 

2.3.22. Встановлення твердопаливного котла в котельні Миролюбівського 

СБК; 

2.3.23. Енергоефективні заходи – встановлення метало пластикових вікон в 

будівлі Миролюбівського СБК. 

 

Критерії досягнення: 

 забезпечення виконання норм з охорони праці, функціонування 

музейної кімнати воїнів-інтернаціоналістів; 

 забезпечення енергозбереження; 

 зменшення втрат тепла, ефективне функціонування систем опалення; 

 забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і 

техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; здійснення 

заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння 

пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 

 здійснення бібліотечного обліку; 

 підвищення якості заходів, що проводяться; 

 оновлення матеріально-технічної бази, підвищення естетичного рівня 

культурно-масових заходів, розширення гастрольної діяльності, 

 розширення переліку платних послуг, збільшення доходів від платних 

послуг;забезпечення належних умов функціонування, поліпшення  

 естетичного вигляду; 

 збільшення середньої кількості глядачів на одному заході та кількості 

учасників клубних об’єднань і художньої самодіяльності. 
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Оперативна ціль 2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді 

 

Актуальні питання: 

 Надання комплексних соціальних послуг та соціальної підтримки 

різним категоріям сімей: 

         Сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та в яких: 

 батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи 

виконують їх неналежним чином. 

 батьки не мають можливості забезпечити належного утримання, 

виховання та догляду за дитиною, у тому числі, в яких батьки є 

безробітними. 

 сім’ям або одинокими матерями, які мають ризик відмовитися 

забрати дитину з пологового відділення або іншого медичного 

закладу. 

 сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які 

залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. 

 одна або декілька дітей вилучені за рішенням суду без 

позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, в яких батьки 

позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують 

юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах.  

 батьки або один із них чи діти або одна із них мають інвалідність. 

 вчиняється насильство або існує реальна загроза його вчинення. 

 проживають особи (у тому числі діти), звільнені з установ 

виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, перебувають 

під слідством чи на обліку, як правопорушники. 

 діти вчасно не приступили до навчання тощо. 

 сім’ям з дітьми – вимушеним переселенцям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах.  

 сім’ям учасників АТО та загиблим в АТО. 

 Здійснення соціальної роботи направленої на розвиток і 

функціонування сімейних форм виховання: 

 проведення інформаційно – рекламних заходів, спрямованих на 

розвиток і функціонування сімейних форм влаштування дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 робота по створенню прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу,патронатних сімей, зокрема підготовка кандидатів у 

прийомні батьки, патронатні батьки та батьки – вихователі, надання 

рекомендації щодо включення до банку даних потенційних 

прийомних батьків, патронатних батьків та батьків вихователів 

тощо; 
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 забезпечення соціального супроводження патронатних і прийомних 

сімей та забезпечення соціального супроводження дитячих будинків 

сімейного типу; 

 проведення навчання для прийомних батьків та батьків – 

вихователів з питань підвищення їх виховного потенціалу.  

 Надання соціальних послуг дітям – сиротам та дітям, позбавлених 

батьківської опіки: 

 здійснення соціального супроводу дітей, які знаходяться під опікою 

та опинилися у складних життєвих обставинах;  

 надання повного обсягу соціальних послуг опікунам, 

піклувальникам. 

 Здійснення соціальної роботи, направленої на попередження 

ранішнього сирітства: 

 проведення інформаційно – просвітницької роботи, спрямованої на 

формування засад усвідомленого, відповідального батьківства; 

 соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими 

дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 

Головна мета: 

здійснення соціальної роботи з сім’ями /особами, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та не в змозі їх самостійно подолати, через надання 

комплексу якісних соціальних послуг згідно державних стандартів.  

 

Завдання: 

2.4.1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності 

батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у 

семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; 

2.4.2. Удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і 

опинилися у складних життєвих обставинах; 

2.4.3. Надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх  

соціального супроводу з метою самореалізації; 

2.4.4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

2.4.5. Розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впливають на їхнє 

життя;  

2.4.6. Захист житлових та майнових прав дітей – сиріт, позбавлених 

батьківського піклування; 

2.4.7. Проведення соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися у 

складних життєвих обставинах, та створення системи надання 

реабілітаційної допомоги громадянам та сприяння відновленню їх 

батьківських прав. 

Очікуваний результат: 

збільшення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування до сімейних форм виховання; до дитячих будинків сімейного 
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типу та прийомних сімей; зменшення чисельності дітей, вилучених з вулиці; 

розвиток творчості, інтелектуальності та духовності в молоді; 

систематизування патріотичного виховання молоді, формування у неї 

лідерських якостей  та почуття національної гідності. 

 

Оперативна ціль 2.5. Фізична  культура та спорт 

Актуальні питання: 

 недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і 

соціально-побутовій сфері; 

 невідповідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам; 

 низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

дитячо-юнацького спорту; 

 недостатнє бюджетне фінансування щодо підготовки та участі збірних 

команд міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях; 

 недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. 

 

Головна мета: 

створення належних умов для розвитку фізичної культури та спорту в 

Перещепинській міській об’єднаній громаді, розвиток дитячо-юнацького 

спорту та спорту вищих досягнень, зміцнення здоров’я населення шляхом 

залучення їх до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 

створення нової та модернізація існуючої матеріально-технічної бази 

закладів фізичної культури і спорту. 

 

Завдання: 

2.5.1. Активізація залучення працюючих осіб підприємств, установ та 

організацій різних організаційно-правових форм власності до занять 

фізичною культурою та спортом; 

2.5.2. Сприяння у наданні послуг з фізичної реабілітації учасникам АТО, у 

тому числі і цивільного населення закладами фізичної культури та спорту; 

2.5.3. Сприяння відкриттю нових відділень, філіалів, клубів згідно з 

потребою; 

2.5.4. Забезпечення участі спортсменів міста різних вікових груп у 

спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського значення з олімпійських 

та не олімпійських видів спорту; 

2.5.5. Визначення кращих спортсменів та тренерів за підсумками роботи 

відповідного року; 

2.5.6. Формування системи клубів різних форм власності; 

2.5.7. Забезпечення розвитку існуючої спортивної інфраструктури та 

створення нової сучасної матеріально-технічної бази; 
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2.5.8. Придбання та встановлення спортивно-дитячих майданчиків, в тому 

числі: 

 в с. Воскресенівка,  

 сел. Троїцьке,  

 сел. Вишневе; 

2.5.9. Забезпечення будівництва багатофункціональних спортивних 

майданчиків для систематичних занять населення фізичною культурою та 

спортом; 

2.5.10. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації визначних 

подій з олімпійського та не олімпійського спорту, пропагування розвитку 

фізкультурно-спортивного руху та здорового способу життя; 

2.5.11. Підвищення ефективності співпраці осередків федерацій, асоціацій з 

видів спорту з національними спортивними федераціями. 

2.5.12. Будівництво стадіону в с. Багате (в тому числі виготовлення проектної 

документації); 

2.5.13. Ремонт спортивного комплексу зі встановленням 

багатофункціонального спортивного майданчику в с. Михайлівка; 

2.5.14. Будівництво спортивного футбольного майданчику із штучним 

покриттям в с. Левенцівка; 

2.5.15. Ремонт стадіону зі встановленням багатофункціонального 

спортивного майданчику в с. Левенцівка. 

2.5.16. Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

навчальних закладах і у місцях масового відпочинку громадян, а також 

фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю; 

2.5.17. Забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських та не 

олімпійських видів спорту шляхом запровадження фінансової та 

матеріально-технічної підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів, проведення змагань на 

місцевому рівні, та забезпечення участі спортсменів і збірних команд у 

районних, обласних,  державних та всесвітніх змаганнях з видів спорту 

всеукраїнського, європейського та всесвітнього рівнів; 

2.5.18. Виплата одноразових грошових винагород міської ради спортсменам – 

переможцям та призерам офіційних регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних змагань та їх тренерам згідно затвердженого міською радою 

«Порядку виплати одноразових грошових винагород міської ради 

спортсменам та їх тренерам за досягнення високих спортивних результатів» 

(додаток 2); 

2.5.19. Формування молодої, здорової нації на основі здійснення 

пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового 

способу життя; 

2.5.20. Введення посади інструктора по спорту по всіх старостинських 

округах  громади; 

2.5.21. Придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання; 
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2.5.22. Придбання більярдного столу для Михайлівського старостинського 

округу (с. Левенцівка); 

2.5.23. Придбання комплектів спортивних тренажерів для учнівської молоді 

Михайлівського старостинського округу; 

2.5.24. Встановлення штучного покриття футбольного поля стадіону 

«Колос»; 

2.5.25. Утримання футбольних полів, стадіонів, спортивних майданчиків, які 

знаходяться на території громади;  

2.5.26. Співпраця з середніми та вищими закладами фізкультурного 

напрямку; 

2.5.27. Залучення позабюджетних коштів для реалізації проекту будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу (в тому числі виготовлення технічної 

документації) з міні-футбольним полем із штучним покриттям розміром 

24х42 м., тренажерним майданчиком, з волейбольною і бадмінтоновою 

площадками, трибунами для глядачів на 500 місць, спортивними залами, 

басейном); 

2.5.28. У разі реалізації проекту будівництва фізкультурно-оздоровчого 

комплексу - створення на його базі комунального закладу з штатом 

кваліфікованих працівників для обслуговування фізкультурно-оздоровчого 

комплексу; використання нових методів організації діяльності комунального 

закладу на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу за рахунок надання 

платних послуг в межах законодавства; 

2.5.29. Проведення роботи по розвитку фізичної культури та спорту шляхом  

співпраці з районним ФСТ «Колос» та  федераціями по іншим видам спорту; 

2.5.30. Забезпечення організованої зайнятості молоді у вільний час, за 

інтересами та здібностями, підтримка талановитої молоді;  

2.5.31. Створення секцій з футболу, волейболу, легкої атлетики, настільному 

тенісу, шахів і шашок, бадмінтону тощо, та груп «Здоров’я» в усіх 

старостинських округах громади. 

 

Критерії досягнення: 

 збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої 

та спортивно-масової роботи; 

 підвищення рівня фізичної підготовки дітей, учнівської та студентської 

молоді; 

 підвищення рівня забезпеченості галузі кваліфікованими спеціалістами 

з фізиної культури та спорту; 

 збільшення кількості школярів, які відвідують спортивні секції; 

 покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд;  

 збільшення кількості відновлених і збудованих спортивних 

майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

громадян;  
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 підвищення рівня спорту вищих досягнень, результатів виступів 

спортсменів міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. 

 

Очікуваний результат: 

Збільшення охоплення населення громади всіма видами фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи. 
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Стратегічна ціль 3. 

   БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Оперативна ціль 3.1. Охорона навколишнього середовища 

 

Актуальні питання: 

 недосконала система збору, сортування та утилізації твердих 

побутових відходів у громаді; 

 питання рекультивації міського звалища побутових відходів; 

 необхідність омолодження зеленого фонду громади. 

 

Головна мета: 

покращення екологічної ситуації в громаді як результат запобігання й 

мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне 

середовище, створення умов для забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності населення громади, забезпечення безпечних умов для життя 

і здоров’я, покращення якості життя і навколишнього середовища.  

 

Завдання: 

3.1.1. Організація та виконання заходів по покращанню екологічного стану 

атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з відходами та 

забезпечення екологічної освіти;  

3.1.2. Підвищення екологічної культури громадян, екологічна освіта для 

учнівської молоді.  

Критерії досягнення: 

 інформування населення про стан довкілля та заходи щодо його 

покращення;  

 розробка схеми санітарного очищення громади;  

 рекультивація міського звалища побутових відходів; 

 улаштування контейнерних майданчиків для збирання побутових 

відходів на території громади; 

 інвентаризація та моніторинг зелених насаджень;  

 проведення загальноміських екологічних акцій; 

 прибирання стихійних звалищ; 

 відстеження за підприємствами та підприємцями питання своєчасного 

укладання договорів на утилізацію відходів виробництва. 

Очікуваний результат: 
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попередження виникнення природно-техногенних катастроф; зменшення 

забруднення довкілля відходами різних видів; забезпечення безпечних умов 

проживання населення; створення необхідних передумов для сталого 

розвитку міської ради.  
 

Оперативна ціль 3.2. Охорона праці 

 

 Завдання: 

3.2.1. Упровадження нових методів управління охороною праці, в тому числі 

економічної заінтересованості та відповідальності роботодавця за створення 

здорових і безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків і 

профзахворювань; 

3.2.2. Посилення контролю за виконанням керівниками підприємств 

комплексних заходів, передбачених Законом України «Про охорону праці» 

щодо дотримання встановлення норм з охорони праці на підприємствах; 

3.2.3. Здійснення спільних перевірок підприємств, установ і організацій із 

спеціалістами державної інспекції праці щодо додержання законодавства 

України; 

3.2.4. Забезпечення соціального захисту найманих працівників, зокрема 

зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, 

проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці; 

3.2.5. Підвищення контролю за станом санітарно-гігієнічних умов праці на 

підприємствах та сприяння доведенню його до нормативних вимог; 

3.2.6. Забезпечення якісного навчання і професійної підготовки кадрів з 

питань охорони праці шляхом здобуття передового досвіду й підвищення 

фахового рівня спеціалістів різних категорій під час навчання з питань 

безпечної експлуатації систем газопостачання та охорони праці; 

3.2.7. Забезпечення систематичного аналізу, узагальнення та впровадження 

передового досвіду створення безпечних умов праці, запобігання 

виробничому травматизму і професійним захворюванням на промислових 

підприємствах. 

 

Очікуваний результат: 

забезпечення соціального захисту найманих працівників, зокрема зайнятих 

на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, шляхом 

посилення контролю за проведенням атестації робочих місць на 

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. 

 

Оперативна ціль 3.3. Забезпечення законності та правопорядку 

 

Завдання: 

3.3.1. Підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо 

запобігання порушень громадського порядку та ослаблення дії 

криміногенних факторів; 
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3.3.2. Залучення та активізація до охорони громадського порядку громадян, 

зокрема громадських помічників дільничних інспекторів поліції, активістів 

громадських формувань з охорони громадського порядку; 

3.3.3. Проведення постійного моніторингу і належного реагування на 

виявлені недоліки для своєчасної координації дій правоохоронних органів та 

органів виконавчої влади стосовно стабілізації криміногенної ситуації; 

3.3.4. Поліпшення криміногенної ситуації, а саме: поліпшення швидкості 

реагування на заяви про скоєння злочинів і протиправних дій шляхом 

своєчасного інформування та прибуття на місце події працівників 

правоохоронних органів; 

3.3.5. Посилення заходів для виявлення порушень, пов'язаних з розкраданням 

або нецільовим використанням коштів державного бюджету, корупцією 

серед державних службовців та інших посадових і службових осіб; 

3.3.6. Підвищення оперативності реагування правоохоронних органів на 

вчинені злочини та правопорушення; 

3.3.7. Розширення мережі встановлених камер зовнішнього 

відеоспостереження в м.Перещепине. 

 

Очікуваний результат: 

підвищення ефективності розкриття злочинів в громадських місцях та 

зниження рівня злочинності, поліпшення криміногенної ситуації та 

оперативної обстановки. 

 

Оперативна ціль 3.4. Ефективне управління комунальним майном 

Актуальні питання: 

 відсутність фінансування на капітальний ремонт нежитлових 

приміщень комунальної власності; 

 відсутність фінансування на виготовлення технічної та правової 

документації на комунальне майно, що належить до власності 

територіальної громади; 

 розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць; 

 розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпечували її проведення; 

 розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності. 

Головна мета: 

підвищення ефективності управління майном комунальної власності 

громади. Скорочення кількості нерентабельних державних та комунальних 

підприємств; підвищення ефективності діяльності підприємств комунальної 

власності та оновлення їх матеріально-технічної бази; забезпечення 

прозорості та неупередженості процесу передачі в оренду земельних ділянок 
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та надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам, 

які перебувають у черзі; забезпечення прозорості передачі в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності. 

 

Завдання: 

3.4.1.  Розробка проекту землеустрою щодо встановлення нових меж міста 

Перещепине згідно Генерального плану м. Перещепине Новомосковського 

району; 

3.4.2. Формування земельних ділянок, як об’єкта власності, отримання 

кадастрових номерів для встановлення меж, розмірів земельних ділянок, 

реєстрації земельних ділянок в реєстрі речових прав; 

3.4.3. Відведення земельних ділянок у приватну власність для учасників 

бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпечували її проведення; 

3.4.4. Розробка технічної документації щодо виготовлення грошової оцінки 

земель м. Перещепине;  

3.4.5. Отримання пропозицій та можливості будівництва об’єктів, що 

передбачають вирішення соціального захисту населення, питання забудови, 

раціонального використання та охорони земель. 

3.4.6. Досягнення балансу інтересів орендодавця – щодо максимізації 

доходів від оренди комунального майна, та орендарів – щодо можливості 

користування комунальним майном для здійснення підприємницької 

діяльності; 

3.4.7. Досягнення стовідсоткової сплати орендарями орендної плати; 

3.4.8. Виготовлення містобудівної документації – генерального плану сіл 

Голубівка, Багате, Керносівка, Михайлівка, Шандрівка; 

3.4.9. Замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності;  

3.4.10. Запровадження системи складання фінансових планів підприємств, що 

належать до спільної власності територіальної громади міської ради та тих, 

які безпосередньо перебувають у сфері управління міської ради, та 

щоквартального моніторингу виконання показників цих фінансових планів; 

3.4.11. Запровадження єдиних критеріїв оцінки ефективності управління 

об'єктами державної та комунальної власності; 

3.4.12. Посилення контролю за виконанням керівниками підприємств умов 

контрактів у частині забезпечення виконання показників річних фінансових 

планів підприємств та збереження майна, що перебуває, на їх балансах; 

3.4.13. Зменшення кількості збиткових підприємств, простроченої 

дебіторської та кредиторської заборгованості; 

3.4.14. Прийняття цільової Програми «Забезпечення містобудівною 

документацією населених  пунктів Перещепинської міської ОТГ на 2020-

2024 роки»; 

3.4.15. Здійснення моніторингу споживання енергоресурсів на об’єктах 

бюджетної сфери громади з метою зменшення непродуктивного 
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використання енергоносіїв та розробки заходів, спрямованих на підвищення 

енергоефективного утримання будівель і споруд; 

3.4.16. забезпечення проведення щорічної інвентаризації об'єктів права 

державної власності, органом управління яких є міська рада, та об'єктів 

власності Перещепинської міської ОТГ; оформлення прав власності на 

об'єкти нерухомості, упорядкування статутних документів підприємств, 

організацій, установ та закладів комунальної власності, упровадження інших 

заходів стосовно захисту майнових прав; 

3.4.17. Реконструкція будівель Голубівського, Багатського, Керносівського, 

Михайлівського та Шандрівського офісів старост. 

 

Критерії досягнення: 

 збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок отримання 

орендної плати за користування земельними ділянками комунальної 

власності. Отримання пропозицій та можливості будівництва об’єктів, 

що передбачають вирішення соціального захисту населення, питання 

забудови, раціонального використання та охорони земель; 

 проведення інвентаризації майна, що знаходиться в комунальній 

власності, з метою виявлення резервів, можливості подальшого 

планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету; 

 проведення перевірок цільового використання комунального майна, 

переданого в оренду; 

 передача документів до юридичного сектору для проведення позовної 

роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов 

договорів оренди, користування комунального майна; 

 забезпечення відкритості та прозорості процедури надання 

комунального майна в оренду шляхом оголошення в ЗМІ;  

 виготовлення експертних оцінок та рецензій на них для подальшого 

надання в оренду приміщень, які належать до комунальної власності 

громади. 

Очікуваний результат: 

удосконалення системи управління підприємствами державної та 

комунальної власності; скорочення кількості нерентабельних державних та 

комунальних підприємств; підвищення ефективності діяльності підприємств 

комунальної власності та оновлення їх матеріально-технічної бази; 

забезпечення прозорості та неупередженості процесу передачі в оренду 

земельних ділянок та надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) громадянам, які перебувають у черзі; забезпечення 

прозорості  передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності. 
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Стратегічна ціль 4.  

              РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ  

                                                              ЕКОНОМІКИ  
 

Оперативна ціль 4.1. Енергоефективність та енергозбереження 

Актуальні питання: 

 недостатній рівень оснащення споживачів приладами обліку 

споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

 високий рівень зношеності енергетичної інфраструктури та 

необхідність модернізації та реконструкції основних фондів; 

 недостатній рівень використання альтернативних видів палива  

та нетрадиційних джерел енергії;  

 низький рівень впровадження новітніх технологій; 

 надмірно високі ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси. 

 

Головна мета: 

підвищення енергоефективності господарювання та зменшення споживання 

енергетичних ресурсів в усіх галузях та сферах життєдіяльності та 

виробництва громади. 

 

Завдання: 

4.1.1. Реалізація Програми відшкодування частини суми «тіла» кредиту, 

отриманого населенням, що зареєстроване та фактично проживає у 

Перещепинській міській ОТГ на впровадження енергозберігаючих заходів на 

2020 - 2024 роки; 

4.1.2. Залучення небюджетних джерел фінансування, у тому числі кредитних 

ресурсів, грантів, коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації 

енергоефективних проектів; 

4.1.3. Подальша модернізація та технічне переоснащення промислових 

підприємств, підприємств, що надають послуги з теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, обслуговування системи зовнішнього 

освітлення громади;  

4.1.4. Використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних 

рішень, створення економічно привабливих умов для розробки  

та впровадження інвестиційних проектів у місті; 

4.1.5. Запровадження результативних механізмів зниження питомих витрат 

паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції робіт і послуг  

в промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві міста; 

4.1.6. Реконструкції існуючих котелень та систем опалення; 
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4.1.7. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, розширення обсягів використання і сфери застосування 

нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії; 

4.1.8. Забезпечення повноти і своєчасності розрахунків за спожиті 

енергоносії всіма категоріями споживачів; 

4.1.9. Популяризація серед широких верств населення ефективного  

та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

4.1.10. Проведення енергоефективних заходів – утеплення фасаду КЗО 

"Панасівський НВК "Школа-дошкільний заклад"; 

4.1.11. Проведення енергоефективних заходів в будівлі Миролюбівського 

СБК (встановлення твердопаливного котла, встановлення метало 

пластикових вікон). 
 

Критерії досягнення: 

 в сфері енергозбереження планується проведення подальшої заміни 

застарілих ламп на LED лампи, що призведе до економії 

електроенергії на рівні 20-30% порівняно з попереднім періодом; 

 будівництво нових ліній освітлення з використанням LED 

світильників. 

 

Очікуваний результат: 

підвищення енергоефективності господарювання та зменшення споживання 

енергетичних ресурсів в усіх галузях та сферах життєдіяльності та 

виробництва громади; зменшення використання паливно-енергетичних 

ресурсів на 25% у комунальній та бюджетній сферах громади; економія 

коштів міського бюджету; залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних 

та грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження; 

формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади міста 

на всіх рівнях суспільного життя. 
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Оперативна ціль 4.2. Регуляторна політика та розвиток 

підприємництва. 

 

Актуальні питання: 

вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення 

прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється 

у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами 

України. 

 

Головна мета: 

забезпечення відкритості та рівності умов при розгляді звернень громадян і 

суб'єктів господарювання, забезпечення сталого розвитку підприємництва в 

громаді. 

 

Завдання: 

4.2.1. Впровадження державної регуляторної політики, створення 

сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження 

підприємницької діяльності; 

4.2.2. Забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: 

доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, 

прозорості та врахування громадської думки; 

4.2.3. Подальше впровадження державної регуляторної політики з 

проведенням відстежень результативності регуляторних актів; 

4.2.4. Залучення до підприємницької діяльності широких верств населення, 

поступове формування середнього класу як надійного фундаменту 

демократичного суспільства; 

4.2.5. Забезпечення відкритості та прозорості політики органів місцевого 

самоврядування щодо регулювання господарської діяльності, проведення 

обговорень проектів регуляторних актів та врахування пропозицій 

підприємців; 

4.2.6. Розвиток ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з 

підприємцями та їх громадськими об'єднаннями;  

4.2.7. Розробка меж адміністративно-територіальних утворень для створення 

повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального 

розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із 

збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у 

тому числі орендарів; 

4.2.8. Створення рівних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у 

використанні ресурсів територіальної громади, як правило, на конкурентній 

основі (конкурс, аукціон).  
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Очікуваний результат: 

забезпечення відкритості та рівності умов при розгляді звернень громадян і 

суб'єктів господарювання, забезпечення сталого розвитку підприємництва в 

громаді. 
 

Оперативна ціль 4.3. Транспортно-дорожній комплекс 

Актуальні питання: 

 недостатнє оновлення основних фондів рухомого складу міського 

пасажирського транспорту; 

 більша частина доріг громади знаходиться в неякісному стані й 

потребує ремонту. При обстеженні стану покриття доріг були виявлені 

наступні недоліки: наявність ям та вибоїн, розколи та тріщини на 

поверхні, просадження асфальту, бетонного покриття, в яких після 

дощу постійно накопичується вода, накликають скарги мешканців 

вулиць, в зв’язку з тим, що водії рейсових автобусів, приватного 

автотранспорту  та спец. транспорту, таких, наприклад, як швидка 

допомога, міськгаз та інші, при об"їзді вибоїн та ям, заїжджають на 

приватну територію біля подвір"я населення вулиць.  

 тривалий термін експлуатації дорожнього покриття та його 

руйнування. 

 

Головна мета: 

створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, 

утримання доріг громади в належному стані. Покращення технічного стану 

доріг, забезпечення безпечних умов дорожнього руху, створення умов для 

ефективного і безпечного перевезення пасажирів та вантажу, вдосконалення 

системи транспортного обслуговування населення громади, підвищення 

рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів, 

забезпечення розвитку транспортної інфраструктури громади.  

 

Завдання: 

4.3.1. Забезпечення стабільного розвитку транспортної галузі міста,  

удосконалення мережі маршрутів пасажирських перевезень, забезпечення 

якості пасажирських перевезень; 

4.3.2. Проведення робіт по визначенню експертної оцінки ринкової вартості  

зупинок громадського транспорту; 

4.3.3. Облаштування зупинок громадського транспорту, в тому числі: 

 по м. Перещепине; 

 в сел. Миролюбівка; 

 в сел. Вишневе; 

 в с. Козирщина. 
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4.3.4. Координація діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності з питань забезпечення безпеки руху транспортних засобів, 

виконання вимог правил перевезення пасажирів; 

4.3.5. Належне утримання та покращення технічного стану доріг в населених 

пунктах на території Перещепинської міської ОТГ, в тому числі: 

 капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна від № 29 до пров. 

Затишний в м. Перещепине; 

 капітальний ремонт дороги по вулиці Полтавська в м. Перещепине; 

 будівництво тротуару по вул. Шевченка в м. Перещепине; 

 будівництво тротуару по вул. Калинова від вул. Соборна до вул. 

Проектної в м. Перещепине; 

 будівництво тротуару по вул. Кайдацькій від вул. Красна до вул. 

Ярослава Мудрого в м. Перещепине; 

 поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка, Суворова, 

Кільченській, Соборній, Ярослава Мудрого, Орденоносній, Сонячній, 

Верхній, Молодіжній, Приорільській, провулок Затишний, Упорний, 

вул. Незалежності, Калинова, Ювілейна, Базарна, Вербна, Степова, вул. 

40 років Перемоги, Робоча, Хорошуна, Миру, Красна, Весела, 

Українська, Нагорна, Набережна, Козача, Орденоносна, Кутузова, 

пров. Луговий, Упорний, Новий, Парківський, Вишневий, Кустарний, 

вул. Приорільська, Огородня, Гоголя, Дніпровська, Барвиста, 

Гвардійська, Нахімова, Квітнева в м. Перещепине. 

4.3.6. Ремонт дорожнього покриття по вул. Ведмедя (між вулицями 

Центральна і Степова), Центральна, Шевченка, Виноградна, Зелена, 

Вокзальна, Калинова, Низова, Польова, Нагорна, Крайня, пров. Північний в 

с. Голубівка. 

4.3.7. Ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова, Коваленко, Шевченка, 

Козиря, Нова в с. Багате. 

4.3.8. Належне оформлення та утримання доріг на теріторії громади 

(нанесення розміток, установка дорожніх знаків). 

4.3.9.  Сприяння ремонту та утриманню доріг державного значення 

(міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги) та доріг 

місцевого значення (обласних). 

4.3.10. Ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна, Північна, Садова, 

Південна, Поповича в с. Панасівка. 

4.3.11. Ремонт дорожнього покриття по вул. Хорошуна, Молодіжна, Упорна, 

Польова, Тітова в с. Рівне. 

4.3.12. Сприяння проведенню ремонту доріг між населеними пунктами 

громади. 

4.3.13. Проведення ремонту автомобільного мосту через р. Багатенька в с. 

Панасівка. 
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4.3.14. Ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна, Тітова, Ніколаєва в сел. 

Вишневе; 

4.3.15. Ремонт дорожнього покриття по вул. Привокзальна, Мічуріна, 

Поповича, Весняна, Мислівська, Дружня в с. Козирщина; 

4.3.16. Ремонт дорожнього покриття по вул. Ломоносова, Виноградна, 

Чайковського в с. Малокозирщина; 

4.3.17. Ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна, Польова в с. 

Свічанівка; 

4.3.18. Належне оформлення та утримання доріг на території населених 

пунктів громади (нанесення розміток, установка дорожніх знаків тощо); 

4.3.19. Ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, Привокзальна, 

Нагорна, Виноградна, Степова в сел. Кільчень; 

4.3.20. Ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, Довгопрудна в с. 

Воскресенівка; 

4.3.21. Ремонт дорожнього покриття по вул. Миру, Вишнева, Шкільна, 

Центральна, Новоселівська, Залізнична в сел. Миролюбівка; 

4.3.22. Ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна, Центральна, Об’їзна в 

с. Троїцьке. 

4.3.23. Проведення ремонту автомобільного мосту через р. Багатенька по вул. 

Миру в с. Михайлівка. 

4.3.24. Ремонт дорожнього покриття по вул. Чкалова в с. Олександрія. 

Критерії досягнення: 

покращання технічного стану доріг, забезпечення безпечних умов 

дорожнього руху. 

Очікуваний результат: 

створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, 

утримання доріг міста в належному стані. Обсяги фінансування робіт 

плануються відповідно до сум виділених на капітальних ремонт та 

утримання доріг комунальної власності. 

 

Оперативна ціль 4.4. Інвестиційний розвиток 

 

Актуальні питання: 

 недостатній рівень розбудови інфраструктури; 

 обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

 залучення інвестицій у будівельну галузь громади. 

Головна мета: 

сприяння поліпшенню інвестиційного клімату та залучення інвестицій в 

економіку громади, впровадження сучасних технологій. 
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Завдання: 

4.4.1. Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької 

діяльності на території Перещепинської міської об’єднаної громади; 

4.4.2. Сприяння підвищенню іміджу Перещепинської міської об’єднаної 

громади як території, привабливої для інвестування і співробітництва; 

4.4.3. Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади; 

4.4.4. Забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних 

субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціально-

економічний розвиток громади; 

4.4.5. Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

громади; 

4.4.6. Завершення будівництва та реконструкції перехідних об’єктів, 

реалізація розпочатих раніше інвестиційних проектів; 

4.4.7. Координація діяльності суб’єктів господарювання при забудові 

громади. 

Очікуваний результат: 

сприяння поліпшенню інвестиційного клімату та залучення інвестицій в 

економіку громади, впровадження сучасних технологій. 

 

Оперативна ціль 4.5. Іноземні інвестиції 

 

Актуальні питання: 

 формування сприятливого інвестиційного середовища, підвищення 

інвестиційної привабливості громади; 

 поширення інформації про інвестиційний потенціал громади; 

 зростання обсягів інвестиційних ресурсів. 

 

Головна мета: 
активізація інвестиційних процесів в громаді, забезпечення 

поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади, 

зростання обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.  

 

Завдання: 

4.5.1. Сприяння організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, 

семінарів, круглих столів з питань інвестиційної політики, у тому числі з 

підготовки інвестиційних проектів; 

4.5.2. Підвищення інформованості потенційних інвесторів про інвестиційну 

привабливість громади. 

4.5.3. Підтримка в актуальному стані та постійне оновлення переліку 

інвестиційних проектів. 

Критерії досягнення: 

 підвищення привабливості громади для здійснення інвестиційної 

діяльності; 
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 реалізація інвестиційних проектів з залученням коштів інвесторів. 

 

Очікуваний результат: 

активізація інвестиційних процесів в громаді, забезпечення 

поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади, 

зростання обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.  

 

Оперативна ціль 4.6. Удосконалення системи державних закупівель 

 
 

Актуальність: 

підвищити якість та керованість процесом організації процедур закупівлі, 

забезпечить економію бюджетних коштів. Необхідна складова адаптації до 

міжнародних стандартів та оптимізації в єдиній системі централізованих та 

децентралізованих публічних закупівель. 

 

Головна мета: 

оптимальне та раціональне використання бюджетних коштів, забезпечення 

прозорості державних закупівель на всіх етапах їх здійснення відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

Завдання: 

4.6.1. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері 

державних закупівель; 

4.6.2. Зростання кількості максимально прозорих (конкурентних) процедур 

закупівель;  

4.6.3. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері державних 

закупівель; 

4.6.4. Забезпечення прозорості процесів з закупівель.  

 

Очікуваний результат: 

оптимальне та раціональне використання бюджетних коштів, забезпечення 

прозорості державних закупівель на всіх етапах їх здійснення відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

Оперативна ціль 4.7. Конкурентна та антимонопольна політика 

 

Актуальні питання: 

на цей час рівень розвитку конкуренції на товарних ринках в Україні 

залишається низьким, що негативно впливає на ефективність їх 

функціонування. Ознаками недостатнього рівня розвитку конкуренції є: 

 зростання цін, яке не може бути пояснено впливом об’єктивних 

чинників;  

 надмірний рівень концентрації та монополізація окремих товарних 

ринків;  
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 низький рівень продуктивності праці та інноваційної активності 

суб’єктів господарювання, зокрема, внаслідок несформованості 

економічних стимулів щодо залучення інвестиційних ресурсів в 

інноваційні та модернізаційні процеси. 

 

Головна мета: 

 

наявність достатньої кількості суб’єктів господарювання, здатних 

конкурувати між собою, що забезпечує споживачам, суб’єктам 

господарювання можливість вибору між кількома продавцями, покупцями; 

можливість вільного вступу суб’єктів господарювання на товарні ринки та 

виходу з них; наявність у суб’єктів господарювання, що діють на ринках, 

можливостей конкурувати на рівних умовах; наявність у суб’єктів 

господарювання мотивації до ефективної конкуренції. 

 

Завдання: 

4.7.1. Сприяння розвитку економічної конкуренції суб'єктів господарювання 

в підприємницькій діяльності; 

4.7.2. Сприяння збереженню діючої мережі підприємств торгівлі та 

громадського харчування громади з урахуванням нових забудов; 

4.7.3. Забезпечення раціонального розміщення інфраструктури побутового 

забезпечення населення на території громади; 

4.7.4. Сприяння впровадженню нових (альтернативних) видів товарів 

(послуг), зростанню кількості конкурентоспроможних вітчизняних 

виробників; 

4.7.5. Створення рівних умов доступу на товарні ринки суб'єктів 

господарювання; 

4.7.6.  Дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі 

товарів, робіт та послуг за державні кошти; 

4.7.7. Активізація контролю за недопущенням та припиненням зловживань 

монопольним становищем, антиконкурентно погоджених дій суб’єктів 

господарювання, дій державних органів, що призводять до встановлення 

штучних бар 'єрів, нерівних умов конкуренції, неправомірної монополізації 

ринків. 

 

Очікуваний результат: 

зростання конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зростання 

обсягу роздрібного товарообороту, захист місцевого ринку від реалізації 

неякісних товарів та послуг, підвищення якості товарів та послуг, що 

пропонуються суб’єктами господарської діяльності міста, підвищення рівня 

активності населення у вирішенні питань захисту своїх прав  як споживачів. 
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V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ  

 

Фінансове забезпечення реалізації Плану може здійснюватися за рахунок: 

 

 коштів державного бюджету, зокрема, державного фонду 

регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету об'єднаним 

територіальним громадам на розвиток інфраструктури; 

 

 коштів місцевих бюджетів (у тому числі, коштів бюджету об'єднаної 

територіальної громади); 

 

 коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, 

міжнародних фінансових організацій; 

 

 коштів інвесторів, у тому числі, на умовах державно-приватного 

партнерства, власних коштів підприємств; 

 

 інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         М.Г.Копитько 
                                                                                  


