
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.12.2017 № 30-46/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Програми соціально-економічного
розвитку м. Золотоноша на 2018 рік

Розглянувши прогнозні показники соціального-економічного розвитку
м. Золотоноші на 2018 рік, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на
2018 рік згідно додатку, що додається.

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., заступнику міського голови Судді С.В., контроль
за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету,
фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської
діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Остроглазова 52394
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Додаток
до рішення  міської ради
від 20.12.2017 № 30-46/VII

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

м. Золотоноша  на  2018 рік

м. Золотоноша
2017
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Паспорт Програми  соціально - економічного розвитку
м. Золотоноша на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення Програми соціально-економічного розвитку м.
Золотоноша на 2018 рік (далі - Програма) -  виконавчий комітет Золотоніської
міської ради.

2. Керівник розроблення проекту Програми – перший заступник міського
голови Масло О.М., координатор – начальник управління економіки
Золотоніського МВК Остроглазова В.В.

3. Розробник Програми – управління економіки  Золотоніського
міськвиконкому.

4. Відповідальний виконавець Програми - управління економіки
Золотоніського міськвиконкому.

5. Учасники Програми – структурні підрозділи виконавчого комітету
Золотоніської міської ради.

6. Термін реалізації Програми: 2018 рік.

7. Перелік джерел фінансування Програми: кошти  бюджетів усіх рівнів та
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку міста Золотоноша  на 2018 рік (далі

Програма) розроблена управлінням економіки виконавчого комітету Золотоніської міської
ради за участю його спеціалістів, самостійних відділів та управлінь міста.

 Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямкам Державної стратегії
регіонального розвитку до 2020 року та стратегії розвитку Черкаської області на період до
2020 року.

В основу Програми покладені ключові положення Стратегії розвитку м. Золотоноша на
період до 2020 року, третій рік її реалізації.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку міста у 2017 році,  є планом
реальних дій реалізації третього року Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року,  а
саме:

·Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток спрямований на високий та якісний рівень зайнятості.
·Стратегічна ціль 2. Формування сильної місцевої громади.
·Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека, збереження довкілля.
·Стратегічна ціль 4. Комфортне для життя, навчання, дозвілля місто.

Ø покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову
економіки міста ;

Ø створення нових виробництв;
Ø створення активної громади міста;
Ø розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);
Ø відновлення культурної спадщини та формування на її основі туристичної галузі;
Ø розвиток галузі освіта, медицина та культура;
Ø подальша реконструкція об’єктів житлово-комунального сектору міста.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих

бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території міста,
коштів інвесторів, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел, не
заборонених законодавством.

Відповідальні за виконання заходів Програми – структурні підрозділи виконавчого
комітету Золотоніської міської ради.

Програма відображає наміри структурних підрозділів міської ради, виконавчого
комітету, підприємств, організацій міста щодо результатів їх діяльності у 2018 році.

Програма містить додатки:
- прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік (додаток

1);
- перелік діючих місцевих програм, які будуть виконуватись у 2018 році (додаток 2);
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми

затверджуються Золотоніською міською радою.
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ЧАСТИНА І
Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку

м. Золотоноша.
1.1 Соціальна сфера.

1.1.1.  Демографічна ситуація.
Демографічна ситуація, що склалася в місті, характеризується зменшенням

чисельності населення за рахунок значного збільшення числа померлих  (природній рух).
        За даними Головного управління статистики у Черкаській області  чисельність

наявного населення станом на 01.10.2017 року становить 29042 особи (- 267  осіб в
порівняні станом на 01.10.2016 року).

 За 9 місяців 2017 року народилось 193 дитини, померло 318 осіб
(природне скорочення складає - 25 осіб.

Головні цілі на 2018 рік – створення умов для збільшення чисельності
населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості
життя.

1.1.2. Грошові доходи населення
За даними статуправління середньомісячна заробітна плата по місту на

початок жовтня 2017 року становила 5710 грн., що на 44,5%. більше, ніж у відповідному
періоді 2016 року.

За даними головного управління статистики у Черкаській області станом 1 жовтня
2017 року заборгованість із виплати заробітної плати має одне підприємство-банкрут міста ТОВ
«Корон Агро» - на суму 533,2 тис. грн.

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно
розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом  9 місяців 2017 року
таких засідань було 7, на яких заслухано 10 керівників підприємств-боржників та
керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах
встановленого законодавством мінімуму.

За звітний період 2017 року було перевірено 8 підприємств, установ та організацій, де
виявлено 7 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 3 приписи на їх
усунення.

Робочою групою з легалізації праці протягом 9 місяців 2017 проведено перевірку
143 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 18 порушень та, як наслідок,
легалізовано працю 11 осіб. З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-
роз’яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без відповідного
оформлення. Всім порушникам видані пам’ятки щодо адміністративної відповідальності про
порушення законодавства про працю.

Головна ціль на 2018 рік Недопущення зниження доходів населення, посилення
контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, сприяти заходам з
прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах -
боржниках, недопущення виникнення заборгованості в бюджетній сфері.

1.1.3 Соціальний захист населення.
   На виплату допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну

допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та “Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” передбачено
субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на 2017 рік в сумі 41411,5 тис. грн.
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Станом на 01.10.2017 року 2479 особам призначено соціальні допомоги та
компенсаційні виплати, в т.ч. сім’ям з дітьми - 1333 особам, малозабезпеченим сім’ям - 234.
Фінансування допомоги забезпечено у повному обсязі.

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма житлових субсидій,
якими в місті користуються 9443 сім’ї на загальну суму 9163,0 тис. грн.

Одним з найактуальніших питань сьогодення є соціальний захист учасників АТО та
членів їх сімей. Міською Програмою “Турбота” на 2017 рік передбачено 232,0 тис. грн. для
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам анти терористичної операції. Станом
на 01.09.2017 року отримали допомогу 95 осіб з числа учасників анти терористичної операції
на суму 131,0 тис. грн.

Рішенням  Золотоніської міської ради від 24.12.2015 № 3-4/VIІ затверджено Програму
поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється   чинність
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та учасників
анти терористичної операції. Фінансування зазначеної Програми здійснюється в рамках
Програми “Турбота” на 2017 рік. Протягом січня-вересня 2017 року в Золотоніській ЦРЛ
проліковано 15 учасників бойових дій АТО та 1 члена сім’ї загиблого (АТО).
         Серед учасників анти терористичної операції постійно проводиться інформаційно -
роз’яснювальна робота щодо наявності у них, відповідно до законодавства, права на
санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію. Станом
на 01.10.2017 на черзі для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 28 осіб з
числа учасників анти терористичної операції, з них 2 інваліди війни.  .
          Станом на 01.10.2017 на черзі для поліпшення житлових умов перебуває 23 особи із
числа учасників анти терористичної операції та членів їх сімей. За наданням земельної
ділянки по вул. Степана Разіна звернулося 21 особа з числа  учасників анти терористичної
операції та  35 - по провулку ІІ Шота Руставелі.

Станом на 01.10.2017 забезпечено спец автотранспортом 1 особу з числа учасників
АТО інваліда війни ІІ групи Самошкіна О.М.

Крім того проводиться робота з сім’ями мобілізованих, зокрема щодо  надання
субсидій, пільг та оздоровлення. До Єдиного державного автоматизованого  реєстру
пільговиків станом на 01.10.2017  внесено 243 учасника бойових дій (АТО), які
користуються пільгами на житлово-комунальні послуги 75%, 10 інвалідів війни (АТО), які
користуються 100% пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

5- ти особам надано статус члена сім’ї загиблого, 21особі надано статус інваліда
війни, з них 5 особам з числа УБД АТО та 1 особі надано статус учасника війни.
          З метою організації надання допомоги демобілізованим учасникам анти терористичної
операції управлінням проведено зустрічі з демобілізованими учасниками АТО з метою
вивчення їх потреб та складено на кожного  учасника АТО соціальний паспорт та проведено
анкетування.
         Відповідно до соціальних паспортів виявлено,  що 17  осіб з числа демобілізованих
учасників АТО потребують послуги з зубопротезування. Міською Програмою соціальної
підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників анти терористичної операції,
малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші “Турбота” на 2017
передбачено кошти на  надання послуг зубопротезування учасникам анти терористичної
операції, ветеранам війни  та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І  та ІІ категорії в  сумі
60,0 тис. грн. Протягом дев’яти місяців поточного року Золотоніською ЦРЛ надано послуги
із зубопротезування 25-ти особам з числа демобілізованих учасників АТО на суму 46,1
тис.грн.
         Щоквартально управлінням праці та соціального захисту населення спільно з Центром
соціальної допомоги здійснюється відвідування родин загиблих учасників АТО. В рамках
Програми “Турбота” родинам загиблих здійснено передплату газети “Златокрай”.

Центром соціальної допомоги проводиться постійна робота по виявленню одиноких
непрацездатних громадян, яких на обліку перебуває 2400 осіб.
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В центрі соціальної допомоги  діють 5 відділень;
- два відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації ( входить пункт прокату інвалідних засобів

для пересування та пункт збору одягу та взуття від населення, сектор натурально-грошової
допомоги);

- відділення денного догляду дітей-інвалідів;
- відділення надання  медико-соціальних  послуг.
  Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі відділення  центру

соціальної допомоги,   складає 2279  особи,  виявлених  осіб,  які потребують соціального
обслуговування. Процент охоплення становить  94%.

У 2017 році попитом користувалась інноваційна послуга з трудової реабілітації  студії
гончарного мистецтва «Мальви». Метою роботи даної майстерні є закладання основ
гончарної справи для дітей-інвалідів, дітей групи ризику, різного віку.

Тісна співпраця Золотоніського міського центру соціальної допомоги  з
Золотоніським виконавчим комітетом, радою ветеранів, Товариством Червоного Хреста,
громадськими організаціями, спілкою Афганців, спілкою підприємців, союзом
Чорнобильців. Постійно проводяться спільні наради, семінари, круглі столи, конференції.
Завдяки такій співпраці одинокі непрацездатні громадяни, всі пільговики отримують
додаткові соціальні послуги.

Установа постійно розвивається, на даний час проводиться капітальний ремонт
покрівлі приміщень центру, поточний ремонт освітлення відділення надання соціально-
медичних послуг. Штат установи збільшився на одну посаду  економіста, працівники
отримують всі обов’язкові виплати, матеріальну допомогу на час відпустки, стимулюючі
нарахування. Заборгованість  із  заробітної плати за звітній період відсутня.

Головні цілі на 2018 рік: організація роботи по наданню соціальної допомоги всім
верствам населення, які її потребують. Впровадити в дію заходи міської програма “Турбота”
у 2018 році. Забезпечити виконання заходів 2018 року у всіх  відділеннях Територіального
центру. Вести пошук фінансування заходів за допомогою міжнародних та вітчизняних
грантів, конкурсів, то що.

1.1.4. Зайнятість населення та ринок праці
За даними статуправління на території міста середньооблікова кількість штатних

працівників у ІІІ кварталі 2017 року склала 6307 осіб, що більше на 107 зайнятих посад у
порівнянні з початком року.

Ринок праці продовжує розвиватися на фоні невідповідності між
пропозицією робочої сили та попитом на неї, але кількість поданих вакансій у
порівняні з відповідним періодом 2016 року збільшилась у 3 рази та склала 25 . Та все ще в
центрі зайнятості відсутня достатня кількість вакансій для задоволення громадян необхідною
роботою, що відповідно значно збільшило навантаження на наявні вакансії станом на 1
жовтня 2017 року.

На кінець вересня місяця 2017 року на обліку в ЦЗ перебувало 253 особи – жителі
міста, що мали статус безробітного. За звітний період за направленням центру зайнятості
були працевлаштовані 348 безробітних.

З метою підвищення конкурентоспроможності  громадян на ринку праці, подолання
дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили та задоволення потреб роботодавців у
кваліфікованих кадрах  служба зайнятості допомагає безробітним здобути професію або
підвищити кваліфікацію. Протягом 9 місяців 2017 року 30 осіб з числа безробітних, жителів
міста, проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації

   Протягом січня-вересня 2017 року на обліку перебувало 28 безробітних, жителів міста,
з інвалідністю, з них 2 особи працевлаштовані, професійне навчання проходили 2 особи.  До
уваги інвалідів доводяться нормативно - правові акти з питань соціального захисту інвалідів,
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відомості про підприємства, які мають спеціальні робочі місця для інвалідів; перелік
професій та спеціальностей, які рекомендуються особам з певними групами захворювань.
Підбір підходящої роботи для осіб з обмеженими фізичними можливостями проводиться з
урахуванням висновків МСЕК, рекомендацій і індивідуальних програм реабілітації, рівня
освіти, стану здоров`я та побажань клієнта.

Станом на 01.10.2017 року надано 4898 професійних послуг населенню,  чисельність
осіб,  охопленими цими послугами,  складає 1479  осіб.  Проведено 59  семінарів з техніки
пошуку роботи, 11  ярмарок та міні-ярмарок вакансій, 12 тренінгових занять.

Для створенні нових робочих міст міська рада працює в наступних інвестиційних
промислових напрямках:

- розробка проектно-кошторисної документації, території та облаштування інженерними
мережами індустріальний парк “Золотоноша” (орієнтовне створення  -      55 робочих
місць);
-   ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР»  -  будівництво заводу по переробці сої методом глибокої
екстракції, вул.Обухова,66 (орієнтовне створення  -     400  робочих місць);
-   ВКФ «Дельта»  -  встановлення лінії по розливу олії для оптово–роздрібного продажу
вул. Саксаганського ,54 (орієнтовне створення  -  50    робочих місць);
-   ТОВ «Оіл Продакшин Юкрейн ЛТД»  -  будівництво заводу по виробництву олії вул.
Канівська, 22 (орієнтовне створення  -   50   робочих місць);
- ТОВ «Лідер АГРО Транс» - будівництво елеватора по вул. Шевченка в р-ні
маслоробного комбінату (орієнтовне створення  -    40  робочих місць);
- ТОВ «Термінал Золотоноша» -  будівництво елеватора по вул. Шевченка, 3а (орієнтовне
створення  -   40   робочих місць);
- Спільно іспансько-українське підприємство – встановлення сонячних батарей вул.
Обухова (орієнтовне створення  -   20   робочих місць).

Головні цілі на 2018 рік: створення нових робочих місць та соціальна підтримка
незайнятих громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, скорочення обсягів та рівня
безробіття, зростання кількості зайнятих економічною діяльністю громадян.

1.1.5. Підтримка сім’ї, дітей, молоді.
Стратегічною метою молодіжної політики в м. Золотоноша є сприяння соціальному

становленню та розвитку молоді.
Основним принципом роботи –  є залучення активної молоді до участі в заходах,

популяризації волонтерського руху, соціальної активності та відповідальності, а також
підтримки молодіжних ініціатив та використання інтерактивних методів роботи. Пріоритетом
є патріотичне виховання молоді.

З метою запобігання бездоглядності та профілактики негативних проявів серед дітей
службою у справах дітей, молоді та спорту спільно з працівниками СКМСД, управління
освіти протягом 2017 р. проведено 23 спільних профілактичних рейди: “Діти вулиці”,
“Вокзал”, “Сім’я”, “Урок”, “Комп’ютерні клуби”, “Суспільна мораль”.

Службою у справах дітей,  молоді та спорту Золотоніської міської ради своєчасно
виявляються та беруться на облік неблагополучні сім’ї, в яких діти опинились у складних
життєвих обставинах. В даний час на профілактичному обліку перебуває 48  дітей ,  що
проживають у 19 сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Всі діти взяті під соціальний супровід, з ними та членами їх сімей постійно проводиться
індивідуальна профілактична робота.

На первинному обліку служби у справах дітей, молоді та спорту  станом на 01.11.2017
року перебуває 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: 47 дітей
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перебувають під опікою/піклуванням, 2– проживає в прийомних сім’ях та 5 в дитячих
будинках сімейного типу, 2 дітей перебувають в інтернатних закладах .

Житло на праві власності мають 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування і  4 дитини зазначеної категорії мають житло на праві користування.

Станом на 01.11.2017 року в м. Золотоноша  проживає 35 дітей категорії вимушених
переселенців, які прибули з Донецької та Луганської областей. Діти переселенців від 6 до 18
років (29 дітей) влаштовані на навчання в школи міста, 6 дітей відвідують дитячі садочки.

У місті на обліку перебуває 169  багатодітних сімей,  в яких проживає 534   дитини.  З
5200  дітей віком до 18  років -   0,5%,  або 104  особи  перебувають у надзвичайних та
складних умовах.

В місті велика увага приділяється організації та проведенню заходів, спрямованих на
залучення молоді до активного громадського життя та  розкриття їх творчого потенціалу.
Помітно збільшується кількість проведених заходів в місті. Здобуття обласної премії для
молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області.

Запорукою  успіху  в реалізації заходів – співпраця та пошук надійних партнерів:
- Корпус Миру США в Україні з метою залучення добровольця;
- Черкаський благодійний фонд ,“Наддніпрянський фонд” та ,“Київський діалог” з метою
сприяння соціальній реабілітації  дітей з особливими потребами;
- обласний форум молодіжних ініціатив за підтримки губернатора з метою підтримати
громадську активність на локальному рівні;
- благодійний фонд “Шепердз Фаундейнш Україна”  з метою проведення спортивних та
театральних таборів.

Простежується тенденція до збільшення кількості дітей, що підлягають
оздоровленню. Наймасовішою формою надання послуг є відпочинок  у таборах з денним
перебуванням. В м. Золотоноша відсутні стаціонарні дитячі оздоровчі заклади комунальної
власності, але й не допущено скорочення  кількості  таборів з денним перебуванням ( 11
таборів, як і в минулих роках):
- 6 пришкільних таборів;
- табір для дітей з девіантною поведінкою;
-  табір для дітей-інвалідів;
- табір для дітей з багатодітних родин та сімей, що опинились в складних життєвих
обставинах;
- табір для старшокласників.

Працюють 2 табори при інтернатних закладах.
Щорічно проводиться конкурс  на кращу організацію роботи щодо формування

здорового способу життя дітей і підлітків в умовах літнього табору оздоровлення та
відпочинку.

Успішно в місті працює молодіжний клуб журналістки, оснований у 2017 році,
основною роботою якого є висвітленні молодіжних ініціатив повсякдення та святкових
заходів, в склад якого входить 20 осіб з числа молоді .

За рахунок благодійного фонду “Шепердз Фаундейнш Україна”  у місті будується
сучасний спортивний табір “Міцна вежа” (площею понад два гектари). Волонтерами фонду
у2017 році проведено 2 зміни (по 14 днів) наметового табору, який відвідало понад 150 осіб
дітей, як з міста так і інших міст України.

Головні цілі на 2018 рік: надання соціальної підтримки найбільш вразливим та
незаможним верствам населення, придбання соціального житла для забезпечення ним осіб з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганда сімейних
цінностей і посилення підтримки сімей (насамперед з дітьми), виховання відповідального
ставлення до батьківства, запобігання соціальному сирітству, популяризація волонтерського
руху та підтримки молодіжних формувань та їх ініціатив.
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1.1.6. Будівництво, розвиток інфраструктури
За період з грудня 2016 року по грудень 2017 року управління архітектури

забезпечувало своєчасну видачу містобудівних умов і обмежень на проектування об'єктів
житлово-цивільного, промислового будівництва та виробничого характеру, видано 5
містобудівних умов та обмежень на об’єкти виробничого та промислового характеру:
-    Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка, Будівництво критого басейну
- Пауков І.В., вул. Незалежності, 38А, Реконструкція незавершеного будівництва під

ресторан з добудовою господарської будівлі
- ГО «Фундація Шепердз Україна-США», вул. Осіння, 32, Будівництво центру

громадського розвитку
- Кондратьєв С.В., вул. Обухова, 3а, Реконструкція магазину з добудовою прибудови
- Литвиненко І.О., вул. 23 Вересня, 35/1, Реконструкція квартири з добудовою прибудови
- ТОВ «Ніка», вул. Садовий проїзд, 2, Будівництво прибудови «Магазин непродовольчих

товарів» до існуючої будівлі
За цей період виготовлено 34 будівельних паспортів, з них:

- 29 на житлові будинки та прибудови до них;
- 5 на господарські споруди, прибудови;
- 1 паспорт прив’язки на тимчасові споруди для здійснення підприємницької

діяльності.
За період з грудня 2016 року по грудень 2017 року управлінням архітектури,

регулювання забудови та земельних відносин міськвиконкому розглянуто 810 звернень
фізичних і юридичних осіб.

 Прийнято в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних житлових будинків,
прибудов та господарських споруд загальною площею - 864 кв.м, в т.ч. - 345 кв.м. житлової
площі.

У сфері житлового будівництва діяльність з урахуванням проблем (недостатні темпи
житлового будівництва, недоступність для переважної більшості населення вартості
новозбудованого житла, несприятливі умови інвестиційної діяльності, недосконалість
механізмів іпотечного кредитування) буде спрямовано на реалізацію соціальних програм,
удосконалення механізму молодіжного житлового кредитування та створення нормативно-
методичної бази з проектування соціального житла та житла, доступного для громадян з
середнім рівнем доходу.

Постійно оновлюється банк даних молодих сімей та одиноких громадян,  які
підлягають пільговому молодіжному кредитуванню.

Продовжується співпраця з обласним регіональним управлінням Державної
спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву”, з метою подальшого співфінансування будівництва нового житла. Крім того,
повністю за кошти обласного регіонального управління  надаються  пільгові довготермінові
кредити для придбання житла.  На виконання програми “Доступне житло” під (16% - 3%) для
придбання житла надають послуги Укргазбанк та Ощадбанк.

З метою покращення житлових умов завершена реконструкція  п’ятиповерхової будівлі
по вул. Івана Франка  (забудовник – ТОВ «Атомспецбудмонтаж»). ТОВ
«Атомспецбудмонтаж» подано декларацію про готовність 45-ти квартирного житлового
будинку до експлуатації загальною площею – 1400 кв.м. в.т. житлової площі – 967,1 кв.м.

Протягом 2017 року 28 громадянам міста надано у власність земельні ділянки, з них: 1
- для будівництва індивідуальних гаражів, 27 - для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (серед яких 1 учасник АТО та 3 отримали
земельну ділянку у спільну сумісну власність).

На даний час розроблено топогеодезичне знімання території, розробляється
документація щодо планування вулиць та ділянок під забудову для учасників АТО.
Орієнтовна площа вказаної земельної ділянки становить 38 га.
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Враховуючи позитивний висновок містобудівної ради та протоколу громадських
слухань, рішенням Золотоніської міської ради від 08.08.2017 року затверджено детальний
план території частини міста в межах земельної ділянки по вул. Обухова, 65, обмеженої вул.
Гастело та межею м. Золотоноша зі сторони с. Нова Дмитрівка для розміщення сонячних
батарей.

Золотоніською міською радою прийнято рішення від 03.11.2017
№ 29-16/VІІ „Про затвердження детального плану території частини міста в межах земельної
ділянки по вул. Струнківській, обмеженої запланованою вул. Новою, вул. Перова та житловою
забудовою по вул. Замковій” було затверджено детальний план території частини міста,
надасть змогу отримати земельні ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд учасниками АТО.

Золотоніською міською радою прийнято рішення від 12.09.2017 № 27-37/VII „ Про
затвердження детального плану території частини міста в межах земельної ділянки по вул.
Шевченка, обмеженої залізничною колією та вул. Г.Лисенко” з метою будівництва елеватора.

Головні цілі на 2018 рік: збільшення загальних обсягів будівництва за рахунок
житлового індивідуального будівництва та інших джерел, введення в експлуатацію 2,5
тис.кв.м загальної площі житла.

1.2. Житлово-комунальна сфера
1.2.1. Житлово-комунальне господарство
З метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень

виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово-
комунального господарства,  створення умов щодо утримання,  відновлення і захисту
сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення
якісними житлово-комунальними послугами УЖКГ спільно з надавачами послуг розроблена
та рішенням сесії Золотоніської міської ради затверджена Програма реформування і розвитку
житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки. (рішення
Золотоніської міської ради від 04.12.2017  № 30-17/VII)  Реалізація заходів, якої буде
спрямована на :
1. Надання високоякісних житлово-комунальних послуг відповідно до визначених стандартів
якості, гармонізованих з міжнародними або регіональними .
2. Можливість створення управлінської структури для вирішення проблеми утримання
будинків.
3. Покращення технічного стану будинків та умов проживання у них.
4. Захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків.
5.  Цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків.
6. Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках.
7. Забезпечення умов безпечного проживання населення міста.
8. Покращення якості послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання.
9. Покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.
10. Вирішення питання утилізації твердих побутових відходів за  рахунок зменшення
навантаження на полігон побутових відходів, отримання вторинних ресурсів.
11. Покращення екологічної ситуації в місті.
12. Поліпшення екологічного і  санітарного стану та естетичного вигляду міста.
13. Підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста.
14. Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням  енергозберігаючих
світильників.
15. Економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих заходів.
16. Скорочення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
17. Забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного автотранспорту
та безпеки руху пішоходів.
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18. Збереження покриття вулично-шляхової мережі міста після проведеного капітального
ремонту або реконструкції. Покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення
їх пропускної здатності.
19. Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, їх
фізичного розвитку (будівництво, реконструкція та ремонт площ міста, дитячих та
спортивних майданчиків і скверів).
20. Технічне оснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвиток
комунальної інфраструктури.
21. Створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг, зокрема
запровадження нових форм управління житлом, ліквідація монополії на надання послуг по
обслуговуванню житлового фонду.

Головна ціль на 2018 рік:
1. Покращення якості надання житлово-комунальних послуг, продовження

реформування житлово-комунального господарства, поліпшення фінансового стану
підприємств галузі.
2. Виконання запланованих технічних заходів, поточних та капітальних робіт об’єктів
житлово-комунальної сфери, збільшення матеріально-технічної бази комунальних
підприємств в рамках реалізації програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства  м. Золотоноша на 2018-2020 роки.
3. Завершити будівництво новог7о резервуару чистої води об’ємом 2 500 куб.м. ;
4. Провести реконструкцію міської водопровідної мережі до 30 км ;
5. Завершити ремонтні роботи колектору в центра міста та відновити дорожнє покриття.
6. Популяризація серед населення розпочатих в минулих роках конкурсів “Кращий двір.
Краще подвір’я”,  “Золотоноша власними руками”,  в рамках яких проводити заходи з
благоустрою міста, освітлення мікрорайонів міста, де воно відсутнє, ремонтні роботи
вуличного та дорожнього покриття.
7. Завершити реконструкцію центральної площі міста.
8. Відродити паркову зону в центрі міста біля річки Золотоношка (парк “Надія”).
9. Продовжити очищення річки  Золотоношка.
10. Продовжити роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів.

1.2.2. Енергозабезпечення та енергозбереження
В місті діє Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

міста Золотоноша на 2017-2020 роки, яка затверджена рішенням міської  ради від 20.12.2016 №17-
6/VII із змінами до неї (рішення від 25.05.2017.№23-6/VII).Стратегічною метою даної програми є
підвищення рівня ефективності використання палива та енергії в усіх галузях виробництва, житлово-
комунальному, освітньому комплексі та населення міста, заощадження за рахунок впровадження
енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних ресурсів, створення економічних і соціальних умов
для забезпечення максимально ефективного використання енергетичних ресурсів.

У 2017 році був проведений енергоаудит всіх 14  закладів освіти, виготовлені паспорта
енергоаудитів і вже у 2017 році впроваджувались заходи по скороченню споживання енергоресурсів
в бюджетних закладах міста.

У 2018 році виконавчим комітетом будуть продовжені заходи щодо відшкодування відсотків по
кредитах, отриманими позичальниками для впровадження енергозберігаючих заходів та
відшкодування вартості проектно-кошторисних та експертних документацій ОСББ та ЖБК.

 Відділ освіти і навчальні заклади будуть продовжувати виконання Програми
“Євровікно” згідно розроблених основних заходів.

Головні заходи Програми:
І. Облік споживання енергетичних ресурсів, а саме:
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- забезпечення моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів – програма
“Енергоплан”, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-69,0тис. грн(всього);16,0 тис.
грн. (на 2018 рік).

ІІ. Термомодернізація будівель бюджетних установ, а саме:
- утеплення фасадів будівель, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-36000,0тис.

грн(всього); 9200,0 тис. грн. (на 2018 рік).
- заміна старих вікон на сучасні зі склопакетами, обсяг потреби на реалізацію даного

завдання-17500,0тис. грн(всього);3000,0 тис. грн. (на 2018 рік).
- утеплення дахів, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-33900,0тис.

грн(всього);6200,0 тис. грн. (на 2018 рік).
ІІІ. Встановлення сучасного LED - освітлення в будівлях бюджетних установ, а саме:
- заміна ламп розжарювання, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-350,0тис.

грн(всього);120,0 тис. грн. (на 2018 рік).
ІV. Встановлення сучасного електрообладнання та реконструкція існуючого в

харчоблоках бюджетних установ,а саме:
- ремонт плит з заміною конфорок на енергозберігаючі, обсяг потреби на реалізацію

даного завдання-750,0тис. грн(всього); 250,0 тис. грн. (на 2018 рік)
V. Проведення промивки систем теплопостачання будівель бюджетних установ,а

саме:
 - проведення промивки систем теплопостачання будівель бюджетних установ, обсяг

потреби на реалізацію даного завдання-1600,0тис. грн(всього); 400,0 тис. грн. (на 2018 рік)
VІ. Впровадження альтернативних джерел енергії,а саме:

  - перевод котелень бюджетних установ на альтернативні види палива, обсяг потреби на
реалізацію даного завдання-2520,0тис. грн(всього); 560,0 тис. грн. (на 2018 рік).

VІІ. Відшкодування вартості проектно-кошторисних документацій ОСББ та ЖБК у
2018 році складе 80%, а саме на :

- відшкодуванння відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі
заходи, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-1700,0тис. грн(всього);400,0 тис. грн.
(на 2018 рік).

- відшкодування витрат ОСББ та ЖБК за виготовлену проектно-кошторисну
документацію на заходи енергозбереження при отриманні кредитного ресурсу на його
виконання, обсяг потреби на реалізацію даного завдання-400,0тис. грн(всього); 100,0 тис.
грн. (на 2018 рік)

Головні цілі на 2018 рік: Підвищення енергоефективності бюджетних закладів міста,
шляхом проведення санації приміщень та визначення конкретних заходів із збереження
енергоносіїв. Популяризація заходів енергоощадності серед громади міста, особливо в
дошкільних та загальноосвітніх установах. Продовження впровадження заходів плану дій
сталого енергетичного розвитку  міста, продовжити дію програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша до 2020 року.
Зменшення, в цілому, по всіх категоріям споживачів споживання природного газу шляхом
впровадження альтернативних видів палива.

1.3. Гуманітарна сфера
1.3.1. Освіта
Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради впродовж 2017 року

забезпечував реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.
Належна увага приділялася розвитку всіх освітянських закладів, забезпечувався

рівний доступ до якісної освіти, продовжувався процес інформатизації освітнього процесу,
відбувалися стандартизація навчання та фінансування освітньої галузі. З метою
впровадження Державних стандартів початкової та базової освіти проводилася відповідна
робота по оновленню змісту загальної середньої освіти.
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У місті функціонує 7 дошкільних установ, 8 загальноосвітніх шкіл,
2 позашкільні заклади та МНВК. Дошкільною освітою охоплено 1 094 дитини, що складає 89
% дітей віком від 3 до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100 % від
загальної кількості проживаючих п’ятирічок. Існує проблема переповнення дитячих садків.
Необхідно відкрити мінімум ще 4 групи.

З цією метою заплановано відкриття 2 додаткових груп у дошкільному навчальному
закладі “Струмочок” та переглядається можливість відкриття 1 групи для дітей раннього віку
в дошкільному закладі «Ромашка». У жовтні 2017 року введено посаду асистента вихователя
для запровадження інклюзії у дошкіллі (ДНЗ «Ялинка»).

Належна увага приділяється соціальному захисту учасників навчально-виховного
процесу. Відповідно до рішень міської ради від 30.12.2016 № 435 «Про надання матеріальної
допомоги у формі безкоштовного харчування категорійним дітям у дошкільних та
загальноосвітніх закладах міста», від 07.11.2016 № 350 «Про надання матеріальної допомоги
у формі безкоштовного харчування у дошкільних та загальноосвітніх закладах міста дітям з
багатодітних сімей та дітям з малозабезпечених сімей (5-11 класи)», від 30.12.2016 № 432
«Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування у дошкільних та
загальноосвітніх закладах міста дітям, батьки яких були та є учасниками анти терористичної
операції», від 30.12.2016 № 431 «Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного
харчування учням 1-4 класів загальноосвітніх закладів міста», гарячими безкоштовними
обідами охоплено  583 дитини за 9 місяців  2017 року. З них 1065 учнів початкових класів
(100%), 43 осіб – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 262 осіб –
діти з багатодітних сімей,  28  –  діти,  з малозабезпечених сімей,  23  –  тимчасово переселені
діти (100%), 148 – діти учасників АТО (100%). Всього гарячими обідами охоплено 2389
дитини, що становить 85% від загальної кількості учнів.

З 24.12.2014 встановлено вартість харчування для дітей загальної вікової групи від 6
до 10 років – 7,5 грн. Рішенням сесії міської ради від 07.11.2016 № 351 збільшено вартість
харчування для дітей пільгових категорій, а саме: від 6 до 10 років – 12 грн., від 10 і старші –
13, 5 грн. Також, згідно рішення міської ради від 30.12.2016 № 435, виділено бюджетні
кошти для безкоштовного харчування 1902,055 що становить 100% від потреби.

З метою належної організації літнього оздоровлення категорійних дітей у
пришкільних таборах використано 168 004 грн., що дало змогу оздоровити 400 осіб (25,5 %
від загальної кількості дітей). Шестеро категорійних дітей оздоровлено у ТОВ «Журавлик –
2017». На їх оздоровлення використано  39 060 грн.

На придбання шкільної форми для 40 дітей, позбавлених батьківського піклування, з
місцевого бюджету виділено 28 тис. 00 грн.

Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,  щороку виплачуються одноразова допомога після
досягнення 18-річного віку. Виплата одноразової допомоги за 9 місяців 2017 року здійснена
4 особам на суму 7 240 грн., аналогічні  виплати заплановані ще для 4 дітей.

Збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа загальноосвітніх
установ налічує 8 закладів: гімназія ім. С.Д. Скляренка (641 учень), спеціалізована школа №
1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства (453 учні), спеціалізована школа № 2
інформаційних технологій (425 учнів), ЗОШ № 3 (567 учнів), ЗОШ № 5 (230), ЗОШ № 6 (405
учнів), санаторна школа-інтернат (266 учнів), спеціальна школа-інтернат (85 учнів). Загальна
кількість учнів – 3 072 особи (8 шкіл).

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) охоплено 2 089 дітей, що становить 69.9
% від загальної кількості дітей.

У місті продовжує свою роботу міжшкільний навчально-виробничий комбінат в
якому професію водія, оператора комп’ютерного набору, продавця продовольчих та
непродовольчих товарів здобувають 103 учні 10-11 класів загальноосвітніх шкіл № 3, № 5, №
6.
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Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані педагогічні
працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані педагогічними кадрами. У місті
працює 403 педагогічні працівники. З них: у дошкільних навчальних закладах – 111, у
загальноосвітніх навчальних закладах – 243, у позашкільних закладах – 32, у МНВК – 6, у
методкабінеті – 11.

Усі освітні заклади міста комп'ютеризовані.  У дошкільних навчальних закладах у
наявності 40  ПК,  у позашкіллі –  24  ПК (МНВК –  12,  БДЮТ -  12).  На сьогоднішній день
загальноосвітні навчальні заклади мають 325 одиниць комп'ютерної техніки (у т.ч. 18
НКК), з них: 281 настільний комп’ютер, 29 ноутбуків, 15 планшетів. У серпні 2017 року
гімназія отримала лінгафонний кабінет, у наявності якого є 10 ноутбуків. На одне робоче
місце припадає 7,8 учнів (1 – 11 класи). Інноваційні заклади (гімназія та СШ № 2) отримали
інтерактивні комплекси для кабінетів хімії,  біології,  фізики по 3  на кожний заклад.  Усі
загальноосвітні та дошкільні заклади підключені до Єдиної інформаційної системи
управління освітою. Усі заклади освіти забезпечено каналами зв'язку шляхом підключення
до мережі Інтернет. Бібліотеки комп’ютеризовані та мають доступ до всесвітньої мережі
Інтернет.

Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо обдарованими дітьми
від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів є активними учасниками учнівських
заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.

Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів. У 2016-2017 н.р. учні
змагалися із 16 предметів. 398 учнів взяли участь в очних олімпіадах з базових дисциплін на
шкільному рівні,  148 учнів – на рівні міста,  60 -  на рівні області.  За результатами обласних
предметних олімпіад з 60 учасників 32 учні вибороли перемогу: І місце – 4 особи, ІІ – 9, ІІІ –
19. На рівні області учнівська команда за кількістю перемог посіла ІІ місце після м. Черкаси.

Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України. Значну
кваліфікаційну допомогу у підготовці робіт членів конкурсу-захисту надають працівники
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради», Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України взяли участь 22 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста. Юні науковці
захищались у 15 секціях 10 наукових відділень. Найбільше наукових робіт представлено до
відділень мовознавства, математики, хімії та біології. Вперше представлено роботи до
відділення технічних наук. На розгляд журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу  подано 18 робіт.
Перемогу на рівні області здобули 15 учнів.

На високому методичному рівні проведено міську виставку “Освіта Золотоноші”. За її
результатами на обласну виставку було представлено 52 роботи педагогів навчальних
закладів та 34 роботи – цифрові ресурси.

Упродовж звітного періоду педагогічні колективи загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних закладів проводили значну роботу щодо утримання і ремонтів приміщень,
територій закладів. Наявна матеріально-технічна база навчально-виховних закладів
збережена.

На капітальні ремонти та будівництво з місцевого бюджету у І-ІІІ кварталах 2017 року
було виділено кошти в сумі 6 019 105 грн.

Проведено поточні ремонти системи каналізації у ДНЗ «Берізка»,
ДНЗ «Струмочок». Проведено поточний ремонт внутрішнього і зовнішнього туалету та
прилягаючих додаткових приміщень ЗОШ № 5. Завершується капітальний ремонт системи
опалення у д/з «Ромашка». Проводиться гідрохімічне очищення систем опалення у СШ №1,
д/з «Струмочок», «Веселка». Триває капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) та
будівництво критого басейну гімназії у гімназії ім. С.Д. Скляренка.

Рішенням міської ради від 20.06.2012 № 19-4 (V) було прийнято міську програму
«Євровікно», розраховану на 2012-2019 р.р. Метою Програми є утеплення приміщень
навчально-виховних закладів шляхом заміни старих вікон на євро-вікна, зменшення
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кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням навчальних закладів та
скороченням обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів. На виконання заходів
Програми у місцевому бюджеті передбачаються кошти, а також проводяться роботи по
залученню інших джерел фінансування. Програма розрахована на 7 років і успішно
реалізується.  У закладах освіти налічується 1 783 вікна (1 152 вікна у школах та позашкіллі,
631 вікон у дошкільних навчальних закладах). Усього замінено 820 вікон. Програма
виконана на 45,8 % (у ДНЗ програма виконана на 68,5% (367 вікон), у ЗНЗ на 41,5 % (453
вікна).

За 9 місяців 2017 року виплачено відпускні педагогічним працівникам (7 004 765 грн.)
та оздоровчі (1 782 326 грн.). Заробітна плата за 9 місяців поточного року профінансована в
сумі 34 110 977 грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.08.2017
немає.

Головні цілі на 2018 рік:
Удосконалення освітньої галузі міста, покращення умов навчання та

виховання, розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти.
- створення, згідно нового Закону України "Про освіту", який набрав чинності 28

вересня 2017 року, системи освіти нового покоління, що забезпечить умови для здобуття
освіти всіма категоріями населення, ефективної системи забезпечення всебічного розвитку
людини, яка сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-
морального потенціалу суспільства та особистості.

- збільшення рівня охоплення дітей освітою: дошкільною освітою відповідного віку –
на 5 %, повною загальною середньою освітою дітей та підлітків шкільного віку –
стовідсоткове.

- забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- забезпечення своєчасного і повного виконання заходів щодо підготовки та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2018 року та попередніх років, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

- здійснення цільової підтримки шкіл – забезпечити реалізацію Комплексної програми
розвитку освітньої галузі м. Золотоноша на період 2016 - 2022 р.р.;

- удосконалення діяльності загальноосвітніх закладів шляхом модернізації матеріально-
технічної бази та забезпечення такої їх наповнюваності, яка б найкраще сприяла утриманню,
навчанню та вихованню дітей;

- оновлення змісту професійно-технічної освіти – шляхом розроблення та
впровадження у навчальний процес нових державних стандартів  з робітничих професій;

- оновлення комп’ютерної техніки відділу освіти;
- в рамках підписаних Меморандумів про співпрацю з містами-парнерами Штольберг

і Луганець інших держав, запровадити двосторонній обмін досвідом фахівців та учнів
учасників Меморандуму.

1.3.2. Культура і туризм
Протягом останніх років проводилась послідовна робота із збереження

мережі закладів культури міста,  яка складається з:  3-х закладів клубного типу;  2-х міських
бібліотек; дитячої музичної школи; краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка.

Протягом звітного періоду повністю збережено мережу закладів культури, що
складається з: 3-х закладів клубного типу; 2-х міських бібліотек; дитячої музичної школи;
краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка.

В період з 01.01.2017 по 01.10.2017 року забезпечено функціонування 7-ми творчих
колективів, що носять почесне звання «Народний».

https://24tv.ua/rada_vvela_12_richne_navchannya_v_shkoli_n860865
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Всі колективи активно працюють у своєму жанрі, вивчаючи та демонструють твори, як
видатних українських композиторів так і композиторів рідного краю, відомих драматургів та
балетмейстерів, приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

Наймасовішими заходами, які проводяться відділом культури є :
- Новорічні свята;
- День Святого Миколая;
- Міжнародний жіночий день 8 березня;
- Велопробіг Єдності;
- Благодійний міський фестиваль гумору «Ліга сміху»;
- концерт кращих  учнівських колективів Золотоніської ДМШ.

В Золотоніському краєзнавчому музеї протягом року проходять різноманітні екскурсії
загального та тематичного плану, постійно оновлюються експонати виставок, що
висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю, героїчну боротьбу на
майдані та в зоні АТО.

На досить високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної школи.
Контингент учнів налічує 437 учнів (з яких 122 учні відвідує групи самоокупності).
Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів, так,
наприклад, на ХХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних
інструментах «Провесінь» в місті Кропивницький вихованці школи отримали 1 перше, 1
друге, 2 третіх місця та диплом з відзнакою. На обласному конкурсі виконавської
майстерності обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів вихованці школи отримали 4  перші,  1  друге та 2  третіх місця.  На ІІІ
Всеукраїнському  чемпіонаті хореографічного мистецтва „Art Dance-2017” хореографічний
ансамбль «Акварель» музичної школи зайняв 1 перше, 1 друге місця.

Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають активну
участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах найяскравішими з яких були День
Незалежності, Всеукраїнський „Фестиваль чорнобривців”, День міста. Цього року народний
аматорський театр пісні „Золоті ворота” мав змогу представляти Україну в місті Лученець
(Словаччина) під час святкування Дня міста, що стало першим виїздом за кордон колективу
художньої самодіяльності міського будинку культури за часів Незалежності України.

Вжито заходи щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі. В
закладах культури поступово впроваджуються нові інформаційні технології.

Заклади культури і надалі  потребують капітальних і поточних ремонтів,  а також
подальшої модернізації. Протягом тривалого часу не здійснюються роботи з паспортизації
об’єктів культурної спадщини,  що суттєво перешкоджає розвитку туризму та розбудові
інфраструктури навколо об’єктів культурної спадщини.

Усвідомлення інтегруючої ролі туристичної галузі вимагає більш ефективного
використання потенціалу міста та cтворення повноцінного туристичного продукту, що дасть
можливість забезпечити значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом
збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податкових надходжень, залучення
інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для
відпочинку мешканців і гостей міста, виховання патріотизму у людей різних поколінь.

Рішенням Золотоніської міської ради №25-12/VI від 27.02.2013 затверджено “Програму
розвитку туризму в м. Золотоноша на 2013-2020 роки”, в рамках якої розроблено
туристичний маршрут “Золотонаша історична”. Влітку усі групи школярів пришкільних
таборів проходять його, а закінчується він екскурсією у Красногірському монастирі на
території Золотоніського району. Відвідати оцей маршрут мають можливість усі гості міста.

Головна ціль на 2018 рік:
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Провести капітальні ремонти приміщень бібліотеки та краєзнавчого музею
ім. М.Ф.Пономаренка, продовжувати оновлення матеріально-технічної бази. Покращити
умови роботи закладів культури міста щодо збереження культурної спадщини, подальшого
творчого розвитку населення, підвищення культурного рівня і естетичного виховання
молоді.  На особливому рівні організувати проведення 6  –го Всеукраїнського фестивалю
“Чорнобривців” та 4-го юнацького фестивалю патріотичної пісні “Героям Слава!”.
Продовжити співпрацю з містами-побратимами Штольберг та Лученець в рамках підписаних
Меморандумів про співпрацю- двосторонній обмін культурними програмами, як на території
міста так і в містах-побратимах та участь митецьких колективів на фестивалях і святах
учасників Меморандуму.

1.3.3. Фізичне виховання  та спорт.
Реалізація державної політики в галузі фізичного виховання і спорту обумовила

позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Активна робота всіх зацікавлених
організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад 3,5 тисяч
чоловік, що становить 11,8% від загальної кількості населення міста.

Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств населення, яке
залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 5 спортивних клубів всіх форм
власності, в яких займається понад 3 тис. осіб.

З метою покращення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем
проживання та у місцях відпочинку в рамках Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх –
спільна турбота” відремонтовано спортивні зали усіх шкіл міста та спортивні площадки,
проведена робота по благоустрою міського стадіону.

В той же час, рівень забезпечення населення міста фізкультурно-спортивними залами,
плавальними басейнами (яких взагалі немає) в 3-4 рази нижчий, ніж в області.

Пріоритетним об’єктом будівництва у 2016-2017 роках у м. Золотоноша є будівництво
критого басейну на території загальноосвітнього закладу - гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул.
Черкаській, 54.  Завершення та введення в експлуатацію об’єкту заплановано на 2018 рік.

В вересні місяці до Державного фонду  регіонального розвитку України  для участі у
конкурсному відборі проектів, які можуть фінансуватись за рахунок коштів фонду,
виконавчим комітетом Золотоніської міської ради за поданням відділу освіти поданий проект
,, Капітальний ремонт спортивного майданчику Спеціалізованої школи №2 м. Золотоноша
Черкаської області”. Вартість проекту склала 3361,674 тис. грн.

Загальна мета, яку переслідують проекти, полягає у створенні інноваційно-
розвивального освітнього середовища, формування міцного здоров’я учнів, виконання
стратегічного плану розвитку школи майбутнього,  поліпшенні життєвого  рівня населення,
підвищенні іміджу та привабливості міста серед ділових спортивних кіл.

Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена інфраструктура та
напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол,
легка атлетика.

Велике значення у розвитку та здійсненні навчально–тренувального процесу
належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – ДЮСШ.

Зараз із 3000 учнів загальноосвітніх шкіл міста 369 учнів займаються у ДЮСШ.
Відкрито відділення чоловічого та жіночого волейболу. По суті, умови навчально-
тренувального  процесу забезпечені, але не на тому рівні, який давав можливість для участі
спортсменів в престижних змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною
школою в області без власного приміщення.

У місті здійснюють діяльність:
· КП ФК “Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),
· міська спортивна організація “Федерація футболу Золотоноші” (керівник –

Міхновський П.І.),
· клуб “Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.),
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· громадська організація “Федерація баскетболу міста” ( керівник – Абрамов А.)
· спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна федерація шахів

та шашок” (керівник Грінько В.Я.).
Не лишились без уваги ветерани спорту міста, а також інваліди.

Головна ціль на 2018 рік
Забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого,

дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, розвитку та зміцнення спортивної
інфраструктури міста. Залучення до здорового способу життя через активні заняття
фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою
поліпшення їх здоров’я та забезпечення умов провідним спортсменам міста, членам збірних
команд міста до підготовки на участь у змаганнях всіх рівнів.

Завершення будівництва критого басейну, продовження реконструкції міського
стадіону.

Популяризація через населення міста конкурсу “Золотоноша – власними руками”, в
рамках якого можливе будівництво спортивних майданчиків з дольовою участю населення в
мікрорайонах міста.

1.4. Медицина
У 2017 році на території міста всі медичні заклади продовжували впровадження

медичної реформи в результаті чого медична галузь м. Золотоноша на кінець звітного
періоду була представлена двома напрямками надання медичних послуг населенню –
первинної і вторинної ланки.

До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП
«Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)»,
який надає медичні послуги близько  29,0 тисячам мешканців нашого міста. В планах
первинної медицини створення 4 повноцінних амбулаторій, які будуть розташовані за
принципом “найближче до населення, яке обслуговується”. Станом на звітну дату
повноцінно працюють – 3 амбулаторії та адміністративний комплекс.

     До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка надає медичну
допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна допомога). Рішенням сесії
Золооніської міської ради від 31.05.2016 №  9-9/VII Затверджена “Програма розвитку
медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки”
Основною метою, якої є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності,
смертності населення та розвитку медицини і медичного обслуговування населення
Золотоноша.

     Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету та
власних коштів міського бюджету.  Так за 9  місців 2017  році на вторинну ланку –
Золотоніської ЦРЛ субвенцією для районного бюджету передбачені і оплачені кошти в сумі
15617,1 тис. грн. Додатково для відшкодування енергоносіїв, проведення ремонтних робіт та
придбання матеріалів були виділені кошти в сумі – 2 071,80 тис.грн.

На утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги за січень -
вересень 2017 року спрямовано кошти 6887,0 тис. грн., або 65,0% до уточнених річних
призначень.

Із загального обсягу видатків 6413,5  тис.  грн.  проведено по загальному фонду за
рахунок коштів медичної субвенції, та 473,5 тис. грн. коштів міського бюджету.

Крім того,  за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано
122,4 тис. грн. Зокрема, ЦПММСД придбано комп’ютерної техніки на суму 50,9 тис. грн.,
гінекологічне крісло, холодильник для збереження вакцини, пральну машину для
амбулаторії сімейної медицини №3 – 30,7 тис. грн. та проведено оплату за проектні роботи
по капітальному ремонту амбулаторії № 2.

Отримано гуманітарної допомоги на загальну суму 394,7 тис. грн.(меблі медичні –
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48,0 тис. грн., м’який інвентар − 24,3 тис. грн., медикаменти – 0,7 тис. грн.., апарат УЗД –
321,7 тис. грн..). Передано безоплатно від Золотоніського міського центру соціальної
допомоги ліжка медичні на суму – 4,0 тис. грн.

     КП «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги
сімейної медицини» у своєму складі має 3 амбулаторії, які  функціонують, але потребують
додаткового медичного облаштування і техніки :

ü Перша амбулаторія  -  вул.Шевченка, 32.
ü Друга амбулаторія   -   вул.Благовіщенська, 87
ü Третя амбулаторія  -  вул. Лікарняна, 2

У штаті Центру 78 осіб із яких :
ü Лікарі         – 17 осіб.
ü Медсестри – 36 осіб.

   Спеціальності лікарів:
ü сімейні лікарі
ü  педіатри
ü терапевти

За період існування і по теперішній час було прийнято  пацієнтів:
ü Поліклініка  -  111 059 осіб
ü Виклики обслужені  -  24 586 осіб
ü Стаціонар вдома  -  2 507 осіб
ü Стаціонар при амбулаторії  -  3337/28961л/дні

  Опис діяльності
Згідно законів України про медичне обслуговування населення центр ПМСД (СМ)

займається діагностичною, лікувальною, санітарно-просвітницькою та протиепідемічною
діяльністю серед дорослого та дитячого населення міста. Центр надає медичні послуги
міському населенню.  На даний час повноцінно працюють амбулаторії №1  та № 3,  котрі в
своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари.
Амбулаторія №2 на даний час ремонтується, але працює і проводить прийом, лікування та
обслуговування викликів хворих на дому.

Лікарі та медичні сестри регулярно відвідують віддалені райони міста, де оглядають
хворих, котрі не в змозі  прийти до амбулаторії.

Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення міста Центр
ПМСД (СМ) практично повністю забезпечений вакцинами для планових щеплень.
Профілактичні огляди міського населення проводяться регулярно.

Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони АТО. За
період існування центру оглянуто, проліковано та реабілітовано 279 бійців АТО. Також
центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Центром ПМСД (СМ) за підтримки Золотоніської міської ради запроваджена цільова
допомога вагітним жінкам,  котрі народжують в пологовому відділенні ЦРЛ   -   це набір на
пологи, який видається безкоштовно (передано 187 наборів). Хворі з ургентною хірургією
забезпечуються набором для хірургічного втручання (передано 414 наборів).
Центр ПМСД (СМ) повноцінно і у повному обсязі забезпечує паліативним лікуванням
онкологічних хворих міста. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення за
здоровий спосіб життя.  Лікарі та середній медперсонал постійно підвищують свою
кваліфікацію та рівень медичного обслуговування населення міста.

У всіх амбулаторіях працює програма обліку і запису до лікаря пацієнтів «Доктор
Алекс», до всіх амбулаторій підведений інтернет. За лютий – вересень 2017 року проведено
ремонтних робіт по амбулаторії № 3 на суму – 187,2 тис. грн. та по амбулаторії №1 на суму –
47,3 тис. грн.
        Зокрема в сучасні кабінети поселилися лікарі-педіатри, відремонтований
фізіотерапевтичний кабінет, палати денного стаціонару, кабінети сімейних лікарів.
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Розпочата інформаційна компанія щодо реформи медичної галузі в частині
оформлення відповідних документів громади міста на обслуговування з лікарями первинної
ланки.

 Впродовж 2016 – 2017 років  було закуплено обладнання:
ü Електрокардіографічне
ü Фізіотерапевтичне (інгалятори, небулайзери, увч-апарати, апарати
      магнітотерапії, ампліпульс)
ü Пікфлуометри
ü Клінічні аналізатори крові та сечі для амбулаторії №1
ü Компютерна техніка для амбулаторій сімейної медицини.

Для повноцінного функціонування амбулаторій необхідно додатково закупити:
ü Клінічні аналізатори крові, сечі для амбулаторій №2 та №3
ü  Спірометри
ü Ростоміри
ü  Ваги для дітей та дорослих.
Основні проблеми сьогодення, які необхідно вирішити до кінця  2017 року:
ü Відсутня база даних;
ü  не виділені лікарські дільниці;
ü  недостатня кількість лікарів.

Головна ціль 2018 року: подальше впровадження медичної реформи на території
міста, зміцнення матеріально-технічної бази КП “Золотоніський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”, забезпечення кваліфікованими кадрами,
безперебійної роботи 4 амбулаторій, виконання  “Програми розвитку медицини та медичного
обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки”; для повного функціонування
амбулаторії сімейної медицини №2  завершити капітальний ремонт; заключити декларації
лікарів з пацієнтами в системі “Е-healty”.

1.5. Розвиток реального сектору економіки

1.5.1.Розвиток  промисловості.
Згідно з даними Головного управління статистики у Черкаській області, за січень-

вересень 2017 р., промисловими підприємствами міста Золотоноша реалізовано промислової
продукції на 2083,9 млн. грн., що складає 4,3% від обсягу реалізованої продукції по області.
Обсяг реалізованої промислової  продукції на одну особу населення становить – 71858,43
грн.

Із загального обсягу реалізації добувної та переробної промисловості найбільше - на
2039,0 млн.грн. (97,8 %) реалізовано харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів,
продукції машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і устаткування - на 22,1
млн.грн. (1,1%), на 275,7 тис.грн. (13,2%) реалізовано інвестиційної продукції.

Спад виробництва по окремим групам товарів в значній мірі спостерігається на
підприємствах, що мали досить значну залежність від зовнішніх ринків та замовлень від
постачальників давальницької сировини та сезонного виробництва. Це : ПрАТ “Золотоніська
ПКФ” , ТОВ “Златоміт”.

Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь машинобудування, яка
спрацювала на 40,8 відсотків більше проти аналогічного періоду попереднього року

На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості у січні-вересні 2017р.
порівняно з січнем-вереснем 2016р. зросло виробництво парфумів, вод туалетних та засобів
після гоління.
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З метою розширення промислового комплексі міста з кінця 2015 року і у 2017 році на
території міста впроваджуються наступні промислові проекти:
 - будівництво заводу по переробці сої методом глибокої екстракції ТОВ «КОМІЛЬФО
ТУР»;

- будівництво заводу по виробництву олії Компанії «Оіл продакшин Україна»;
- встановлення лінії по розливу олії, яка вироблена на ТОВ «Красногірський олійний

завод» для оптово-роздрібного продажу ВКФ «Дельта».
Проблемами на даний час, які стримують інвестиційний розвиток міста залишаються -

відсутність у міста лімітів електричного постачання та газового постачання  для
забезпечення  даними видами енергії потенційних інвесторів в подальшому.

Також для розширення промислового комплексу, залучення інвестицій і збільшення
надходжень до міського бюджету виконавчим комітетом Золотоніської міської ради в
Реєстрі індустріальних парків наказом Мінекономрозвитку України від 18.05.2017 № 724
зареєстрований  Індустріальний парк «Золотоноша». Рішенням Золотоніської міської ради
від 25.04.2017 р. № 22-39/VII  затверджена Концепція Індустріального парку “Золотоноша”.
В результаті реалізації даного проекту інвестор отримає підготовлені площадки, на яких в
мінімальні терміни можливо відкрити виробництво, а місто додатково створені понад  1 тис.
нових робочих місць.

Головна ціль на 2018 рік забезпечення позитивних структурних зрушень у реальному
секторі економіки міста на інноваційно–інвестиційній основі розвитку,  забезпечення
покращення  життєдіяльності  та благополуччя мешканців міста. Збільшення обсягів
виробництва промислової продукції, нарощування експортного потенціалу, відновлення
роботи підприємств, які тимчасово припинили свою діяльність, створення привабливого
інвестиційного клімату у місті.

1.5.2.Розвиток підприємництва.
За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.10.2017 на обліку перебувало

127 малих підприємств та 1573 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки
відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

Протягом  9 місяців 2017 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи – 152
особи, юридичні особи – 16 осіб. Припинили свою діяльність 7 юридичних осіб та 254
фізичних осіб-підприємців.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва становили 24089,4
тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 17123,9 тис. грн.  В порівнянні з минулим
роком надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились на
8792,5 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 6288,0 тис. грн.

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює  “єдине”
реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру  реєстрації та отримання
документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу. Кількість звернень за
січень-вересень 2017 року до ЦНАП – 7399 одиниць.

Загальна кількість адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП – 114.
Головна ціль на 2018 рік
Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього

підприємництва, забезпечення умов для покращання результатів їх економічної діяльності,
підвищення ролі підприємництва у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку м.
Золотоноша. Активне залучення представників бізнесу для вирішення соціально-
економічних проблем міста. Активізувати діяльність спілок підприємців, продовжити роботу
координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

1.5.3. Інвестиційна діяльність
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Основні зусилля міської ради спрямовані на підвищення інвестиційного іміджу міста
Золотоноша та зацікавленості як вітчизняних, так й іноземних інвесторів.

За січень – вересень поточного року освоєно 105,7  млн.грн. капітальних інвестицій,
що у 2,2  рази більше,  ніж за попередній рік.  (47,8  млн.грн.)  На кожного мешканця міста
припало 3644,8 грн. капітальних інвестицій.

Протягом січня – вересня 2017 року на платформі Мінрегіонбуду України
зареєстровані 7 проектів, фінансування  яких у 2018 році пропонується здійснювати за
рахунок коштів ДФРР  по  м. Золотоноша :

1. Будівництво індустріального парку «Золотоноша» по вул.. Обухова в м.
Золотоноша Черкаської області.

2. Капітальний ремонт спортивного майданчику Спеціалізованої школи №2  м.
Золотоноша Черкаської області.
             3. Капітальний ремонт вулиці Тулікова  в м.Золотоноші Черкаської області.

  4.  Капітальний ремонт провулків 2-й Новий та Ново-Бахівський в м.Золотоноші
Черкаської області

5.  Капітальний ремонт частини вулиці Панаса Мирного (від будинку №25  до вул.
Суворова) в м.Золотоноші Черкаської області

6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в м.Золотоноша
Черкаської області

7. Капітальний ремонт частини вулиці Тихої (від вул. К.Полатайло до будинку №1) в
м.Золотоноші Черкаської області

 На офіційному веб-сайті міської ради створено та постійно оновлюється розділ
“Золотоноша інвестиційна”, на якому знаходиться перелік інвестиційних пропозицій, а саме
земельних ділянок та нежитлових приміщень до них входять земельна ділянки виробничого
призначення загальною площею 39,93 га по вул. Шота Руставелі (обмеженої вул.. Обухова та
провул. ІІ Шота Руставелі) та двох  приміщень, які відносяться до комунальної власності
міста (приміщення котелень по вул.. Соборна. 10 та вул..Шепелівська,14), які можливо
запропонувати для реалізації інвестиційних проектів.

На початку 2018 року на інвестиційній мапі міста планується розмістити додаткові
інвестиційні пропозиції промислового напрямку:

- ТОВ «Лідер АГРО Транс» - будівництво елеватора по вул.Шевченка в р-ні
маслоробного комбінату (орієнтовне створення  -      робочих місць);
- ТОВ «Термінал Золотоноша» -  будівництво елеватора по вул.Шевченка, 3а (орієнтовне
створення  -      робочих місць);
- Спільно іспансько-українське підприємство – встановлення сонячних батарей
вул.Обухова (орієнтовне створення  -      робочих місць).

Постійно проводиться робота серед бізнес-кіл міста щодо участі у
міжнародних Форумах та виставках.

Рішенням сесії міської ради затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Протягом 9 місяців
2017 року було залучено 7 замовників  будівництва, торгівлі, підприємництва, промисловості
та укладено договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму  143104,1
грн.

Обсяги прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 1.07.2017 року
становили 12963,7 тис.дол.США, що на 3,2% більше обсягу інвестицій на початок року. У
розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період
становив 448,6 дол. США.

Головна ціль на 2018 рік
Стимулювання залучення інвестицій шляхом створення сприятливих умов та

реалізації інвестиційних проектів.
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1.6. Фінансові ресурси
Бюджет м.  Золотоноша формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України і

входить до зведеного бюджету Черкаської області.
За підсумками роботи 11 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло 272 228,2

тис.  грн.,  з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 93  389,6  тис.  грн.  або
103,8 %  до уточненого плану на 11 місяців 2017 року. Порівняно з аналогічним періодом
минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального
фондів зросли на 20 815,4 тис. грн., темп приросту становить 41,9 %.

Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до
уточненого завдання на 11 місяців забезпечено на 106,6 %, перевиконання склало 4 883,7 тис.
грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 43,7 %.

Загальні показники виконання міського бюджету за  11 місяців 2017 року по
 складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

Вид надходжень

План на
11 місяців
2017 року

Фактично
надійшло

%
виконан

ня
+ , -

Власні і закріплені доходи загального фонду 84891,4 89775,0 105,8 4883,6
Дотації з державного бюджету 277,9 277,9 100,0 0,0

Цільові субвенції 180486,1 177770,2 98,5 -2715,9
Доходи спеціального фонду (без трансфертів) 5082,7 3614,6 71,1 -1468,1

Доходи спеціального фонду - трансферти 1157,8 790,5 68,3 -367,3
ВСЬОГО 271895,9 272228,2 100,1 332,3

Загальний фонд 265655,4 267823,1 100,8 2167,7
Спеціальний фонд 6240,5 4405,1 70,6 -1835,4

Структура доходів загального фонду за 11 місяців 2017 року
Інші

доходи;1318,4;
1,5%

Акцизний податок;
5892,5; 6,5%

Податок на
нерохомість;
1021,3; 1,1%

Плата за надання
ін.адмін.послуг;

2053,1; 2,3%

Податок та збір на
доходи  фізичних

осіб; 55002,4;
61,3%

Єдиний податок;
12478; 13,9%

Плата за землю;
12009,3; 13,4%

тис.грн.

За 11 місяців 2017 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб
– 55002,4 тис. грн. (106 % до уточненого плану на період, або на 19146,7 тис. грн. більше, з
ростом проти відповідного періоду минулого року – 153,4 %).

За 11 місяців 2017 року надійшло 25612,6 тис. гpн. місцевих податків i зборів, що
становить 99,2 відсотки до уточненого плану за 11 місяців 2017 року. В розрізі податків
надходження наступні.

Плата за землю
Плати за землю за 11 місяців 2017 року до бюджету надійшло в сумі 12009,3 тис. грн.

(107,2 відсотки до плану), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 124,5 %, у
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тому числі: орендної плати за землю з юридичних осіб 6 193,8 тис. грн. (98,7 % до плану, з
ростом проти відповідного періоду минулого року  - 110,4 %).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю
збільшились на 2 365,8 тис. грн.

Спеціальний фонд
Завдання на 11 місяців 2017 року по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане

на 71,1 % і до бюджету мобілізовано 3614,6 тис. грн.
До бюджету розвитку в цілому за 11 місяців 20176 року мобілізовано 121,0 тис. грн.,

або 3,8 % до затвердженого плану на 11 місяцівнь 2017 року (менше на 3108,7 тис. грн.), а
саме:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 29,8 тис. грн.;

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 91,1 тис.
грн.

Головна ціль на 2018 рік: Забезпечення достатнього рівня дохідної частини
місцевого бюджету м. Золотоноша.

1.7. Інформаційна сфера
Впродовж 2017 року продовжено практику активної взаємодії влади з

дорадчими органами міської ради, органами самоорганізації населення,
налагоджено співпрацю з релігійними організаціями, окремими городянами, які виявляють
ініціативність та активну громадянську позицію щодо реалізації рішень та міських програм.

З метою максимального забезпечення прозорості дій міської влади,
спільно з громадськістю міста було організовано ряд заходів, акцій та справ
суспільного значення – громадські слухання резонансних питань промислового та житлового
секторів, звіт міського голови за роботу у 2017 та минулі п’ять років, координаційні ради
суб’єктів господарювання, учасників АТО та ін.

З метою вільного та безперешкодного доступу населення міста до
документів Золотоніської міської ради та її структурних підрозділів, міською
радою затверджено ряд заходів, серед яких: висвітлення прийнятих рішень Золотоніською
міською радою та виконавчим комітетом на офіційному сайті міста, інформування у
щоквартальних звітах виконання програми соціально-економічного розвитку населення міста
про реалізацію програми “Золотоноша – власними руками”, висвітлення діяльності влади та
подій в місті на сторінках комунального друкованого видання “Златокрай” та Інтернет
виданні Золотоноша (zolotonosha.ck.ua).

Прийняття цих заходів дало змогу забезпечити населення міста об’єктивною,
різнобічною інформацією про діяльність міської ради,  проведення через ЗМІ
роз’яснювальної роботи щодо напрямку державної та регіональної політики, що в свою чергу
сприяло підвищенню рівні довіри населення до влади міста.

Найефективнішим серед інших заходів щодо підвищення прозорості та
підзвітності органу місцевого самоврядування залишається офіційний сайт
Золотоніської міської ради,  де розміщено нормативно-правові акти міськради,  виконавчого
комітету, інша інформація про події, заходи, що відбуваються на теренах міста. Офіційний
сайт Золотоніської міської ради підтримується за допомогою інженерних служб Асоціації
міст України,  про що щороку підписується відповідна угода.  Але дані умови стримують в
часі надання інформації та обмежують, в деякій мірі, її висвітлення. Для усунення названих
перешкод впродовж 2017 року організаційний відділ, спільно з Інтернет виданнями міста
здійснювали заходи щодо розробки власного офіційного сайту, який за планами повинен
запрацювати у 2018 році.
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Головна ціль на 2018 рік: створення та підтримка роботи власного офіційного сайту
Золотоніської міської ради, розширити можливість користування ним. Забезпечити
прозорості у прийнятті рішень, забезпечення можливості громади у розгляді проектів
рішень та внесення до них пропозицій. Фінансова підтримка місцевих засобів масової
інформації шляхом реалізації міських програм.

ЧАСТИНА ІІ
Головна мета розвитку та стратегічні пріоритети  Золотоніської міської ради

на 2018 рік

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік є
забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста до 2020 року шляхом стабілізації
економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності,
боротьби з корупцією та повернення довіри до органів влади, та внаслідок цього підвищення
конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та зростання добробуту
населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної
інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання високих
екологічних стандартів.

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій
перспективі підґрунтя для реалізації основних стратегічних цілей:

·Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток спрямований на високий та якісний рівень зайнятості.
Ø модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за

рахунок впровадження нових технологій шляхом проведення реконструкції, технічного
переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження
енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

Ø  продовження створення сприятливих умов для надходження в місто
вітчизняних та іноземних інвестицій шляхом підвищення інвестиційного іміджу міста,
створення спеціальних режимів залучення інвестицій та комплексний супровід проектів, які
вимагають залучення іноземних інвестицій, створення Індустріального парку «Золотоноша»;

Øстворення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення
бізнес-клімату міста шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу
малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та
виходу з нього, розширення і підтримки підприємницької діяльності;

·Стратегічна ціль 2. Формування сильної місцевої громади.
Øраціональне використання бюджетних коштів шляхом зміцнення бюджетної та

фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих
бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

Øпідвищення ефективності державного управління шляхом залучення
високопрофесійних кадрів на службу та підвищення фахового рівня службовців в органах
місцевого самоврядування, організація та супровід власного сайту Золотоніської міської
ради;

Ø  створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом
відкритості у діяльності міської ради, подальший розвиток свободи слова і думки,  залучення
територіальної громади та органів самоорганізації населення до розробки програм з
комплексного розвитку міста;

·Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека, збереження довкілля.
Ø впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та

житлово-комунального господарства шляхом стимулювання раціонального використання
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енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження
енергоощадних технологій у бюджетній сфері та у галузях виробництва;

Ø здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки життєдіяльності
людини шляхом реалізації програм із забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу міста, реалізації державної політики у сфері захисту населення і
території міста від наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

·Стратегічна ціль 4. Комфортне для життя, навчання, дозвілля місто.
Øзростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення міста

Золотоноша шляхом створення умов для зростання заробітної плати, прискорення
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом’якшення ситуації на ринку праці,
охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення міста, покращення
надання медичних послуг;

Øзабезпечення населення міста Золотоноша доступним, якісним та
комфортним житлом шляхом здійснення заходів, спрямованих на підтримку
індивідуального будівництва в місті, подальший розвиток молодіжного будівництва;

Øпроведення зваженої тарифної політики шляхом прийняття
економічно-обґрунтованих тарифів які забезпечать стабільну роботу
підприємств житлово-комунального господарства міста та належний рівень
якості надання послуг населенню;

Øзбереження та розвиток мережі бюджетних установ міста шляхом підвищення
якості надання освітянських послуг, розширення мережі дошкільних навчальних закладів,
надання соціальних послуг, зростання культурного рівня населення та залучення дітей і
молоді до занять спортом, а також пропаганди здорового способу життя;

Пріоритети розвитку міста Золотоноша  на 2018 рік.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СПРЯМОВАНИЙ НА ВИСОКИЙ ТА ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ
ЗАЙНЯТОСТІ

Пріоритет 1.  Стимулювання залучення  інвестицій та розвиток промислового
комплексу міста. Шляхи досягнення

·кількість реалізованих інвестиційних проектів або створених нових підприємств
- ТОВ “КОМІЛЬФО ТУР” І-ша черга, ТОВ “Оіл продакшин груп”, початок будівництва
індустріального парку;

·обсяг капітальних інвестицій на рівні 162,2 млн.грн.;
·динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій на рівні 102,5%;
·  здійснення постійного моніторингу обсягів реалізації продукції (робіт, послуг)

промисловими підприємствами міста,  очікуване збільшення до кінця 2018 року на рівні  не
менше 5,8% до показнику минулого року.

Оперативна ціль 2  Підвищення енергоефективності
·реалізація заходів енергоаудиту бюджетних установ міста – 30-40%;
·переведення котелень на альтернативний вид палива – 2 установи;
·продовження заходів по відшкодуванню з місцевого бюджету частини відсотків

енергоощадних кредити населення та ОСББ на рівні 350-400 тис.грн.

Оперативна ціль 3 Кваліфікаційні та освідчені кадри
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- зменшення кількості безробітних у місті на 10%;
- проведення ярмарок робочих місць та тренінгових модулів на рівні минулого року;
- створення нових робочих місць на рівні – 100 зайнятих посад.

Оперативна ціль 4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
бізнесу

·проведення заходів адміністративного впливу на покращення динаміки створенні
нових робочих місць в сфері малого бізнесу (збільшення зареєстрованих приватних
підприємців на рівні 1-2% від кількості на кінець року);

·продовжити у 2018 році роботу координаційної ради з питань розвитку
підприємництва;

·  удосконалення системи роботи ЦНАПу у напрямку спрощення та прискорення
процесу надання адміністративних послуг з метою створення сприятливих умов для ведення
бізнесу;

·Забезпечити прийняття економічно обґрунтованих регуляторних актів та забезпечити
перегляд діючих на відповідність чинному законодавству та потребам суб’єктів
господарювання всіх рівнів;

·сприяти участі представників малого та середнього бізнесу у конкурсах, грантах,
закупівлях товарів робіт та послуг за кошти міського та інших бюджетів;

·протягом року проводити консультативну підтримку діяльності малого та середнього
підприємництва.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2
ФОРМУВАННЯ СИЛЬНОЇ  МІСЦЕВОЇ  ГРОМАДИ

Операційна ціль 1: Золотоноша, як місто з розвинутим громадянським  суспільством
- створення офіційного власного веб-сайту Золотоніської міської ради;
- фінансова та адміністративна підтримка роботи  громадських об'єднань;
 - включення ІГС у різні проекти, які реалізуються спільно з міською владою;
-  продовжити, не менше раз на півроку, проведення зустрічей влади з громадою міста

(загальні, по кварталах та мікрорайонах міста).

Операційна ціль 2: Підвищення громадської активності мешканців
·На умовах спів фінансування з місцевого бюджету продовжити реалізацію проектів

“Золотоноша власними руками” у напрямках: ремонт дорожнього покриття, ремонти
дворових заїздів, ремонти житлового фонду, освітлення.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3:
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Оперативна ціль 1:Створення умов для поліпшення стану довкілля
· завершити заходи екологічного проекту – очищення річки Золотоношка;
·розпочати реалізацію проекту створення набережної та парку Надія в центрі міста;
·  проведення в навчальних закладах міста уроків, присвячених проблемам стану

довкілля та їх вирішенню;
·контроль за роботою очисних споруд міста та локальних на кожному підприємстві;
·контроль за вирубкою та висадкою дерев на території міста.
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Оперативна ціль 2: Покращення управління відходами
· продовження реалізації проекту – реконструкція полігону твердих побутових відходів

м.Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад
Золотоніського району;

· ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
· забезпечити роботу розподільчо-сортувальної лінії сміття на полігоні ТПВ.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4:
КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ, НАВЧАННЯ, ДОЗВІЛЛЯ МІСТО

Оперативна ціль 1: Поліпшення інфраструктури міста та якість надання комунальних
послуг

- реалізація заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки.(  рішення Золотоніської міської ради
від 04.12.2017  № 30-17/VII).

1А. Підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення стабільної роботи
комунальних підприємств міста
Шляхи досягнення:
- забезпечення позитивних показників ефективності робити підприємств житлово-
комунальної сфери;
- фінансова підтримка комунальних підприємств міської ради;
- облаштування вуличного освітлення міста (пріоритет виконання результат конкурсу
“Золотоноша власними руками”);
- продовжити будівництво нового полігону ТПВ;
- забезпечити сортувальний збір сміття на всій території міста;
- удосконалити графік вивезення ТПВ від приватного сектору міста;
-  збільшити кількість необхідної техніки для вивезення ТПВ до обсягів,  які забезпечать
якісну і вчасну очистку міста;
- ініціюваня через депутатів міської ради та голів квартальних комітетів проведення
суботників, толок із забезпеченням вивозу сміття комунальною технікою міста;
- забезпечення місячників безкоштовного вивозу сміття перед Пасхальними днями та іншими
датами, що попередить виникнення стихійні сміттєзвалища на околицях міста.
- підвищення стандартів забезпечення населення міста якісною питною водою;
- введення в експлуатацію РЧВ об’ємом 2500 куб.м.
-   проведення технічного переоснащення підприємств комунальної, житлово-комунальної
сфери, в тому числі оновлення технічної бази  підприємств комунального  господарства;
-  затвердження економічно-обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

1Б. Розвиток  інфраструктури міста
Шляхи досягнення:
- створення умов безпечного руху автотранспортних засобів та інших учасників дорожнього
руху;
- придбання, капітальний ремонт, будівництво, встановлення, облаштування автобусних
зупинок та під’їзних шляхів до них;
- облаштування, капітальний та поточний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів
транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- розширення мережі автобусного сполучення по місту;
- укладання із забудовниками договорів щодо участі в розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста;
- реконструкція, заміна водопровідної мережі міста;
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- проведення робіт по капітальному та поточному ремонту дорожньої та вуличної мережі
(пріоритет виконання результат конкурсу “Золотоноша власними руками”), встановлення
технічних засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожніх розміток;
- створення умов для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів
соціально-культурного призначення, приміщень державних установ, приміщень по наданню
адміністративних, муніципальних, комунальних послуг.

Оперативна ціль 2: Забезпечення кожної дитини міста дошкільним вихованням  та
якісною освітою

· забезпечити відкриття двох додаткових груп в закладах дошкільного виховання
“Струмочок” та “Веселка”;

· % охоплення освітою дітей від чисельності дітей, які проживають у місті;
· збереження кількості дошкільних та загальноосвітніх закладів та їх матеріально-

технічних баз.

Оперативна ціль 3: Створення нових об’єктів дозвілля та залучення  до здорового
способу життя через активні заняття фізичною культурою і спортом усіх категорій
населення

 - провести реконструкція центрального міського стадіону;
- провести реконструкцію спортивної площадки ЗОШ №2;
-   збільшити кількість зон відпочинку в мікрорайонах міста;
- збільшити кількість громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної-

масової роботи;
- проводити загальноміські заходи, фестивалі, конкурси, тощо на рівні не менше

минулого року;
- збільшення  кількості школярів, які відвідують спортивну школи та спортивні секції,

гуртки міста.



ЧАСТИНА ІІІ
ЗОЛОТОНОША ВЛАСНИМИ РУКАМИ.

Соціально-економічний аналіз розвитку міста показує, що, незважаючи на існуючий економічний потенціал міста, який за рядом
показників соціальної та економічної сфери, що суттєво впливають на якість життя громадян має позитивний характер, ситуація в місті повною
мірою не задовольняє золотонісців. Відтак, оскільки головним об’єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і
якість її життя (наближення її до європейського рівня), була ухвалена Стратегія розвитку міста до 2020 року, яка щороку буде реалізована за
стратегічними цілями в наступних секторах:

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн..№
п/п

Назва заходу (об’єкта),  його
місце знаходження

Терм
ін

кінце
вого
вико
нанн

я

Обсяг
фінансуван
ня, всього Державн

ий
бюджет

Облас
ний

бюдж
ет

Місцевий
бюджет

Інші
джерела

Очікуваний результат у
2018 році

Відповідальні
виконавці

Економічний розвиток  (стратегічна ціль 1)
1 ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР»,

м. Дніпро вул.Паризької
Комуни,2
Будівництво заводу по
переробці сої методом
глибокої екстракції

2018-
2019

780000,0 780000,0

Створення близько 400
нових робочих місць,
перспектива професійної
підготовки, навчання
Проектна потужність 6 1
тис. тонн бобів сої на добу.

ТОВ
«КОМІЛЬФО
ТУР»

2 ВКФ «Дельта»
19700, Черкаська обл., м.
Золотоноша,
вул.Саксаганського ,54
Встановлення лінії по
розливу олії для оптово –
роздрібного продажу

2018 11700,0 11700,0

Створення 50 нових
робочих місць. Проектна
потужність:  1  тис.  л за
годину

ВКФ «Дельта»

3 ТОВ «Оіл Продакшин
Юкрейн ЛТД»
19700, Черкаська обл.., м.
Золотоноша, вул.Канівська,
22

2018
40000,0 40000,0

 Створення 50 нових
робочих місць. Проектна
потужність 25,8 тис. тонн в
год. (масляничних культур)

ТОВ «Оіл
Продакшин
Юкрейн ЛТД»
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Будівництво заводу по
виробництву олії

4  Будівництво
“Індустріального парку
Золотоноша”
Виготовлення ПКД та
роботи по  облаштуванню
електро- та газомереж ,
систем водопостачання та
водовідведення ,
облаштування транспортних
мереж парку.

2018-
2019

30473.190 27425.871 3047.319

Забезпечення сталого
економічного розвитку
міста Золотоноша шляхом
формування єдиної
території з облаштованою
інфраструктурою для
розміщення нових об’єктів
промисловості,
інноваційної сфери,
логістики і супутніх
послуг.

Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Разом по розділу 862173,19 27425,871 3047,319 831700,0
Розвиток житлово – комунальної сфери (стратегічна ціль 2,3,4)

1 Реконструкція полігону ТПВ 2018 -
2019 22160,702 19 944,63 2 216,071

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

2  Реконструкція
самоплинного та напірного
колекторів по вул. Шевченка
(  завершення І-ої та
реконструкція 2-гої черги) в
м. Золотоноша

2018
49 101,179 44 191,06 4910,11

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

3 Капітальний ремонт
зовнішніх мереж
водопостачання в м.
Золотоноша (РЧВ – ІІ черга)

2018
4000,0 4000,0

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

4 Заміна насосного обладнання І
підйому води Домантівського
водозабору на насоси з
частотним регулювання

2018
485,0 485,0

Економія електричної
енергії на 10%

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

5 Заміна несправних
пожежних гідрантів

2018
33,761 33,761

Недопущення виникнення
аварійних ситуацій.

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»
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6 Капітальний ремонт асфальто –
бетонного  покриття вулиць:
(пріоритет виконання проекти
конкурсу «Золотоноша
власними руками»)

2018

3000,00 2718,00 282,00

Поліпшення
життєдіяльності жителів
міста, покращення
дорожнього сполучення та
в подальшому
недопущення виникнення
аварійних ситуацій.

УЖКГ

7 Капітальний ремонт
дорожнього покриття вулиць
міста в т.ч.  виготовлення ПКД,
експертиза, авторський та
технічний нагляд

2018 2500,0

2500,0

Поліпшення
життєдіяльності жителів
міста, покращення
дорожнього сполучення та
в подальшому
недопущення виникнення
аварійних ситуацій.

УЖКГ

8 Поточний ремонт асфальтно –
бетонного  покриття вулиць

2018

1500,0 1500,0

Поліпшення
інфраструктури міста,
життєдіяльність жителів
міста.

УЖКГ

9 Капітальний ремонт житлового
фонду міста, пріоритетними є
виконання проектів конкурсу
«Золотоноша власними
руками» за умови спів
фінансування з жителями,
власниками квартир

2018
1200,00 1200,00

Утримання житлового
фонду міста

УЖКГ
ПрАТ «Янтар»

10 Капітальний ремонт покриття
дворових заїздів:
(пріоритет виконання проекти
конкурсу «Золотоноша
власними руками»)  ,  в т.ч.
виготовлення ПКД, експертиза,
авторський та технічний нагляд

2018
1000,0 1000,0

Покращення проживання
мешканців
багатоповерхівок,
поліпшення естетичного
виду двору, підтримка
благоустрою міста на
належному рівні

УЖКГ

11 Капітальний ремонт тротуарів.
в т.ч.  виготовлення ПКД,
експертиза, авторський та
технічний нагляд

2018

1200,0 1200.0

Поліпшення естетичного
виду вулиць міста,
зменшення травматизму в
зимовий період, підтримка
благоустрою міста на
належному рівні

УЖКГ
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12 Капітальний ремонт,
відновлення  освітлення вулиць
міста

2018

500,0 500,0

Поліпшення
інфраструктуру  міста ,
покращення
життєдіяльність  жителів
вулиць та  мікрорайонів .

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

13 Придбання нагород
переможцям конкурсу „Кращий
двір, Краще подвір’я”
- ігровий майданчик (2 шт.)
- інвентар для роботи в саду

2018 65,0
65,0

55,0
10,0

поліпшення благоустрою
міста, залучення жителів до
участі у спільній роботі з
благоустрою, озеленення та
покращення санітарного
стану будівель, прилеглих
та дворових територій

УЖКГ

14 Капітальний ремонт
централізованої мережі
водопостачання, в т.ч.
виготовлення ПКД, експертиза
проекту, авторський та
технічний нагляд, технічне
обстеження

2018

500,0 500,0

Зменшення ризику
виникнення аварійних
ситуацій
Зменшення
енергоспоживання

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

15 Придбання автомобіля із
задньою загрузкою для
вивезення твердих побутових
відходів

2018
1500,0 1500,0

Збільшення обсягів
вивезення ТПВ,
покращення санітарного
стану міста

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

16 Придбання агрегату аварійного
живлення на ГКНС м.
Золотоноша (1 шт. .)

2018

1500,0 1500,0

Зменшення ризику
виникнення аварійних
ситуацій
Зменшення
енергоспоживання

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

17 Придбання автовишки 2018
1400,0 1400,0

Оновлення мат.тех. бази
комунального
підприємства

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

18 Капітальний ремонт системи
водовідведення талих та
дощових вод (ливнева
каналізація)

2018
500,00

500,00

Поліпшення
інфраструктури міста,
життєдіяльність жителів
міста.

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»
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19 Проведення комплексу робіт
по регулюванню та
поліпшенню гідрологічного
та екологічного стану р.
Золотоноша у м. Золотоноша
Черкаської області

2018
207,0

207,0

Завершення екологічного
проекту по очищенню
річки Золотоношка

УЖКГ

19 «Будівництвр набережної р.
Золотоноша в м. Золотоноша
Черкаської області.
Коригування ПКД,
експертиза

2018 591,0

591,0

20 Поліпшення технічного
стану та благоустрій
р.Золотоношка в
м.Золотоноша Черкаської
області.
( “Будівництво парку
“Надія”
- ПКД, експертиза, авт. Та
тех... нагляд, проведення
реконструкції)

2018

14 652,750

13665,75 987,0

Покращення благоустрою
міста. Формування зон
відпочинку в центрі міста
Золотоноша

УЖКГ

21 Облаштування  нового
світлофорного об’єкту на
перехресті вул.. Шевченка –
Новоселівська в м.
Золотоноша Черкаської
області , в т.ч. виготовлення
ПКД, експертиза проекту,
авторський та технічний
нагляд, технічне обстеження

2018

350,00

350,00

Заходи безпеки руху
транспортних засобів в
центрі міста Золтоноша

УЖКГ

22 Облаштування паркувальних
місць для автомобілів по
вул.. Обухова

2018 500,0

500,0
Поліпшення
інфраструктури міста,
життєдіяльності жителів
міста.

УЖКГ

Разом по розділу: 108446,392 80519,44 - 27926,942
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Розвиток освітянської галузі (стратегічна ціль 4)
1 Капітальний ремонт туалетних

кімнат
- ЗШ №1
- ЗОШ № 3
- ЗОШ № 6

2018 750,0

250,0
250,0
250,0

750,0

250,0
250,0
250,0

Міський відділ
освіти

2 Капітальний ремонт їдальні
- СШ № 1
- СШІТ №2
- ЗОШ № 5
- ЗОШ № 6

2018 1000,0
200,0
300,0
200,0
300,0

1000,0
200,0
300,0
200,0
300,0

Створення комфортних
умов перебування дітей у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

3 Капітальний козирка
- Гімназія ім. С.Д.Скляренка

2018 375,0 375,0 Недопущення замокання
стелі та електромереж.

Міський відділ
освіти

4 Відновлення елементів
благоустрою прилеглої
території до центрального
входу в гімназії ім.
С.Д.Скляренка

2018
500,0

500,0

Створення безпечних умов
під час перебування дітей у
навчальному закладі

Міський відділ
освіти

5 Капітальний ремонт системи
електропостачання
- СШ № 1
- ЗОШ № 3
- ЗОШ № 5

2018
300,0
100,0
100,0
100,0

300,0
100,0
100,0
100,0

Створення безпечних умов
під час перебування дітей у
навчальному закладі

Міський відділ
освіти

6 Капітальний ремонт по заміні
віконних блоків
- ЗОШ №6
- СШІТ № 2

2018 3575,172
2775,172

800,0

3575,172
2775,172

800,0

Утеплення приміщення,
зменшення використання
енергоносіїв, естетичний
вигляд будівлі

Міський відділ
освіти

7 Придбання обладнання і
предметів:
- кабінети природничо-
математичних дисциплін
- звукова апаратура ЗОШ №6
- проектор (ЗОШ № 5, ЗОШ
№6);
- ноутбук (ЗОШ №5, ЗОШ
№6);
- два комп’ютерні кабінети

2018 2014,241

1100,0

117,041

180,0

127,2
590,0

110,0

110,0

1904,241

990,0

117,041

180,0

127,2
590,0

Забезпечення повноцінного
навчального процесу учнів

Міський відділ
освіти
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8 Відкриття додаткової групи
- ДНЗ «Струмочок»
- ДНЗ «Ромашка»

2018 550,0
250,0
300,0

550,0
250,0
300,0

Забезпечення повноцінного
навчального процесу
закладу

Міський відділ
освіти

9 Капітальний ремонт
електропостачання
- ДНЗ «Струмочок»
- ДНЗ «Калинка»
- ДНЗ «Берізка»
- ДНЗ «Веселка»

2018 400,0

100,0
100,0
100,0
100,0

400,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Економія використання
енергоресурсів

Міський відділ
освіти

10 Капітальний ремонт каналізації
та  актового залу БДЮТ  1
черга

2018 800,0 800,0 Забезпечення повноцінного
навчального процесу
закладу

Міський відділ
освіти

11 Прибудова внутрішнього
туалету СЮТ

2018 100,0 100,0 Економія енергоресурсів Міський відділ
освіти

12 Капітальний ремонт павільйону
-      ДНЗ «Веселка»

2018 100,0 100,0 Створення умов безпечного
перебування дітей на
прогулянці під час
несприятливих погодних
умов

Міський відділ
освіти

13 Капітальний ремонт каналізації
- ДНЗ «Берізка»
- ДНЗ «Ромашка»

2018 334,0
234,0

     100,0

334,0
234,0
100,0

Безпечність інженерних
мереж

Міський відділ
освіти

14 Капітальний ремонт підлоги І
поверху
- ДНЗ «Ромашкак»
- ДНЗ «Сонечко»

2018 240,0

120,0
120,0

240,0

120,0
120,0

Ліквідація аварійного стану
фасадна плитка
відшарувалася переважно
вгорі та систематично
шматками падає до низу, що є
особливо небезпечно)

Міський відділ
освіти

15 Капітальний ремонт
водозабезпечення приміщення -
ДНЗ «Ялинка»:

2018 130,0 130,0 Забезпечення повноцінного
навчального процесу
закладу

Міський відділ
освіти

16 Завершення будівництва
басейну в гімназії
ім..Скляренка, закупівля та
встановлення відповідного
обладнанням

2018

3000,00 3000,00

Завершення
інноваційного для місту
проекту будівництва
басейну

Міський відділ
освіти

17 Капітальний ремонт даху
ЗОШ № 3

2018 1500,0 1500,0 Створення умов безпечного
перебування дітей

Міський відділ
освіти
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Разом по розділу: 15668,413 - 110,0 15558,413
Розвиток культури та туризму

1 Капітальний ремонт даху
приміщення бібліотеки

2018 50,0 50,0

2 Капітальний ремонт
приміщення  бібліотеки

2018 1200,0 1200,0

3 Укомплектування МТБ
бібліотечної системи:
оновлення бібліотечного фонду

2018 25,0 25,0

Збереження та примноження
культурних надбань, сприяння

свободі творчої діяльності,
можливість громадян у

створення , використання та
поширенні і доступності

культурних цінностей, усіх видів
культурних послуг

Міський відділ
культури

4 Придбання комп’ютерної
оргтехніки (ноутбуки 16 шт. та
7 багатофункціональних
копіювальних пристрої.
комп’ютери 8 шт. )

2018 476,0 476,0 Поліпшення МТБ Міський відділ
культури

5 Придбання автобусу 2018 1200,0 1200,0 Можливість надання
виїзних концертів, участь в
обласних та всеукраїнських

заходах, збільшення
бюджету культури

Міський відділ
культури

6 Виготовлення проектно-
кошторисної документації  та
проведення капітального
ремонту  приміщення музичної
школи

2018 1500,0 1500,0

7 Укомплектування МТБ
музичної школи – придбання
музичних інструментів

2018 337,0 337,0

Підвищення рівня
охоплення дітей та
підлітків міста естетичним
вихованням, та виявлення
творчо здібних дітей та
молоді. Підвищення якості
надання початкової
музичної, хореографічної
освіти, з образотворчого
мистецтва та художнього
промислу

Міський відділ
культури

8 Придбання сценічних костюмів 2018 80,0 80,0
9 Мотокосилка, газонокосилка 2018 30,0 30,0
10 Капремонт фойє будинку

культури
2018 1400,0 1400,0

11 Капітальний ремонт
приміщення краєзнавчого
музею

2018 1500,0 1500,0

Підвищення рівня
збереження, поповнення та
популяризації надбань
української національної
історії та культури, а також
задоволення потреб з
надбання історико-

Міський відділ
культури
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12 Капітальний ремонт даху
краєзнавчого музею

2018 500,0 500,0

13 Капітальний ремонт системи
опалення краєзнавчого музею

2018 600,0 600,0

археологічних знань
українського народу та
міської спільноти,
поширення та розвиток
духовного надбання нації

14 Система вентиляції в
концертний зал МБК

2018 100,0 100,0 Забезпечення комфортного
перебування відвідувачів
закладу

Міський відділ
культури

Разом по розділу: 8998,00 8998,00

Впорядкування містобудівної та землевпорядної документації (стратегічна ціль 1, 3)
1 Інвентаризація лісопаркової

зони
2018 67,5 67,5

2 Виконання робіт про
проведенню інвентаризації
земель об’єктів природно-
заповідного фонду

2018 27,58

27,58

4 Встановлення прибережної
смуги

2018 72,0 72,0

5 Продовження виконання робіт
по проведенню інвентаризації
земель міста

2018 4600,0 4600,0

6 Корегування містобудівної
документації

2017 6500,0 6500,0

7 Створення І-ої черги МUІС
„Містобудівний кадастр”

2017

99,9
99,9

   Удосконалення та
забезпечення прозорості
дозвільних процедур у
будівництві, врахування
громадської думки під час
вирішення питань
планування та забудови
територій        оновлення
схем планування територій,
генерального плану міста,
створення умов для захисту
майнових інтересів
учасників будівництва
об’єктів;
сприяння   розвитку
матеріально-технічної
бази   будівельних
організацій для реалізації
сучасних інвестиційних
проектів,

Управління
архітектури,
регулювання
забудови та
земельних

відносин по м.
Золотоноша

Разом по розділу: 11366,98 11366,98

Житлова політика (стратегічна ціль 4)



41

1. Реконструкція нежитлового
приміщення по
вул..Кропивнянській, 56
м.Золотоноша під 4-6
квартир для учасників АТО,
які перебувають на
квартирній черзі.
Виготовлення ПКД,
експертиза, авторський та
технічний нагляд.

2018

500,00 500,00

Поліпшення ситуації щодо
забезпечення  цчасників
АТО та членів їх сімей

житлом

УЖКГ
Золотоніського

МВК”

2 44-х квартирний житловий
будинок (реконструкція
приміщення гуртожитку під
житловий будинок) по вул..
Шевченка, 33-а

2018

24500,0 24500,0

Поліпшення ситуації щодо
забезпечення громадян
житлом та скорочення

строків перебування їх на
квартирному обліку

шляхом нарощування
обсягів житлового

будівництва

УЖКГ
Золотоніського

МВК”

3 Завершення реконструкції
приміщення першого поверху
гуртожитку з надбудовою під
квартири та адміністративні
приміщення по вул..
Благовіщенськоа,9

2018

700,0 700,00

Поліпшення ситуації щодо
забезпечення громадян
житлом (формування

фонду відомчого житла)

УЖКГ
Золотоніського

МВК”

Разом по розділу: 25700,00 1200,00 24500,00

Соціальна та інформаційна сфера (стратегічна ціль 2, 4)
1 Реконструкція центральної

площі міста Золотоноша ІІ-га
черга, в т.ч. виготовлення ПКД,
експертиза, авторський та
технічний нагляд

2018

1500,0 1500,0

Загальна площа
проектування 4515,7 кв.м  з

влаштуванням811,8 м
газонів, квітників; 6
фонтанів, з яких 1

переливний площею 73,9
кв.м та 5 імпульсивних

Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

2 Реконструкція адміністративної
будівлі з добудовою по вул..

садовий проїзд,8 в м.

2018
2500,0 2500,0

Створення належних умов
для якісного надання

соціальних послуг

Виконавчий
комітет

Золотоніської
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Золотоноша черкаської області міської ради
3 Фінансування заходів Дитячого

реабілітаційного табору
„Надія”

Черве
нь –

липен
ь

2018

50,0 50,0

Реабілітація дітей -
інвалідів

Центр соціальної
допомоги.

4 Створення  і підтримка
офіційного сайту міста

2018
72,0

72,0

Забезпечення прозорості,
відкритості в діяльності
органів виконавчої влади
та місцевого
самоврядування.

Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

5 Завершення реконструкції
нежилого приміщення під
центру надання
адміністративних послуг по
вул.Незалежності,  буд.40  в м.
Золотоноша, Черкаської обл.

2018

628,328 628,328

Покращення умов надання
адміністративних послуг,
збільшення їх видів,
забезпечення отримання
громадянами міста
дозвільних документів та
ін. амінпослуг в єдиному
офісі

Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

Разом по розділу: 4750,328 4750,328
Медицина

1 Капітальний ремонт
амбулаторії № 2

2018 943,648 943,648

2 Капітальний ремонт
амбулаторії № 3

2018 1500,00
1500,00

3 Придбання  оргтехніки для
амбулаторій 12 шт.

2018 264,0
264,0

Покращення умов надання
медичних послуг
громадянами міста

Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

Разом по розділу 2707,64 2707,64

Фізична культура та спорт (стратегічна ціль 4)
1 Будівництво фізкультурно-

оздоровчого та спортивно –
дозвільного комплексу по

вул.. Шевченка м.

2017
-

2019
2500,0

підвищення рівня та
можливостей розвитку
фізичної культури та
спорту. Розбудова

ДЮСША
Виконавчий
комітет
Золотоніської
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Золотоноша 2500,0 спортивно – оздоровчої
інфраструктури. Створення
20 нових робочих місць.

міської ради

2 Реконструкція стадіону
дитячої юнацької спортивної
школи по вул.. Черкаська, 5 в
місті Золотоноша Черкаської
обл..

2018 8000,0

6500,0 1500,0

підвищення рівня та
можливостей розвитку
фізичної культури та
спорту. Розбудова
спортивно – оздоровчої
інфраструктури.

Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради
Відділ освіти

3
Капітальний ремонт
спортивного майданчику
Спеціалізованої школи №2 м.
Золотоноша Черкаської області

2018 3361,674
3024,674 337,0

підвищення рівня та
можливостей розвитку
фізичної культури та

спорту. Розбудова
спортивно – оздоровчої

інфраструктури.

Відділ освіти
Золотоніського
МВК

Разом по розділу 13861,674 9524,674 - 4337,0
Всього 1 053 672,617 117469,985 110,0 79892,632 856200,0



ЧАСТИНА IV
Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку

міста  на 2018 рік в рамках підтримки та розвитку місцевого
самоврядування

З метою патріотичного виховання молоді та громадян міста, захисту їх
прав та обов’язків, формування національної свідомості населення міста,
посилення співпраці держави та громадськості створити належні матеріальні
і фінансові умови (в т.ч.  із залученням коштів обласного бюджету)  для
виконання в повному обсязі делегованих повноважень органам місцевого
самоврядування, доведення до стандартних рівнів кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів по
відзначенню професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, матеріальної
допомоги головам квартальних комітетів, для підтримки членства в
Асоціацію міст та інших заходів за умови достатнього фінансування
доходної частини місцевого бюджету.

№
п/п Зміст заходу Термін

виконання

Відповідальні
за реалізацією

заходів

Джерело
фінансування

Результат
впровадження

Соціальна сфера

Поліпшення рівня життя населення
1. 3 метою посилення співпраці

міста та громадськості,
формування національної
свідомості, патріотичного
виховання молоді та громадян
міста, захисту їх прав та
обов’язків, створювати належні
матеріальні і фінансові умови (в
т.ч. із залученням коштів
міського бюджету) для
проведення загальноміських
заходів по відзначенню
професійних свят,
ювілейних, пам’ятних дат та
інших заходів

2018рік Виконавчий
комітет,
відділ

культури
Золотоніської
міської ради

Місцевий
бюджет,

200,0 тис.
грн..
(при

наявності
коштів)

Вирішення
соціально-

економічних
та інших

питань міста

Підтримка та розвиток місцевого самоврядування

Основні напрямки діяльності
2. 3 метою захисту конституційних

прав і свобод територіальних
громад на здійснення місцевого
самоврядування; сприяння
розвитку і зміцненню місцевого
самоврядування; сприяння
соціально-економічному
розвитку населених пунктів;
захист прав та інтересів
територіальних громад, органів
місцевого самоврядування, їх
посадових осіб в різних органах
влади та управління;

2018 рік Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

Місцевий
бюджет,

15,0 тис. грн.
(при

наявності
коштів)

Вирішення
соціально-

економічних
та інших

питань міста
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забезпечення обміну досвідом
діяльності органів місцевого
самоврядування по практичному
вирішенню проблем розвитку
населених пунктів; надання
методичної і практичної
допомоги та консультацій
органам місцевого
самоврядування, тощо,
забезпечити сплату членських
внесків в Асоціацію міст України
та громад

3 Створення офіційного сайту
Золотоніської міської ради та
його технічний супровід

2018 Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Місцевий
бюджет, 72,0
тис. грн.
(при
наявності
коштів)

Вирішення
соціально

4 Створення Депутатського фонду 2018 Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Місцевий
бюджет, 340,0
тис. грн.
(при
наявності
коштів)

Вирішення
соціально

5. 3 метою більш ефективного
вирішення питань місцевого
значення в межах Конституції і
законів України, здійснення
своїх повноважень, захисту прав
та інтересів територіальних
громад створювати належні
матеріальні і фінансові умови (в
т.ч.  із залученням коштів
міського бюджету) по
відзначенню органів
самоорганізації
населення (голів квартальних
комітетів)

2018 Виконавчий
комітет

Золотоніської
міської ради

Місцевий
бюджет, 57.6

тис. грн.
(при

наявності
коштів)

Вирішення
соціально-

економічних
та інших

питань міста

Разом - - 684.6 тис.грн. -

ЧАСТИНА V.  Фінансування Програми соціально-економічного
розвитку м. Золотоноші на 2018 рік

Заходи будуть фінансуватися за рахунок державного, обласного та
місцевих бюджетів в рамках спів фінансування спільних об’єктів
комунальної власності в межах бюджетних асигнувань, інших джерел не
заборонених законом.

Оскільки основою для визначення джерел фінансування Програми є
державний і місцеві бюджети, власні кошти суб’єктів господарювання та
інвесторів, то першочергові програмні заходи визначатимуться щорічно на
базі затверджених державного і місцевих бюджетів та очікуваних обсягів
інвестицій.



Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ЗОЛОТОНОША  на 2018 рік

Показники 2016 рік
(звіт)

2017 рік
(очікуване)

2018 рік
(план)

Чисельність наявного населення
(середньорічна), тис.осіб

29.3 29.0 29.2

Обсяг реалізованої промислової продукції
(робіт, послуг) у фактичних цінах, тис.грн.

2445982.2 2782169.7 2942921.0

Індекс промислового виробництва,% 112.4 113.7 105.8
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок
усіх джерел фінансування, млн.грн.

85.9 141.0 162.2

Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу (у фактичних цінах), грн.

2973.2 4861.9 5553.0

Обсяг введеного в експлуатацію житла,
кв.м

1332 615 1250

Темп зростання (зменшення)  введеного в
експлуатацію житла,%

30.0 46.2 у 2,0 р.б.

Обсяг прямих іноземних інвестицій,
тис.дол.США

12561.7 13767.7 14111.9

Темп зростання (зменшення) обсягу
прямих іноземних інвестицій, %

у 5,2 р.б. 109.6 102.5

Середньооблікова чисельність штатних
працівників, зайнятих у галузях економіки,
тис.чол.

6233 6269 6350

Середньомісячна заробітна плата
працівників, зайнятих у галузях економіки,
грн.

3865.0
5779

8646.0

Фонд оплати праці працівників, зайнятих у
галузях економіки (без малих підприємств
та військовослужбовців), тис.грн.

289086.5 434742.6 658825.2

Темп зростання (зменшення)
середньомісячної заробітної плати, %

125.8 149.5 115.0

Кількість малих підприємств (юридичні
особи),один.

120 127 127

Кількість суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб, осіб

1671 1573 1620



Додаток 2
ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ та РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ,

які будуть діяти в рамках  ПРОГРАМИ  ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
м. ЗОЛОТОНОША  на 2018 рік

№ п/п Назва програми (ким та коли затверджена) Термін дії
програми

Відповідальні за забезпечення  реалізації програми

1 2 3 4
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

1 Стратегія розвитку м. Золотоноша на період до 2020
року. Рішення Золотоніської міської ради від
01.12.2015 № 3-5/VII

до 2020 року Структурні підрозділи Золотоніського МВК

2 Програма соціально-економічного розвитку міста
Золотоноша на 2018 рік

2018 Структурні підрозділи Золотоніського МВК

3 Програма підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів міста
Золотоноша на 2017-2020 роки. Рішення Золотоніської
міської ради від 20.12.2016 №17-6/VII, внесено зміни
рішенням від 25.05.2017 №23-6/VII

2017-2020 Структурні підрозділи Золотоніського МВК

МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО
4 Програма розвитку малого і середнього

підприємництва в м. Золотоноша на 2017-2018 роки.
Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016
№17-19/VII

2017-2018 Управління економіки Золотоніського МВК, спілки
підприємців, громадські об’єднання

ТУРИСТИЧНО – РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА
5 Програма розвитку туризму в м. Золотоноша на 2013-

2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від
27.02.2013 № 25-12/ VI

2013-2020 Відділ культури та туризму Золотоніського МВК,
Управління економіки Золотоніського МВК,

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
6 Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-
2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради від
04.12.2017  № 30-17/VII

2018-2020 Управління ЖКГ Золотоніського МВК

7 Програма “Питна вода Золотоноші на 2006-2020 роки”.
Рішення  Золотоніського МВК від 19.01.2011 № 11.

2006-2020 рр. Управління ЖКГ Золотоніського МВК,
КП “Міський водоканал”,

8 Програма регулювання чисельності безпритульних 2016-2020 Управління ЖКГ Золотоніського МВК,  КП
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тварин гуманними методами у місті Золотоноша на
2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 11.10.2016 №14-18/VII.

«Міськводоканал»

ЕКОЛОГІЯ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

9 Міська програма зайнятості населення на 2018 рік.
Очікується нове рішення  міської  ради

2018 Управління праці та соціального захисту населення

ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК
ОСВІТА

10 Програма “Євровікно” на 2012-2019 роки. Рішення
Золотоніської міської ради від 20.06.12 №19-4/VІ

2012-2019 Відділ освіти Золотоніського МВК

11 Комплексна програма розвитку освітньої галузі у
м. Золотоноша на 2016-2022 роки. Рішення міської
ради від 06.10.15 №56-4/ VІ

2016-2022 рр.
Відділ освіти Золотоніського МВК

12 Програма «Інноваційні школи Черкащини».
Розпорядження Золотоніського міського голови від
25.05.2017 №77 «Про створення робочої групи щодо
реалізації проектів інноваційних шкіл міста
Золотоноша» на виконання рішення Черкаської
обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VII про обласну
цільову програму «Інноваційні школи Черкащини»

Відділ освіти Золотоніського МВК

13 Програма оздоровлення та відпочинку дітей і
учнівської молоді на 2016-2020 роки. Рішення
Золотоніської міської ради від 01.12.2015 №3-9/VII про
затвердження міської програми оздоровлення та
відпочинку дітей та учнівської молоді на 2016-2020
роки.

2016-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК

14 Комплексна програма розвитку загальноосвітніх,
дошкільних, позашкільних закладів міста Золотоноша
на період 2016-2022 років. Рішення Золотоніської
міської ради від 20.12.2016 №17-16/VII

2016-2022 Відділ освіти Золотоніського МВК

15 Надання матеріальної допомоги у формі
безкоштовного харчування у дошкільних та
загальноосвітніх закладах міста дітям, переміщеним з
тимчасово окупованих територій та районів

2018 Відділ освіти Золотоніського МВК
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проведення анти терористичної операції. Рішення
Золотоніської міської ради від 29.08.2014 №260

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
16 “Програма розвитку медицини та медичного

обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 –
2020 роки” Рішення сесії Золотоніської міської ради
від 31.05.2016 №  9-9/VII

2016-2020 рр. Золотоніський МВК

17 Програма поліпшення медичного забезпечення на
2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 04.12.2017 (30 сесія) готується

2016-2020 роки Управління праці та соціального захисту населення
Золотоніського МВК

18 Міська програма забезпечення ефективним лікуванням
дітей, хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки.
Рішення Золотоніської міської ради від 12.09.2017 від
27-7/VII

2017-2020 ЗМЦПМСД

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
19 “Турбота» – програма соціальної підтримки ветеранів

війни і праці, інвалідів, учасників анти терористичної
операції, малозабезпечених та соціально незахищених
сімей міста Золотоноша. Рішення Золотоніської міської
ради від 04.12.2017 (30 сесія) готується

2018 рік Управління праці та соціального захисту населення
Золотоніського МВК

20 Комплексна міська цільова програма для пільгових
категорій населення міста Золотоноша на 2017-2020
роки. Рішення Золотоніської міської ради від
04.12.2017 (30 сесія) готується

2017-2020 Управління праці та соціального захисту населення
Золотоніського МВК

21 Міська програма забезпечення учасників АТО та
членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках, затверджена
рішенням міської ради від 01.12.2015 № 3-8/VІІ.

до 2020 року Управління праці та соціального захисту населення
Золотоніського МВК
Служба у справах дітей Золотоніського МВК, інші
структурні підрозділи Золотоніського МВК

СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
22 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і

учнівської молоді на 2016-2020 роки, затверджена
рішенням міської ради від 01.12.2015 № 3-9/VІІ.

до 2020 року Служба у справах дітей Золотоніського МВК

23 Міська програма молодіжного житлового
кредитування на 2018-2022 роки, затверджена
рішенням міської ради від 12.09.2017 № 27-5/VIІ.

2018-2022 Служба у справах дітей Золотоніського МВК
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24 Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб з іх числа на 2016-2018 роки  затверджена
рішенням міської ради від 20.10.2015 № 56-25/VІІ.

2016-2018 рр. Служба у справах дітей Золотоніського МВК

РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
Планування та розвиток територіальних громад

25 Програма “Оновлення (коригування) топографічної
основи території м. Золотоноша на 2016 – 2018 роки”.
Рішення міської ради про актуалізацію містобудівної
документації від 27.02.2013 №25-31/VI та рішення про
дозвіл на розробку плану зонування міста Золотоноші,
села Згар, селищ Гришківка та Ярки від 28.03.2013
№26-19/VI

2016-2018 рр. Управління архітектури, регулювання забудови та
земельних відносин Золотоніськогго МВК

26 Програма “Створення містобудівного кадастру м.
Золотоноша  на 2016 – 2018 роки”. Рішення міської
ради про створення служби містобудівного кадастру
від 27.11.2013 №33-9/VI

2016-2018 рр. Управління архітектури, регулювання забудови та
земельних відносин Золотоніськогго МВК

27 Програма забезпечення правопорядку в місті
Золотоноша на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської
міської ради від 29.02.2016 №5-6/VII

2016-2020 Золотоніський МВК,
Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській
області

28 Програма розвитку футболу в місті на 2017-2020 роки 2017-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК
29 Програма правової освіти населення міста Золотоноші

на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 29.02.2016 №5-7/VII

2016-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК

30 Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті
на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 20.12.2016 №17-17/VII

2016-2020 Служба у справах дітей Золотоніського МВК

31 Міська цільова програма «Призовна дільниця».
Рішення Золотоніської міської ради від 21.02.2017
№19-12/VII

2017-2019 Золотоніський МВК, Золотоніський РВК

32 Програма щодо виділення коштів для забезпечення
виконання депутатських повноважень та порядок їх
використання на 2017 рік. Рішення Золотоніської
міської ради від 20.12.2016 №17-5/VII.

2017 Золотоніський МВК

33 Програма запобігання виникнення захворювання 2017-2020 Золотоніське районне управління Головного
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домашніх свиней африканською чумою та утворення
резервного фонду матеріально-технічних засобів на
випадок виникнення вигнища захворювання в місті
Золотоноша на 2017-2020 роки. Рішення Золотоніської
міської ради від 12.09.2017 №27-8/VII

управління Держпродспоживслужби у
Черкаськіській області,
Золотоніський МВК

34 Програма модернізації систем одержання та обробки
інформації Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській
області на 2017-2018 роки. Рішення Золотоніської
міської ради від 21.02.2017 №19-11/VII

2017-2018 Золотоніський МВК,
Золотоніська ОДПІ Головного управління ДФС у
Черкаській області

35 Програма підтримки Золотоніського районного
сектору Управління Державної міграційної служби
України в Черкаській області на 2016-2020 роки.
Рішення Золотоніської міської ради від 30.08.2016
№13-4/VII

2016-2020 Золотоніський районний сектор Управління
Державної міграційної служби України в
Черкаській області,
Золотоніський МВК

36 Програма правової освіти населення міста Золотоноші
на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 29.02.2016 №5-7/VII

2016-2020 Відділ освіти Золотоніського МВК

37 Програма розвитку фінансової підтримки КП
«Редакція Золотоніського міського радіомовлення» на
2016-2020 роки. Рішення Золотоніської міської ради
від 24.12.2015 №3-38/VII

2016-2020 КП «Редакція Золотоніського міського
радіомовлення»,
Золотоніський МВК

38 Міська цільова програма забезпечення пожежної
безпеки на 2016-2020 роки. Рішення Золотоніської
міської ради від 24.12.2015 №3-37/VII

2016-2020 Золотоніська пожежно-рятувальна частина
Управління ДСНС,
Золотоніський МВК

39 Програма безоплатної правової допомоги населенню
міста Золотоноша на 2017-2018 роки. Рішення
Золотоніської міської ради від 25.04.2017 №22-6/VII

2016-2018 Золотоніський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної допомоги,
Золотоніський МВК

40 Програма з реалізації державної політики у сфері
забезпечення державної безпеки України на території
міста Золотоноші на 2017-2018 роки. Рішення
Золотоніської міської ради від 21.02.2017 №19-10/VII

2017-2018 Служба безпеки України в Черкаській області,
Золотоніський МВК

Секретар міської ради Н.О.Сьомак
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