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ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК, 

СПРЯМОВАНИ

Й НА ВИСОКИЙ 

ТА ЯКІСНИЙ 

РІВЕНЬ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Стимулювання 

залучення  

інвестицій 

обсяг прямих іноземних 

інвестицій 

тис. дол. 

США 

13010,0 13800,0* +790 Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій протягом 

останніх років залишаються власні 

кошти підприємств та кошти 

населення. З метою залучення 

інвесторів підприємства 

приймають участь в інвестиційних 

форумах як на рівні області так і 

держави, міжнародних виставках, 

форумах, поширюють позитивні 

приклади із залучення інвестицій. 

Постійно удосконалюється зміст 

інвестиційного паспорту міста, 

надається як можна більше 

інформації про його існування у 

засоби масової інформації. 

Відбувається реалізація елементів 

інформаційно-аналітичного 

супроводу для спрощення 

переорієнтації підприємств на нові 

ринки збуту. Проводиться 

інвентаризація вільних територій 

міста з пром. інфраструктурою для 

подальшої інвестиційної промоції. 

Важливе значення має розвиток 

інвестиційної інфраструктури, 

обсяг капітальних 

інвестицій або динаміка 

освоєння капітальних 

інвестицій у порівняльних 

цінах 

млн. грн 85,9 141,0* +55,10 

Частка прямих іноземних 

інвестицій у 

промисловість та  

будівництво у загальному 

обсягу прямих іноземних 

інвестицій 

% 100 100 - 

обсяги прямих іноземних 

інвестицій на одну особу 

тис. дол. 

США 

444,05 441,86 -2,19 
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вдосконалення інформаційного, 

юридичного та інших аспектів 

супроводу процесів впровадження 

інвестиційних проектів, 

впорядкування містобудівної 

документації з метою підвищення 

привабливості реалізації 

інвестиційних проектів, 

проведення  інвентаризацію його 

земель, встановити межу міста, що 

надасть можливість чіткого 

розподілу функціонального 

використання та визначення площ 

вільних від забудови земельних 

ділянок, приєднати до міста вільні 

території, які в подальшому 

можуть бути надані під 

будівництво нових промислових 

комплексів. 

 обсяги експорту тис. дол. 22889,4 30519,2* +7629,8 Для збільшення обсягів експорту 

проводиться залучення 

підприємств міста до організації та 

участі у міжнародних форумах, 

семінарах, конференціях, 

виставках, ярмарках, як за 

кордоном так і не території 

України. Здійснюється сприяння 

впровадженню на підприємствах 

сучасних систем управління якістю 

(особливо, системи безпечності 

харчових продуктів). 

кількість реалізованих 

інвестиційних проектів  
од. 0 1 +1 

У 2017 році зареєстрований 

«Індустріальний парк –  
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 або створених нових 

підприємств 
    

Золотоноша». На території якого 

планується діяльність підприємства 

різного профілю. 

Наразі відбувається пошук 

керуючої компанії та коштів для 

будівництва індустріального парку. 

Земельні ділянки розташовані по 

вул. Обухова. Три ділянки 

розміром – 39,93 га , 1 земельна 

ділянка під сонячні батареї 

розміром – 6,3 га. 

кількість локалізованих 

земельних ділянок для 

будівництва 

од. 0 4 +4 

 Підвищення 

енергоефек-

тивності 

Кількість закладів 

бюджетної сфери, на яких 

проведена процедура 

санації їх приміщень 

од. 2 2 0 Два заклади (ЗОШ №5, гімназія ім. 

С.Д. Скляренка). 

Кількість котелень, які 

працюють на 

альтернативному виді 

палива 

од. 6 6 0 6котельнь ( СШІТ №2, ЗОШ №3, 

ЗОШ №6, музична школа, міський 

будинок культури, територіальний 

центр). 

Обсяг заміщеного 

природного газу за 

рахунок впровадження 

енергоефективних 

проектів та заходів у 

бюджетній і житлово-

комунальній сферах 

млн.м.куб. 0,09 0,09 0 Для моніторингу даного показника 

використовуються показники 

Енергоплану та формується 

Маршрутна карта споживання 

енергоносіїв по місту. 

Частка бюджетних 

закладів, які опалюються 

альтернативними до 

природного газу видами 

палива 

% 33,3 33,3 0 З 18 бюджетних установ 

альтернативним до природного 

газу видами палива опалюється 6 

закладів. 

 Кваліфікаційні та 

досвідчені кадри 

Рівень безробіття у місті осіб 365 233 -132 На зменшення кількості 

безробітних в місті, вплинули 
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наступні фактор – збільшення 

обсягів виробництва, відкриття 

нових підрозділів, започаткування 

будівництва нових підприємств. 

  кількість організованих 

ярмарок робочих місць 

шт. 40 37 -3 Виконавці – центр зайнятості, 

зменшення на пряму залежить від 

кількості зареєстрованих 

безробітних. 

кількість створених 

тренінгових модулів 

шт. 47 25 -22 Більшість тренінгів щодо 

ознайомлення з новими професіями 

проводиться на базі Золотоніського 

Центру зайнятості. В освітній сфері 

для обрання майбутньої професії - 

тренінги «Калейдоскоп професій», 

«Випускник». 

кількість учасників, які 

пройшли навчання  у 

тренінгових модулях 

осіб 846 529 -317 Від’ємний  показник в зв’язку з 

зменшенням кількості безробітних. 

кількість випускників 

навчальних закладів, які 

пройшли навчання в 

місцевих  вузах та 

залишилися працювати на 

території міста  

осіб - - - На виконання спільного Плану 

заходів щодо проведення 

професійної роботи серед 

учнівської молоді розроблено та 

погоджено графік 

профорієнтаційної роботи відділу 

освіти та міськрайонного центру 

зайнятості. Організовано акцію 

„Випускник”, проведено 

професіографічні екскурсії до 

Золотоніського машинобудівного 

заводу ім. І.І. Лепсе, ТОВ ПІІ 

„Еконія”, пожежної частини, ТОВ 

«ФЕС УКР», інтерактивно-

розважальна гра «Калейдоскоп 
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професій», Дні відкритих дверей, 

марафон професій, круглі столи. 

Спеціалісти міськрайонного центру 

зайнятості надають консультації та 

інформацію про наявні вакансії 

професій на підприємствах міста та 

області. 

Облік молодих людей, які після 

навчання повернулись або 

залишились у міста – відсутній. 

 4.Створення 

сприятливих 

умов для 

розвитку малого 

та середнього 

бізнесу 

динаміка кількості 

підприємств МСБ на 10 

тис. населення 

% 33,2 33,4 +0,2 Одним із основних факторів 

економічного зростання є стан 

розвитку малого і середнього 

бізнесу, як індикатор рівня 

господарської активності жителів 

міста, з одного боку, та оцінкою 

підприємницького клімату в місті – 

з іншого.  

Малий та середній бізнес формує 

конкурентне середовище, створює 

робочі місця, забезпечує зайнятість 

та самозайнятість населення, 

підтримує розвиток місцевих 

господарств і ринків, забезпечує 

податкові надходження до 

місцевого бюджету тощо. 

 чисельність зайнятих в 

секторі МСБ (включаючи 

фізичних осіб-підприємців) 

осіб 1791 1696 -95 У місті відсутні такі важливі 

об’єкти інфраструктури підтримки 

підприємництва, як інвестиційні та 

лізингові компанії, бізнес-

інкубатори, бізнес-центри, тощо. 

Суб’єкти МСБ мають дуже 

обмежений доступ до фінансових 
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ресурсів, потрібних для ведення 

бізнесу. Фінансові механізми, які 

пропонуються комерційними 

банками, без якісної застави і на 

вигідних умовах виплати кредиту в 

більшості своїй недосяжні. 

Для досягнення поставленої 

операційної цілі у місті 

передбачається подальше 

забезпечення реалізації державної 

політики у сфері розвитку малого 

та середнього підприємництва, а 

саме: 

- надання якісних, своєчасних 

адміністративних послуг, 

забезпечення дотримання 

державної регуляторної політики, 

розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва, 

сприяння виходу місцевих 

товаровиробників на зовнішні 

ринки, підготовки кадрів та 

подальший інформаційно-

консультативний супровід. 

  кількість підприємств 

МСБ, сертифікованих за 

стандартами ISO 

шт. 2 2 0 У 2016 – 2 (ТОВ «ФЕС УКР», ТОВ 

ПІІ «Еконія»); За  2017 – 2 (ТОВ 

«ФЕС УКР», ТОВ ПІІ «Еконія») 

динаміка надходжень до 

зведеного бюджету від 

суб’єктів малого бізнесу 

% 162,1 136,8 +36,8 Надходження до бюджетів усіх 

рівнів від малого підприємництва у 

2016 році становили 21500,1 тис. 

грн.  В свою чергу у 2017 склали 

29417,6 тис. грн. 

Інформаційна підтримка кількість 6 6 0 Протягом 2016-2017 років 
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місцевого виробника та 

сприяння створенню 

місцевих брендів 

заходів виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради були 

проведені зустрічі з керівниками 

великих підприємств харчової 

промисловості, представниками 

малого і середнього бізнесу міста, 

власниками маркетів.  

На зустрічі було розглянуто 

питання співпраці місцевих 

виробників з торгівельними 

мережами, з можливістю прямих 

поставок продукції від виробників 

до торговельної мережі.  

Присутнім запропоновано брати 

участь у конкурсів на кращий 

місцевий бренд під час проведення 

міських свят, форумах, семінарах, 

конференціях, виставках, ярмарках 

для попуризації власної продукції. 

ФОРМУВАННЯ 

СИЛЬНОЇ  

МІСЦЕВОЇ  

ГРОМАДИ  

 

Золотоноша, як 

місто з 

розвинутим 

громадянським 

суспільством 

кількість та якість 

створених громадських 

об'єднань 

од. 111 125 +14 Розвиваються і закріплюються 

механізми широкого залучення 

членів територіальної громади для 

здійснення функцій місцевого 

самоврядування, в тому числі через 

різні форми  демократії участі. 

Активна участь мешканців міста в 

реалізації різноманітних проектів 

та ініціатив сприятиме розвитку 

міської ідентичності, усвідомленню 

мешканцями міста  активними 

членами громади, яка прагне 

досягнути спільного процвітання, 

застосовуючи кращі практики 
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місцевого самоврядування.  

  кількість ІГС, включених у 

різні проекти, які 

реалізуються спільно з 

міською владою 

од. 4 6 +2 Молодіжний клуб журналістики;  

Гендерна рівність;Критичне 

мислення; Громадська школа; 

Музикальний «Welcome»; 

Військово-патріотичний клуб 

«Патріот». 

кількість успішних 

проектів, реалізованих у 

місті за ініціативи 

громадських організацій 

та мешканців 

од. 4 6 +2 Вище зазнаені проекти успішно 

реалізовуються на території міста. 

кількість проведених 

зустрічей з ІГС 

од. 6 8 +2 В міру необхідності проводяться 

семінари з головами квартальних 

комітетів міста. У цьому процесі 

ключову роль відіграють інституції 

громадського суспільства зокрема 

громадські організації, сприяючи 

узгодженню громадських і 

політичних процесів, вибудові 

структурованого цивілізованого 

діалогу між міською владою і 

громадою. Для міста є дуже 

важливим розвивати більш глибоку 

співпрацю міської влади з тими 

інституціями громадянського 

суспільства, які підтверджують 

власною  діяльністю свій потенціал 

та досвід успішної роботи. Їх 

співучасть здатна підвищити 

ефективність вирішення значної 

кількості місцевих проблем та 

завдань.  
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Номер і 

найменування 

стратегічної цілі 

стратегії 

Операційна ціль 

Індикатори (показники) результативності 

виконання Плану реалізації 

Стан виконання Плану реалізації 

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

  кількість проведених 

зустрічей влади з 

громадою міста (загальні, 

по кварталах та 

мікрорайонах міста). 

од. 39 47 +8 Міським головою, заступниками 

міського голови, начальниками 

управлінь та відділів МВК 

проводяться загальноміські 

зустрічі, по кварталах із жителями 

даних кварталів,  по 

багатоповерхових будинках. 

Підвищення 

громадської 

активності 

мешканців 

кількість (обсяг 

фінансування) конкурсів 

за програмами підтримки 

територіальних громад 

од. 31 43 +12 Важливим завданням для 

досягнення операційної цілі - 

реалізація комплексу проектів, 

пов’язаних з впровадженням 

практики розвитку соціальної 

активності громад, організації їх 

співпраці, створення умов для 

більш якісного та ефективного 

використання ресурсів через 

реалізацію спільних проектів 

органів місцевого самоврядування. 

Реалізація даної цілі розпочата у 

2015 році шляхом впровадження 

відкритого конкурсу «Золотоноша 

– власними руками». 

  Обсяг залучених коштів у 

реалізацію проектів 

розвитку за участю 

громад: 

- дорожнє покриття 

тис.грн 2319,1 1955,3 -363,8 У 2016 році 29 пропозицій від 

жителів міста щодо реалізації 

спільних з міською владою 

проектів по ремонту вуличного 

покриття, 1–дворових під’їздів, 1–

ремонту покрівлі будинку в рамках 

проекту “Золотоноша власними 

руками” на суму 18130,151 тис. 

грн. У 2017 році вулиць у кількості 

36, дворових заїздів–7 на суму 

29219,067 тис. грн. 
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Номер і 

найменування 

стратегічної цілі 

стратегії 

Операційна ціль 

Індикатори (показники) результативності 

виконання Плану реалізації 

Стан виконання Плану реалізації 

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

- освітлення тис. грн. 245,25 183,310 -61,94 В рамках програми “Золотоноша 

власними руками” у 2016 роціТОВ 

“380 В ”влаштовано освітлення  36 

вулиць міста, на яких встановлено 

320 ліхтарів. 

З початку 2017 року влаштовано 

освітлення на 43 вулицях міста 

встановлено 116 ліхтарів. Станом 

на 31.12.2017 (відповідно до 

інвентаризації), мережа вуличного 

освітлення міста має загальну 

протяжність 109,8 км та налічує 

1983 світлових точок. 

 Кількість проектів 

розвитку за участю громад 

од. 1 1 0 Стратегії розвитку м. Золотоноша 

на період до 2020 року. Створення 

«Індустріального парку – 

Золотоноша». 

 Розвиток 

адміністративних 

та соціальних 

послуг, 

орієнтованих на 

громадян 

кількість адміністративних 

послуг надання яких 

запроваджено 

шт. 84 114 +30 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 за адресою вул. 

Незалежності, 15. 

Програмами економічного і 

соціального розвитку міста і у 

2016-2017 роки були передбачені 

заходи з підвищення ефективності 

функціонування ЦНАП шляхом 

покращення їх матеріально-

технічного забезпечення.  
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Номер і 

найменування 

стратегічної цілі 

стратегії 

Операційна ціль 

Індикатори (показники) результативності 

виконання Плану реалізації 

Стан виконання Плану реалізації 

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

Кількість наданих послуг Од. 7312 10180 +2868 Впроваджуються нові підходи до 

надання послуг там, де це тільки 

можливо та прийнятно. 

Принципові підходи, запроваджені 

у Центрі надання адміністративних 

послуг “Єдине вікно”, “Єдиний 

офіс” повинні поширюватись на 

інші сфери життєдіяльності міста. 

ЕКОЛОГІЧНА 

БЕЗПЕКА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ 

 

Створення умов 

для поліпшення 

стану довкілля 

Кількість просвітницьких 

заходів, телевізійних 

передач та публікацій у 

засобах масової 

інформації з питань 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

стану довкілля 

шт. 48 56 +8 Здійснюються заходи щодо 

виховання відповідного рівня 

екологічної культури в молоді 

шляхом проведення екологічних 

акцій “Молодь за чисте довкілля”, 

“Разом зробимо місто чистим”, 

“День без авто”, “Врятуй річку 

Золотоношу” та ін.  Шляхом 

висвітлення негативних явищ таких 

як паління сміття, забруднення 

лісопосадок, околиць та вулиць 

міста, відбувається вплив на 

екологічну свідомість громади 

міста. 

реконструкція, створення 

локальних очисних споруд 

на кожному підприємстві 

міста; 

шт. 1 2 +1 Жорсткий контроль з боку влади за 

діяльністю промислових 

підприємств міста з проводу 

забруднення навколишнього 

середовища. 

кількість годин в 

навчальних закладах міста, 

присвячених проблемам 

стану довкілля та їх 

вирішенню 

год. 87 87 0 Згідно навчальних планів у всіх 

загальноосвітніх навчальних 

закладах викладається предмет 

«Екологія» (11 клас, 17 год.). 

Варіативний компонент 

представлений факультативами 
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Номер і 

найменування 

стратегічної цілі 

стратегії 

Операційна ціль 

Індикатори (показники) результативності 

виконання Плану реалізації 

Стан виконання Плану реалізації 
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запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

«Аптека природи» (гімназія ім. С. 

Д. Скляренка, 5 клас, 35 год.),  

«Життя тварин»  (гімназія ім. С.Д. 

Скляренка, 7 клас, 35 год.). 

  Кількість конкурсів на 

тематику екологічних 

проблем 

шт. 8 9 +1 У навчальних закладах проводяться 

конкурси та акції екологічної 

тематики: 

Обласний конкурс «Збережемо 

першоцвіти»; 

Всеукраїнський конкурс 

експериментально-дослідницьких 

робіт із природознавства та біології 

«Юний дослідник»; 

Конкурс стінгазет «Екологія 

починається з мене»; 

Всеукраїнська природоохоронна 

акція «Годівничка»; 

Всеукраїнський конкурс 

«Зоологічна галерея»; 

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «День птахів - 2017»; 

Всеукраїнський конкурс «Хліб 

очима дітей»; 

Всеукраїнська акція «День юного 

натураліста».Конкурс УЖКГ – 

«Кращий двір краще подвір’я». 

Кількість площ у місті під 

клумби та кількість 

висаджених дерев та кущі 

га 0,525 0,525 0 Протягом років у місті значно 

збільшені площі під клумби, 

з’явились трояндові алеї, узбіччя 

центральної вулиці Шевченка 

прикрашають клумби 

чорнобривців. Два роки вже 

успішно реалізується міський 
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найменування 

стратегічної цілі 

стратегії 

Операційна ціль 
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виконання Плану реалізації 
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фактично виконаного і 

запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

проект “Перетворимо край на 

березовий гай”, в рамках якого 

восени і весною висаджуються 

сотні кущів і дерев. За ініціативи 

громади міста, в цьому році буде 

розпочатий проект “Родинне 

дерево”, тобто бажаючі золотонісці 

саджатимуть їх всією сім’єю, і біля 

кожного дерева буде табличка з 

інформацією про те, хто ними 

опікується. 

 Покращення 

управління 

відходами 

обсяг утилізованих 

відходів(відсотків від 

загальної кількості 

утворених відходів); 

% 100 100 0 Обсяг утворених відходів 

(завезених на полігон ТПВ ) у 2016 

році – 35698,3 тис.м.куб; У 2017 

році - 41009,9 тис.м.куб. 

кількість ліквідованих 

стихійних сміттєзвалищ 

шт. 23 15 -8 Для забезпечення санітарного 

стану міста та його прилеглих 

територій громада міста 

використовує відведені земельні 

ділянки на території. 

Золотоніського району 

загальноюплощею46,0 га, на якій 

розташований полігон ТПВ. 

Нинівикористовуєтьсяплощаполіго

нурозміром7,9 га. Всі стихійні 

сміттєзвалища утворюються 

жителями міста в різних районах. 

Постійно працює адміністративна 

комісія та надається 

роз’яснювальна робота. 

Покращення 

стану водних 

об’єктів міста 

хімічні та бактеріологічні 

показники стічних вод  

завислі 

речовини 

54,02 37,6 -16,42 Поліпшення якості питної води в 

місті та очищення стоків: питна 

вода в м. Золотоноша за всіма нафто 0,23 0,17 -0,06 
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стратегії 

Операційна ціль 

Індикатори (показники) результативності 

виконання Плану реалізації 

Стан виконання Плану реалізації 

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого) 

Найменування 

індикатора (показника) 

Одиниця 

виміру 
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продукти показниками відповідає згідно 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 окрім 

жорсткості загальної.(норматив 

становить 7 ммоль/дм.куб, 

фактично- від 6,5 до 8,5 

ммоль/дм.куб) і по якості є однією 

з кращих в Черкаській області. 

хлориди 265,41 194,7 -70,71 

азот 

амонійний 

17,15 13,99 -3,16 

нітрити 0,44 0,23 -0,21 

Сульфати 79,05 51,66 -27,39 

Фосфати 7,50 3,60 -3,9 

ХСК 108,57 83,83 -24,74 

АПАР 0,48 0,37 -0,11 

рН 7,79 8,25 +0,46 

мінераліза

ція 

994,38 1006,4 +12,02 

БСК 5 49,1 29,99 -19,11 

нітрати 2,65 2,06 -0,59 

  Відсоток площі 

почищених озер. 

% - 79 +79 Площа двох озер складає 32,055 м. 

кв. Станом на 01.01.2018 

залишився 21% виконання робіт. 

Завершення заплановане на  2018 

рік. 

Кількість облаштованих 

зон відпочинку на берегах 

річки; 

- - - - Заплановано відновлення парку 

«Надія» біля річки Золотоношка 

.Облаштовуються зони відпочинку 

біля реконструйованого міського 

стадіону, біля мосту в районі вул. 

Благовіщенська. 

КОМФОРТНЕ 

ДЛЯ ЖИТТЯ, 

НАВЧАННЯ, 

ДОЗВІЛЛЯ 

МІСТО 

 

Поліпшення 

інфраструктури 

міста та якість 

надання 

комунальних 

послуг 

цілодобове, якісне 

забезпечення міста водою 

поліпшення якості води у 

місті 

В місті забезпечено цілодобове питне водопостачання. 

 

 

 

Після завершення «Реконструкції Очисних споруд м. Золотоноша – ІІІ черга» якість 

очищення стоків значно покращилась. 

 Зменшення обсягів 

споживання електроенергії 

В результатів провадження енергоефективних заходів у 2017 році порівняно з попередніми 

забезпечено зменшення споживання електроенергії по: 
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на 46,6% з водопостачання 

та 40% з водовідведення 

 

водопостачанню на 4,8% (44,1 тис.кВт/год.) та 

 

по водовідведенню на 4,1% (47,8 тис.кВт/год.). 

введення в експлуатацію 

очисних споруд за новою 

технологією 

У 2017 році завершена реконструкція ІІІ –ої черги очисних міста. Реконструкція очисних 

споруд міста введена в експлуатацію. 

 

за рахунок в провадження 

енергозберігаючих заходів 

стримання росту тарифів 

на по слуги 

водопостачання та 

водовідведення у місті 

 

Впроваджені заходи з нерегозбереження по підприємству стримують ріст тарифів, але ріст 

вартості самих енергоносіїв призводить до коригування тарифів 

сума інвестицій міського 

бюджету та інших 

незаборонених законом 

джерел на розвиток КП 

“Міський водоканал” 

тис. грн 33206,6 361,7 -32844,9 Внески в статутний фонд з 

міського бюджету: 2016 рік – 

2 346,5 тис. грн.; Субвенція з 

державного бюджету на виконання 

заходів охорони навколишнього 

природного середовища 

(реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Шевченка) – 

2016 рік - 27 075,9 тис. грн. 

Кошти ДФРР на будівництво 

нового РЧВ – 2016 рік - 3784,2 тис. 

грн. 

Внески в статутний фонд з 

міського бюджету: 

2017 рік – 361,7 тис. грн. 

 Забезпечення 

кожної дитини 

міста 

дошкільним 

вихованням  та 

кількість дітей, охоплених 

дошкільним вихованням 

та навчання 

осіб 1098 

 

 

1094 

 

 

-4 Приділяється належна увага 

приділялася розвитку всіх 

освітянських закладів, 

забезпечувався рівний доступ до 

якісної освіти, продовжувався 
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виміру 
2016 2017 

Відхилення 

(+/-) 

якісною освітою 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. 

Кількість охоплених 

освітою дітей від 

чисельності дітей, які 

проживають у місті 

учнів 3000 3072 +72 2016р – 3000 учнів у 

загальноосвітніх закладах, 

2017  - 3072 учнів 

Кількість дошкільних та 

загально освітніх закладів 

од. 17 17 0 У місті функціонує 7 дошкільних 

установ, 8 загальноосвітніх шкіл, 2 

позашкільні заклади та МНВК. 

Усі учні шкіл (2838) охоплені 

навчанням. 

Кількість скарг, зауважень 

щодо процесу навчання та 

виховання у місті. 

- - - - Відсутні скарг, зауважень щодо 

процесу навчання та виховання у 

дошкільних закладах міста. 

Створення нових 

об’єктів дозвілля 

та залучення  до 

здорового 

способу життя 

через активні 

заняття фізичною 

культурою і 

спортом усіх 

категорій 

населення 

кількість зон відпочинку в 

мікрорайонах міста; 

од. 13 13 0 Для створення сучасних зон 

відпочинку для мешканців міста 

Золотоніським МВК з 2015 року 

проводиться   реконструкція площі 

Героїв Майдану з будівництвом 

фонтану, влаштування флагштоку, 

декоративних квітникових 

композицій, зон відпочину, стоянки 

для автомобілів, спортивні 

майданчики біля загальноосвітніх 

шкіл, три паркових зони, три 

стадіони. 
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Кількісті громадян, 

залучених до 

фізкультурно-оздоровчої 

та спортивної-масової 

роботи; 

осіб 3250 3500 +250 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. 

  Кількість загально міських 

заходів, фестивалів, 

конкурсів, тощо; 

од. 28 33 +5 В реалізації даних напрямків 

роботи задіяні  структурні 

підрозділи органів місцевого 

самоврядування (відділ освіти, 

відділ культури та туризму, 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості),міська молодіжна 

громадська організація “Центр 

розвитку молоді”, яка входить у 

мережу громадських організацій 

Черкаської та Полтавської областей 

“Молодь діє!” та бере участь у 

конкурсах та грантових програмах 

спрямованих на розвиток 

молодіжних лідерів та виховання 

громадської відповідальності 

міської молоді. 

До заходів з національно - 

патріотичноговихованнязалучають

сяветеранськігромадськіорганізації

учасників АТО. За участю воїнів  

проведено патріотичні флешмоби 

«Діти за мир і щастя в Україні», 

акція «Побажай Україні миру» та 

ін. присвячені Міжнародному  Дню 

миру. Проводяться масові 

загальноміські заходи 0 велопробіг 
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«Едність», Фестиваль 

чорнобривців, Патриотичн Героям 

слава. 

  збільшення кількості 

школярів, які відвідують 

спортивну школи та 

спортивні секції, гуртки 

міста; 

осіб 387 424 +37 Ведеться робота по розвитку 

спорту вищих досягнень. 

Визначена інфраструктура та 

напрямки роботи щодо розвитку 

пріоритетних видів спорту: футбол, 

волейбол, баскетбол, легка 

атлетика, шахи.  

Завдякирозвиткуклубноїсистемизбі

льшиласькількістьвсіхверствнаселе

ння, яке залучено до фізкультурно-

оздоровчих занять. В місті працює 

5 спортивних клубів всіх форм 

власності, в яких займаються 

жителі міста. 

Постійно вдосконалюється мережа 

навчальних закладів. Вжито 

відповідні заходи по збільшенню 

кількості гуртків у загально 

освітніх навчальних закладах та у 

позашкіллі (на 4 гуртки). 

кількість спортивно-

ігрових майданчиків за 

місцем проживання та у 

місцях масового 

відпочинку населення. 

шт. 9 9 0 Стадіони – ДЮСШ, «Колос»,  

мікрорайон Згарі. 

Та 6 спортивних майданчиків на 

територіях міських шкіл. 

 Обладнане 

приміщення та 

відкриття на 

території міста 

амбулаторій 

Кількість амбулаторій од. 3 3 0  

№1 - вул.Шевченка, 32. 

№2 - вул.Благовіщенська, 87 

№ - 3вул. Баха, 32-Б. 

Виконано у 2016 році поточних 

Загальна кількість ліжок 

денного стаціонару 

ліжко/ 

днів 
1574/13438   2109/18597 +535/51/59 
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первинної 

допомоги 

ремонтів кабінетів, системи 

водопостачання  та електромережі 

амбулаторій сімейної медицин на 

загальну суму 87,80 тис.грн. 

Придбано медичного обладнання 

для трьох амбулаторій сімейної 

медицини на загальну суму  482,79 

тис. грн. 

Виконано у 2017 році капітальних 

та поточних ремонтів в 

амбулаторіях на суму 285,2 тис. 

грн. Використано коштів міського 

бюджету для придбання 

обладнання    507,9 тис.грн 

 

*Розрахунок за рік, виходячи з показника 9 місяців 
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