
  

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.02.2019 № 70 

 м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за січень-грудень 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки щодо 

стану виконання Програми соціально-економічного розвитку міста за січень-

грудень 2018 року в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року, 

керуючись п. 1 „а”, 2 „а” ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію управління економіки „Про стан виконання Програми 

соціально-економічного розвитку міста за січень-грудень 2018 року в рамках 

Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року” взяти до відома.  

2. Звіт „Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку 

міста за січень-грудень 2018 року в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша 

до 2020 року” винести на розгляд чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Перший заступник міського голови     О.М.Масло 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острог лазова 23850 



  

ІНФОРМАЦІЯ 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша за січень-грудень 2018 року в рамках Стратегії розвитку 

міста Золотоноша до 2020 року 
 

 Основне завдання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Золотоноша на 2018 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 

року (затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 01.12.2015  N 3-

5/VII), полягало у вирішенні соціальних проблем та підвищення рівня життя 

населення міста за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу 

шляхом суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в економіку, розвитку 

конкурентоспроможного промислового  виробництва, покращення фінансового 

стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу , забезпечення доступу 

до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, 

справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили, 

впровадження стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян 

шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети 

розвитку – підвищення добробуту населення міста. 

Місто Золотоноша має важливе соціально-культурне, промислове 

значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального 

розвитку.  

Стан справ в реальному секторі економіки. 

Промисловість. Станом на 01.01.2019 року обсяг реалізованої 

промислової продукції становив 3 428 151,4 тис. грн, що порівняних цінах  

становить 118,3 % до відповідного періоду попереднього року (2641962,2 тис. 

грн.).. У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 119033,0 

грн.  
тис.грн. 

№ 

п/п 

Назва підприємства Обсяг реалізації Відсотки 

Січень-

грудень 2017 

Січень-

грудень 

2018 

1 ДП «Златодар» 1848,2 2972,5 160,8 

2 ДП «Роял Фрут Гарден Іст» 83679,6 65254,4 78,0 

3 ТДВ  «Золотоніський ЗМК» 986428,0 1646041,0 166,9 

4 ПП «Сільвер Фуд» 34950,4 28116,6 80,4 

5 ПП «Агроспецпроект» 290175,5 336393,9 115,9 

6 ТОВ «Златоміт»  33638,0 31236,6 92,9 

7 ТОВ ПІІ «Еконія» 138550,8 119506,1 86,3 

8 ТОВ «Агро світ»» 5657,7 3910,7 69,1 

9 ТОВ «Агросптиця» Підприємство відмовило в наданні будь-

якої інформації 

10 ТОВ «Агроскорм» 47404,0 50607,0 106,8 

11 ТОВ «ФЕС УКР» 750770,0 814204,6 108,4 

12 ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 232890,0 263421,6 113,1 

13 ПрАТ «Золотоніська ПКФ» 1527,0 1732,9 113,5 

14 ТОВ « ПКВ «Золотоноша» 3919,3 3713,6 94,8 

15 КП «Золотоніське видавничо-прліграфічне 

підприємство» 

775,2 837,0 108,0 

16 ТОВ «Золотоніський ЗБВ» 500,0 0 0 



  

17 ПрАТ «Золотоніський машбуд» 22125,0 34005,2 153,7 

 Переробна промисловість 2617940,2 3401953,7 129,9 

18 КП «Міський водоканал» 24022,0 26197,7 109,1 

 Разом 2641962,2 3428151,4 129,8 

В результаті роботи харчової промисловості за січень–грудень ріст 

виробництва становить 4,3 відсотки проти минулого року... 

Спад виробництва,  пов'язаний з коливанням цін на ринку,  в значній мірі 

спостерігався по наступним групам товарів: борошна  та виробів макаронних – 

на 30,9%  ТОВ “Агро світ”;  води натуральної мінеральної на – 13,7% ТОВ ПІІ 

“Еконія”; риби, переробленої в інший спосіб  - на 19,6 % ТОВ “Сільвер Фуд”, 

м’яса охолодженого ВРХ– на 7,1% ТОВ “Златоміт”. Не здійснювався 

виробничий процес бетону товарного та конструкцій залізобетонних  на ТОВ 

“Золотоніський ЗБВ” за рахунок відсутності замовлень та  здачею виробничих 

приміщень під оренду іншим суб’єктам господарювання. 

За рахунок збільшення попиту на деякі види продукції зросло 

виробництво: хліба та хлібо-булочний виробів – на 60,8%, молочних продуктів – 

у 1,7 рази, овочів консервованих -  на 15,9%,  парфумів і косметичних товарів - 

на  13,5%.  

Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь 

машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники реалізації 

продукції за січень-вересень поточного року збільшились  майже у 1,5 рази 

проти відповідного періоду минулого року.  

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти 

відповідного періоду  минулого року випуск товарів шкільних та канцелярських 

з паперу та картону збільшився  на  8,0%. 

 

Щодо інвестиційної складової економічних процесів, то ситуація 

виглядає наступним чином.  

З метою створення сприятливих умов щодо залучення виконавчим 

комітетом здійснено наступні заходи:  

- на офіційному сайті міста сформовано інвестиційні пропозиції щодо 

об'єктів, ділянок, приміщень, ресурсних баз у відповідних сферах, до яких може 

бути залучено інвестиції і які нададуть можливість інвестору самостійно 

ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи земельну 

ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та 

інвестиційний стан будь-якої території  в цілому;  

- відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.  

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику 

“Інвестиційна діяльність” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist). 

За дев’ять місяців 2018 року освоєно 325,021 млн.грн капітальних 

інвестицій, що у 3,1 рази більше, ніж за попередній рік (105,7 млн.грн). На 

кожного мешканця міста припало 11360,0 грн капітальних інвестицій. 

У січні–грудні 2018 року підприємствами міста Золотоноша, що 

працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано 

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist


  

будівельних робіт на суму 8667,0 тис.грн. Всі роботи виконані на будівництві 

інженерних споруд.  

У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу 

суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. 

Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізовується як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької 

діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10 

країнами світу. 

За дев’ять місяців 2018 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша 

становив 26366,1 тис. дол. США, імпорту – 14053,9 тис. дол. США. У порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 6,4%, 

імпорту – на 3,1%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 

12312,2 тис.дол.США.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.10.2018 року становили 12 528,8 

тис. дол. США, що на 0,5% менше обсягу інвестицій на початок року (12592,1 

тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних 

інвестицій в зазначений період становив 435,02 дол. США. 

 

Фінансовий стан. За оперативними даними за січень-вересень 2018 року 

підприємства та організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування прибуток в сумі 68,9  млн. грн, що на 

66,2 млн. грн  менше ніж у аналогічному періоді минулого року . 

У результаті діяльності 15 підприємств та організацій із 17 звітуючих 

одиниць отримали прибутки в сумі 98,7 млн. грн що на 27,2% менше, ніж 

фактичні прибутки за січень – вересень 2017 року (135,5 млн. грн). 

Суми отриманих за січень – вересень 2018 року збитків становить 29,8  

млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (0,4 млн. грн.) 

збільшились на 29,4 млн. грн.  

Рівень збитковості –11,8%. 

 

Споживчий ринок. За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та 

ресторанного господарства по м. Золотоноша  станом на 01.10.2018 становив 

198652,2 тис.грн, або 106,8%  у порівняних цінах до минулорічного показника. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за зазначений період склав  6897,5  грн.  

         За 9 місяців звітного року підприємствами м. Золотоноша (без урахування 

бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом 

діяльності, реалізовано послуг на суму 98144,9 тис. грн, що становить 86.7 % до 

аналогічного періоду минулого року ( 113139.7 тис.грн.). 

 Обсяг послуг реалізованих населенню становив 20397,3 тис. грн, що в 

розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 708,24 грн.  
 

Малий та середній бізнес. За даними ГУ ДФС у Черкаській області 



  

станом на 01.01.2019 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1583 

фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 77 юридичних 

осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці. 

 Протягом 2018 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-

підприємці – 201 особа, юридичні  – 28 осіб. Припинили свою діяльність 13 

юридичних осіб та 202 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 256128,0 тис. грн., у тому 

числі до місцевого бюджету 25637,9 тис. грн.  В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого 

підприємництва збільшились на 40434,3 тис. грн., до місцевого бюджету 

збільшились на 4767,5 тис. грн.  

 

Надходження податків  

від суб’єктів малого підприємництва (за даними ГУ ДФС у Черкаській обл..) 

                            тис. грн. 

СПД 

Кількість 
Зведений 

бюджет 
Місцевий бюджет Зареєстрова

но 

Фактично 

сплачують 

Юридичні особи 120 77 17786,0 9436,3 

Фізичні особи 1583 1583 17783,0 16201,6 

Разом   35569,0 25637,9 

 

 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 послуг наданих в ЦНАП за 2018 рік – 20624. Кількість послуг, що 

надаються в середньому за місяць – 1719. 

Загальна кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено 

через центр – 132, з них: міської ради – 56, територіальних органів ЦОВВ – 76. 

22 липня 2018 подана заява на участь у другому раунді Фази впровадження 

напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг для населення 

Програми “U-LEAD з Європою”, яка передбачає підтримку створення та 

модернізації центрів надання адміністративних послуг. Участь у проекті 

дозволить створити сучасний ЦНАП у місті, що забезпечить зручні та 

комфортні умови для відвідувачів. На кінець року підписано декларацію по 

програмі  U-LEAD з Європою. В подальшому необхідно отримати технічне 

завдання, після підписання якого, буде розпочато завершення реконструкції 

приміщення для ЦНАП по вул. Незалежності, 40.    

З метою географічного наближення адміністративних послуг до людей 

10.12.2018 року між Золотоніською міською радою та Зорівською сільською 

радою підписано меморандум про співпрацю територіальних громад з реалізації 

спільного проекту “Надання адміністративних послуг”, зокрема,  по земельних 

питаннях, юридичних особах та фізичних особах – підприємцях. Реалізація 

проекту розпочалася із 01.01.2019. 

Крім того, проводиться актуалізація даних по мешканцям міста в Реєстрі 



  

територіальної громади. 
 

 Розвиток транспорту та зв’язку. Автомобільним транспортом (з 

урахуванням вантажних комерційних перевезень фізичними особами-

підприємцями) за січень-листопад 2018 року доставлено замовникам 256,3 тис. т 

вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 109,5 млн. т. км., що відповідно 

становить 113,1% та 105,4%  до січня –листопада 2017 року. 

За 11 місяців поточного року  перевезено  1192,1 тис. пасажирів, що на 6,5 

відсотків більше ніж у відповідному періоді 2017 року. 

 Житлово-комунальне господарство. Незважаючи на важкі економічні 

умови, комунальні підприємства міста виконали практично всі заплановані 

заходи по розвитку господарства та інфраструктури міста. Наданням житлово-

комунальних послуг та благоустроєм у місті займається 6 підприємств – ПрАТ 

“Янтар”, ПП УК “Янтар”, ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд”, ТОВ 

“380В” та КП “Міський водоканал”. 

Дорожнє господарство. Дорожнє господарство є одним з елементів 

транспортної інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян 

на свободу пересування і забезпечує вільне переміщення товарів та послуг. 
Так, у місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 

266 од., у т.ч. мережа комунальних доріг - 153 км, у тому числі 87,5% з твердим 

покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією 

– 25 км. 

Підприємством ПрАТ “Золотоношарембуд” та ПП КФ “Дорбуд” 

надавались послуги по ремонту, експлуатації та утримання дорожнього 

покриття. У 2018 році за рахунок використання коштів міського бюджету 

виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), 

проведено поточний дрібний ремонт, капітальний ремонт та здійснювалось 

утримання доріг на загальну суму 5189,331 тис.грн, а саме: 

в тис.грн. 
Поточний дрібний ремонт 3532,648 

Поточний дрібний ремонт (холодне асфальтування): вул. Шевченка, Черкаська, 

Благовіщенська, Баха, Обухова, Заводська 

87,358 

Баха, І.Франка, К.Полатайло 108,312 

Заводська, Канівська, Максимовича 163,469 

Троїцька, Монастирська 118,869 

23 Вересня 152,864 

Благовіщенська 199,997 

Максимовича, Новоселівська 135,665 

Шевченка (від вул. Заводська до вул. Новоселівська) 109,021 

Благовіщенська (від вул. Богунського до вул. Черкаська) 379,992 

Черкаська (від вул. Шевченка до вул. Благовіщенська) 59,026 

Черкаська (від вул. Благовіщенська до вул. Жашківська) 140,515 

Шевченка (від її початку до перехрестя з вул. Новоселівська) 579,978 

Незалежності (від вул. Шевченка до перехрестя з вул. Іподромна) 69,843 

Богодухівська (від вул. Шевченка до залізничного переїзду) 126,368 

Новоселівська (від вул. Шевченка до вул. Обухова) 158,454 

Шевченка (від перехрестя з вулицею Миколаївська до перехрестя з вулицею 674,941 



  

Соборна) 

Обухова (від вулиці Богуна до її кінця) 199,984 

Обухова (від вулиці Неверовського до вул. Богуна) 67,992 

Утримання 794,717 

Капітальний ремонт 861,966 

Капітальний ремонт вул. Нагірна та пров. Нагірного (завершення робіт) 861,966 

 

Відповідно до проведених тендерних процедур на замовлення ДП 

“Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області”, компанією ТОВ 

“Євробуд-Індустрія” здійснювались роботи з поточного середнього ремонту по 

вулицях Обухова та Незалежності на загальну суму 9750,49 тис. грн (сума за 

укладеними договорами). 

Протягом року також проведено капітальний ремонт частини тротуару по 

вулиці Обухова (від вулиці Троїцька до підприємства ТДВ “Продтовари” по вул. 

Обухова, 48) на суму 191,4 тис.грн; поточний ремонт тротуарів міста на суму 

80,9 тис. грн.; поточний ремонт дворових заїздів (вул. Соборна, 18-22 та вул. 

Шевченка, 211) на суму 109,3 тис.грн. 

Станом на 01 січня 2019 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну 

документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття 

вулиць міста у кількості 37, дворових заїздів – 9, виготовлену коштами 

мешканців, в рамках проекту «Золотоноша власними руками», спів 

фінансування яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься із затвердженого 

бюджету міста. 
Перелік об’єктів за програмою «Золотоноша власними руками» (вулиці) 

№ 

з/п 

Назва об’єкту 100% в тис 

грн. 

Дата провед. 

експер. 

1 
Реконструкція вул. Гайдамаки в м. Золотоноша Черкаської 

обл. 
667,691   

2 
Реконструкція вул.Грушевського (від вул. Запорізька до 

вул. Сливи) в м. Золотоноша Черкаської обл. 
198,682   

3 
Реконструкція вул. Запорізька в м. Золотоноша Черкаської 

обл. 
1051,495   

4 Капітальний ремонт вул. Тулікова в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 
778,991 

/1118,844 
20.04.2018 

5 Капітальний ремонт пров. 2-й Новий та Ново-Бахівський в 

м. Золотоноша Черкаської обл. 616,007 / 

878,579 
20.04.2018 

6 Капітальний ремонт вул. Панаса Мирного (від буд.№25 до 

вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської обл. 206,516 / 

294,770 

експертна оцінка 

20.04.2018 

7 Капітальний ремонт вул. Тихої (від вул. К. Полатайло до 

буд. № 1) в м. Золотоноша Черкаської обл. 661,45 / 

949,186 
20.04.2018 

8 Капітальний ремонт вул. Козацька в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 539,767 05.04.2016 

9 Капітальний ремонт вул. Колгоспна в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 221,207 11.04.2016 



  

10 Капітальний ремонт вул. Залізняка в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 397,337 11.04.2016 

11 Капітальний ремонт вул. Некрасова (№1-№25) та вул. 

Санаторна ( №1-23 №7-9) в м. Золотоноша Черкаської обл. 
922,438 12.05.2016 

12 Капітальний ремонт вул. Баха (№151-№153) та вул. 

Молодіжна ( №1-23 №11) в м. Золотоноша Черкаської обл. 
293,353 12.05.2016 

13 Капітальний ремонт вул. Нової (№17-№71 вул. Лікарняна) 

та частини провулку 2-й Новий в м. Золотоноша Черкаської 

обл. 

794,159 / 

1114,526   
20.04.2018 

14 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі 

Українки в м. Золотоноша Черкаської області 579,853 21.09.2016 

15 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 

Семенівська м. Золотоноша Черкаської області 
396,816 21.09.2016 

16 Капітальний ремонт частини вулиці Барабашівської (від №1 

до №17а) в м. Золотоноша Черкаської області 368,258 12.08.2016 

17 Капітальний ремонт вулиці Островського та провулку 1-й 

Вокзальний в м. Золотоноша Черкаської області 936,088 22.06.2016 

18 Капітальний ремонт частини вулиці Гайдара (від вул. 

Гагаріна до вул.  Новоселівської) в м. Золотоноша 

Черкаської області 
329,729 22.06.2016 

19 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківської (від №3 

до № 35) в м. Золотоноша Черкаської області 888,632 16.12.2016 

20 Капітальний ремонт вулиці Павлова та частини вулиці 

Нечуя-Левицького (від № 14 до № 32-а) в м. Золотоноша 

Черкаської області 
763,226 16.12.2016 

21 Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 

до вул. Богунського) в м. Золотоноша Черкаської області 
510,365 16.12.2016 

22 Капітальний ремонт частини вулиці Богунського (проїзд до 

будинків з № 22-26) в м. Золотоноша Черкаської області 130,374 16.12.2016 

23 Капітальний ремонт вул. Старицького, вул. Чумацької, 

частини вул. Крилова (від. Вул. Карпенка-Карого до вул. 

Пушкіна) та пров. Сорочинського в м. Золотоноша 

Черкаської області 

1399,022 16.12.2016 

24 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Лермонтова в м. Золотоноша Черкаської області 
371,638 16.12.2016 

25 Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 1-й 

Низовий в м. Золотоноша Черкаської області 1440,67 26.01.2017 

26 Капітальний ремонт вулиці Комарова в м. Золотоноша 

Черкаської області 984,065 28.04.2017 

27 Капітальний ремонт частини вулиці Ринкова (від №70 до 

№84) в м. Золотоноша Черкаської області 305,832 28.04.2017 

28 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Замкова 

в м. Золотоноша Черкаської області 248,094 відсутня 

29 Капітальний ремонт вулиці Якова Костюковського 1053.468 30.05.2017 

30 Капітальний ремонт вул. Гонти, вул. З. Космодем’янської, 

частини вул. Тичини (від вул. Гонти до вул. Обухова) та 

частини вул. Черняховського (від вул. Гонти до вул. 

Неверовського) в м. Золотоноша Черкаської області 

1493,807 31.08.2017 

31 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №92 

до № 109), вулиці Струнківська - Набережна (з проїздом на 

вулицю Невського) та провулку Чкалова в м. Золотоноші 

Черкаської області 

3472,434 31.08.2017 

32 Капітальний ремонт вул. Куниці та частини вул. Чехова (від 

вул.Пушкіна до вул.Шепелівська) в м. Золотоноші 

Черкаської області 

1507,801 29.09.2017 



  

33 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

К.Думитрашко в м. Золотоноша Черкаської області 

220,013 13.10.2017 

34 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заплавна 

в м. Золотоноша Черкаської області 

398,863 13.10.2017 

35 Капітальний ремонт частини вулиці Саксаганського (від 

вул.Новоселівська до №30) в м. Золотоноші Черкаської 

області 

905,760 15.11.2017 

36 Капітальний ремонт частини вулиці Залізнична (від 

вул.Промислова до вул. Можайського) та вулиці Південна в 

м. Золотоноші Черкаської області 

1913,906 21.12.2017 

37 Капітальний ремонт вулиці Жуковського та вул. 

Задонського в м. Золотоноші Черкаської області 

1097,633 05.04.2018 

Всього 30364,222  

 
Перелік об’єктів за програмою «Золотоноша власними руками» 

(дворові заїзди) 

№
 п

/п
 

Назва об’єкту 
100% в 

тис грн. 

дата провед. 

експер. 
№ наказу 

1 Капітальний ремонт дворових заїздів (житловий 

будинок по вул. Шевченка 115) в м. Золотоноші 

Черкаської області 
180,084 

17.06.2014 
(проект 

підлягає 

коригуванню)   

2 Капітальний ремонт вимощення дорожнього 

покриття місця для паркування легкових автомобілів 

біля будинку №62А по вулиці Шевченка м. 

Золотоноша Черкаської області 

107,242 21.09.2016 
№41 

26.09.2016 

3 Капітальний ремонт елементів благоустрою 

прибудинкової території житлових будинків №18 та 

№22 по вул. Соборна в м. Золотоноші Черкаської 

області 

775,178 17.07.2017 
№58 

20.11.2017 

4 Капітальний ремонт прибудинкової території по 

вулиці Баха №65Б, 65В, 67В, 67Г в м. Золотоноша 

Черкаської області 
520,832 20.07.2017 

№56 

09.11.2017 

5 

Капітальний ремонт покриття та вимощення 

прибудинкової території по вулиці Запорізька 2 в м. 

Золотоноша Черкаської області 

353,873 20.07.2017 
№58 

20.11.2017 

6 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 

прибудинкової території житлового будинку по вул. 

Незалежності №59 в м. Золотоноша Черкаської 

області 

112,645 
не 

проводилась 

№56 

09.11.2017 

7 
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. 

Баха №90, 90В в м. Золотоноша Черкаської області 254,874 
не 

проводилась 

№68 

29.12.2017 

8 

Капітальний ремонт елементів благоустрою 

прибудинкової території житлових будинків по вул. 

Незалежності №37 та №37-А в м. Золотоноша 

Черкаської області 

267,989 
не 

проводилась 

№33 

15.05.2018 

9 

Благоустрій прибудинкової території за адресою: 

вул. Шевченка, 68, м. Золотоноша Черкаської області 

(капітальний ремонт) 
241,759 09.07.2018 

№65 

27.08.2018 

 Всього: 2814,476   

 

В рамках зазначеної програми, проведено роботи із завершення 

капітального ремонту частини вул. Нагірна та пров. Нагірний. За правилами 

відповідної програми, всі проекти які не будуть профінансовані у поточному 



  

році, першочергово будуть занесені на фінансування наступного бюджетного 

року. Коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти 

міського бюджету. 

З метою розвитку комунальної галузі міста протягом 2018 року було 

виділено кошти (в т.ч. на придбання техніки та поповнення статутного фонду 

КП “Міський водоканал”): 

- 220 тис.грн. – на придбання техніки для виконання робіт з утримання 

дорожнього покриття (гідроходозмішувач та фреза дорожня); 

- 303,840 тис.грн. – на придбання контейнерів для великогабаритних 

будівельних та побутових відходів в кількості 8 шт.; 

- 199,738 тис. грн. – на виготовлення контейнерів для побутових відходів в 

кількості 52 шт.; 

- 67,2 тис. грн. – на капітальний ремонт блоку повітродувки очисних 

споруд м. Золотоноша; 

- 68,52 тис. грн. – на придбання перетворювача частоти INVERTEK 

OPTIDRIVE P2; 

- 98,7 тис. грн. – на придбання ультразвукового витратоміра; 

- 1535,581 тис.грн. – для оплати платежів по придбанню машини 

дорожньої комбінованої МДКЗ – 10 (з піскорозкидальним, поливо-мийним та 

плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та спецавтомобіля УЯР-01 

на шасі МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу; 

- 321,8 тис.грн. – на придбання пелетного котла Вістерс 400м для 

реконструкції системи опалення гімназії; 

- 169,98 тис. грн – на придбання двох пелетних котлів для реконструкції 

системи опалення гуртожитку по вул. Привокзальна, 11. 

В рамках організації благоустрою населених пунктів було придбано та 

встановлено камери відеонагляду (97,98 тис.грн.), а також облаштовано чергову 

автобусну зупинку (12 тис.грн.). 

Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення надає ТОВ “380В”. 

Так, протягом 2018 року, на облаштування та утримання вуличного і паркового 

освітлення міста витрачено 2342,108 тис. грн., з них на оплату використаної 

електроенергії – 961,224 тис. грн. Станом на 01.01.2019, мережа вуличного 

освітлення міста має загальну протяжність 114,5 км та налічує 2077 світлових 

точок. На відшкодування електроенергії по світлофорним об’єктам міста 

(обслуговує ДП «ЧеркасиІнформРесурси») витрачено 58,247 тис. грн. 

Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтарь” 

та з 05 вересня 2017 року ПП УК “Янтар” .  

Щодо житлового фонду міста, то станом на 01 січня 2019 року: 

- діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооперативи  – обслуговується 

11 багатоповерхових житлових будинків; 

- зареєстровано 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних 

будинків: 



- вул. Баха, 67 г 

- вул. Черкаська, 7а 

- вул. Черкаська, 91 

- вул. Шевченка, 107 

- вул. Шевченка, 68 

- вул. Соборна, 7 

- вул. Незалежності, 37 

- вул. Незалежності, 37а 

- вул. Січова, 25 

- вул. Обухова, 30 

- вул. П. Мирного 5 

- вул. Шевченка, 174 

- вул. Шевченка, 211 

- вул. Богодухівська, 18 

- вул. Богодухівська, 20 

- вул. Шевченка, 53 

- вул. Кропивнянська, 55 

- вул. Кропивнянська, 53,54 

- вул. Іподромна, 7. 

 

в управління ПрАТ “Янтар” передано 50 житлових будинків. 
 

Електрична енергія.  За 2018 рік усіма суб’єктами господарювання міста та 

населенням спожито 64 690 510 кВт/год, що на 41 494,132 кВт/год менше, ніж у 

2017 році. 

Заборгованість споживачів міста перед ВАТ “Черкасиобленерго” станом на 

01.01.2019 становить 2 464 878,66 грн.  

  

Теплоенергетика . У  2018  році  на  виробництво  теплової  енергії  для 

потреб бюджетних установ: 

-  КП “Міський водоканал” використано природного газу 26059 м3 на суму 

223,1 тис.грн; дров — 2157,565 м3  на суму 1618,2 тис.грн; пелетів — 236,92 т на 

суму 1776,9 тис.грн.  

-  відділом культури Золотоніської міської ради :  дров – 381,0 м3 на суму 

224407,86 грн. ,  газу 1995 м3 на суму 22552,54 грн. 

- відділ освіт Золотоніської міської ради  - природного газу -  358857,0 м3  на 

суму 4345,1 тис.грн. 

Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня. 

 

Енергоощадні кредити. На 2018 рік між виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради та АТ “Ощадбанк” (від 12 лютого) та АБ 

“Укргазбанк”(від 30 березня) підписані  угоди про відшкодування 50% від 

відсоткової ставки банку для населення з кредитів на енергоощадні заходи .  

Станом на 01.01.2019 року кількість позичальників становить 117 осіб. За  

12 місяців 2018 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано 

120,414тис.грн. та 3369,69 грн.  ОСББ по вул. Незалежності 57. З Черкаської ОДА 

до міського бюджету повернуто 69,1 тис.грн. за програмою  підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 

2017-2020 роки (затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 20.12.2016 

№17-6/VII) 
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Заробітна плата. Ринок праці.  Середньомісячна заробітна плата по місту 

за період з січня по вересень 2018 року становила 6924,0грн що на 1214,00 грн 

більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. 

Станом на 01.01.2019 заборгованість із виплати заробітної плати має одне 

підприємство міста ТОВ “Корон Агро” на суму 792,5 тис. грн. Заборгованість 

збільшилась на 185,0 тис. грн  порівняно до початку року. 

Заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно 

розглядалася на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом 

2018 року таких засідань було 10, на них заслухано 19 керівників підприємств - 

боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати 

в межах встановленого законодавством мінімуму. Було перевірено 48 підпри-

ємств, установ та організацій, де виявлено 262 порушення нормативних актів з 

охорони праці, видано 48 довідок на їх усунення. 

Перевірено 48 підприємств і організацій різних галузей та форм власності 

щодо атестації робочих місць. Проведено тижневик охорони праці. 

Протягом звітного періоду проведено 37 відвідувань роботодавців з метою 

інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання 

законодавства про працю. 

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою 

по легалізації проведено перевірку 152 суб'єктів підприємницької діяльності, 

виявлено 14 порушень та, як наслідок, легалізовано працю 13 осіб. З робото-

давцями міста постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо 

недопущення використання найманої праці без відповідного оформлення. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в Золотоніській міськрайонній філії 

центру зайнятості перебувало 962 безробітних (з яких жителів міста в кількості 

307 осіб) з них за направленням центру зайнятості були працевлаштовані 725 

безробітних громадян. 

Здійснюється нагляд за додержанням вимог законодавства під час призна-

чення та виплати пенсій управлінням застосування пенсійного законодавства. 

Протягом  2018 року перевірено 1096 пенсійних справ (нове призначення - 465 

перерахунки - 631), що становить 100%. Як результат, виявлено 2 випадки 

порушень норм чинного законодавства. 

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є поглиблення 

адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Станом на 01.01.2019  2322 особам призначено соціальні допомоги та 

компенсаційні виплати різних видів, в тому числі державну соціальну 

допомогу сім'ям з дітьми призначено 1173 особам, державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 233 сімей. Фінансування допомог 

забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма житлових 

субсидій.  
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Станом на 01.01.2019 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 4787 

сімей, на суму 56664,1 тис. грн. 

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 163 

особам на суму 566,3 тис. грн., станом на 01.01.2019 виплачено 153 особам (93,9%) 

на суму 460,70 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 до управління праці та соціального захисту 

населення звернулося 1920 осіб із заявами на відшкодування частини 

невикористаної субсидії з газопостачання для індивідуального опалення та 7 осіб 

із заявами на відшкодування частини невикористаної субсидії з 

електропостачання для індивідуального опалення. Виплачено 1228 особам на 

загальну суму 1226,6 тис. грн. 

Протягом 2018 року за виплатою готівки на пільгове тверде паливо 

звернулася 29 осіб, на суму 50,5 тис. грн. 

Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. 

Комісією міськвиконкому розглянуто 2223 заяви  щодо надання субсидій та 

допомог, як виняток, враховуючи конкретні обставини, які склалися в сім'ї, з 

яких позитивно вирішено питання по 2078 заявах. 

Постійно проводиться перевірка особових справ отримувачів державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким 

матерям (з урахуванням доходу) та субсидії на предмет достовірності і повноти 

інформації, що подавалася для призначення допомоги. За 2018 рік проведено 

11574 перевірки, з них з виходом на місце роботи отримувача  9, інші  шляхом 

запитів. 

Виявлено 56 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи та 

майновий стан на суму 504,3 тис. грн.  

 
Соціальний захист . Значна увага приділяється посиленню соціального 

захисту ветеранів війни, праці та інвалідів. 

З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги, до якого включено 8146 особи, з них учасників АТО - 2 особи, учасників 

бойових дій АТО - 333 особи, інвалідів війни (АТО) - 20 осіб, членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни (АТО) - 2 особи. 

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста 

Золотоноші „Турбота". Основною метою Програми є посилення соціального 

захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних сімей, 

малозабезпечених громадян міста та створення сприятливих умов для їх 

життєдіяльності. 

21 інваліду І та II групи по зору в 2018 році надавалась 50%  знижка плати 
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від затверджених тарифів абонентної плати за користування квартирним 

телефоном. 

Міською Програмою „Турбота" на 2018 рік передбачено 161,0 тис. грн. для 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО. Станом на 

01.01.2019 за наданням допомоги звернулося 36 осіб з числа учасників 

антитерористичної операції, освоєно 52,6 тис. грн. 

Серед учасників АТО постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна 

робота щодо наявності у них, відповідно до законодавства, права на санаторно-

курортне лікування,  психологічну реабілітацію та професійну адаптацію. 

Протягом 2018 року послугами з професійної адаптації охоплено 7 осіб. 

Психологічну реабілітацію пройшли 4 особи. 

Станом на 01.01.2019 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває 20 осіб з числа учасників антитерористичної операції. З 

державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО було 

передбачено кошти у сумі 81,9 тис. грн. З міського бюджету в рамках 

Програми “Турбота” на 2018 рік передбачено кошти у сумі 21,0 тис. грн. на 

санаторно-курортне лікування учасників бойових дій з числа осіб, що приймали 

безпосередню участь в антитерористичній операції. Станом на 01.01.2019 

року на санаторно-курортне лікування направлено 15 осіб з числа учасників 

бойових дій АТО. 

Також протягом 2018 року оздоровлено  інвалідів загального захворювання 

та осіб з інвалідністю з дитинства на суму 182 736 грн. Станом  на 01.01.2019 

оздоровлено 26 осіб, 2 інваліди з наслідками травм і захворювання хребта та 

спинного мозку на суму 41 370 грн. і 19 осіб постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до І категорії  на суму 129 618,00 грн. 

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни 

в міському бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 57,6 тис. грн. 

Направлено на лікування 17 ветеранів війни та 20 учасників АТО. 

137 особам видано направлення для забезпечення протезно -

ортопедичними виробами. Зі складу управлінням праці та соціального 

захисту населення забезпечено ТЗР: палиця - 2 шт., крісло колісне - 13 шт. та 

ліжко - 3 шт. 

Надано матеріальну допомогу 14 інвалідам та малозабезпеченим сім'ям на 

суму 10014,00 грн. 

 

Освіта.  Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

впродовж 2018 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.  

У місті функціонує 19 освітніх закладів: 7 дошкільних установ,  
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8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, комунальний заклад «Інклюзивно-

ресурсний центр» та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.  

Дошкільною освітою охоплено 1 022 дітей, що становить 100 % дітей віком 

від 3 до 6 років.  

Належна увага приділяється соціальному захисту учасників навчально-

виховного процесу Всього гарячими безкоштовними обідами охоплено 2350 

дитини, що становить 87% від загальної кількості учнів. 

З метою належної організації літнього оздоровлення категорійних дітей на 

пришкільні табори витрачено 179 764 грн., що дало змогу оздоровити  

366 осіб (по 35 грн. на одну особу). Семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, оздоровлено у ТОВ «Журавлик – 2017». На їх 

оздоровлення витрачено 48 510 грн..  

На придбання шкільної форми для 42 дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з місцевого бюджету витрачено 37,8тис.грн. Діти вказаної категорії 

100% забезпечені одягом. 

 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  

2018 рік здійснена 10 особам на суму 18100 грн. 

Збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа 

загальноосвітніх установ налічує 8 закладів.. Загальна кількість учнів – 3 122 

особи .  

Усі діти шкільного віку у минулому навчальному році були охоплені 

навчанням. 5 учнів здобували освіту екстернатною формою. Індивідуально 

працювали педагоги із 56 вихованцями.  

Впроваджено інклюзивну форму навчання для 4 учнів: гімназія (1), ЗДО 

«Ромашка» (1), ЗДО «Струмочок» (1), ЗДО «Ялинка» (1). 

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) було охоплено 2 081 дитину, 

що становить 75 % від загальної кількості дітей. 

У місті продовжує свою роботу міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат. Формується мережа закладу. Професію водія та оператора 

комп’ютерного набору здобувають 110 учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл 

№ 3, № 5, № 6. 

Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані 

педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані 

педагогічними кадрами. У місті працюють 497 педагогічних працівників.  

          Усі заклади загальної середньої освіти м. Золотоноша забезпечені 

комп’ютерною технікою. На сьогодні усі заклади дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти підключені до мережі Інтернет. Створено сайти  відділу 

освіти, закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо 
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обдарованими дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів  

є активними учасниками учнівських заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.  

Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів. 

У 2017-2018 р.р. учні змагалися із 19 предметів. 439 учнів взяли участь в 

очних олімпіадах з базових дисциплін на шкільному рівні, 167 учнів -  

на рівні міста, 5 - на рівні області. За результатами обласних предметних олімпіад 

із 54 учасників 37 учнів вибороли перемогу: І місце – 4 особи, ІІ – 8, ІІІ – 5.  

Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України. У 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України взяли участь 17 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. Перемогу на рівні області здобули 12 учнів. 

Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної 

середньої, дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну роботу 

щодо утримання і ремонтів приміщень, територій закладів. Наявна матеріально-

технічна база закладів освіти збережена.  

У 2018 році кошти на капітальні ремонти виділялись з державного та 

місцевого бюджетів: з державного – 1 739 074 грн, з місцевого –  

3 952 116 грн..  

Було проведено заміну всіх вікон на енергозберігаючі  

у спеціалізованих школах № 1 та № 2, школі № 3.  

У рамках проектів Нова українська школа, Інноваційні заклади Черкащини 

та впровадження інклюзивного навчання виділені субвенції  

з обласного бюджету в сумі 1 050 623грн. та співфінансування з місцевого  

в сумі 256 197 грн. на придбання меблів, комп’ютерного обладнання, дидактичних 

матеріалів.  

На капітальні ремонти у 2018 році виділено 3 665 427грн. та на  поточні 

ремонти виділено 1 049 476 грн..  

У закладах освіти проведено капітальні ремонти по заміні віконних блоків: 

СШ № 1, СШІТ № 2, ЗОШ № 3, ДЗО “Струмочок”. Проведено ремонт головного 

входу гімназії та фарбування головного фасаду гімназії. Відремонтовано 

павільйони у ЗДО “Веселка” та “Струмочок”. Проведено ремонт електромережі 

ЗОШ № 3. Зроблено гідрохімічне очищення системи опалення у ДЗО “Берізка” та 

ДЗО “Ялинка”. Триває реконструкція даху  

у ЗОШ № 3. 

Кожного року аналізується виконання програми “Євро вікно”.  

За останній рік виконання зросло з 47,5 % до 65 % (у садочках програма виконана 

на 80 % (416 вікон), а у школах на 63 % (734 вікон). Всього замінено 1 150 вікон. 

 Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати проводилася у 

повному обсязі.  

У 2018 році педагогічним працівникам виплачено матеріальну допомогу на 

оздоровлення у сумі 2 049,5 тис. грн. та щорічну грошову винагороду у сумі 1 

122,9 тис. грн.. 
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Заробітна плата за 2018 рік профінансована в сумі 71 554,5 тис. грн.. 

Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях на кінець року немає. 

. 

Молодіжна політика. Основною метою молодіжної політики є створення 

умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини шляхом: 

забезпечення справжньої рівності прав, обов’язків і соціальної перспективи 

молоді поряд з іншими соціальними групами; 

соціальний захист молоді, вирішення соціально-політичних, економічних 

проблем, створення необхідних стартових можливостей для влаштування власного 

життя, адаптації у ньому для саморозвитку і самореалізації. 

На молодіжні заходи в міському бюджеті у 2018 році використані кошти в 

сумі 95 840,00 гривень (всього на 2018 рік виділено  109 826,00 грн.), з них: 

- 65 000,00 грн.   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей; 

- 25 840,00 грн. - на профілактику негативних явищ в молодіжному     середовищі. 

 У 2018 році у співпраці з Корпусом Миру США у місті реалізовано 2 

проекти з розвитку гендерної рівності та попередження дискримінації у 

молодіжному середовищі. Під час роботи над проектами було розроблено та 

поширену настільну молодіжну гру з протидії різним проявам дискримінації. 

Проекти втілювалися на базі коледжу ветеринарної медицини та ЗОШ № 3, 

загальний обсяг фінансування 120 тис. грн. 

 За підтримки обласного управління у справах сім’ї, молоді та спорту та у 

співпраці з міською молодіжною громадською організацією “Центр розвитку 

молоді” у місті реалізовані 2 молодіжні проекти, загальний обсяг фінансування 29 

тис. грн.: 

- “Розвиваємось разом” (розвиток навичок та вмінь дітей та молоді вразливих 

категорій),  

- “Обличчя Златокраю” (національно-патріотичне виховання молоді, 

створення історичних банерів про видатні постаті краю). 

           За підтримки депутатів міської ради у місті проведений Перша молодіжна 

ярмарка ініціатив (сформовано банк молодіжний ініціатив) та молодіжний 

спортивний флешмоб – забіг до Дня міста, залучено 7 тис. грн. 

 

Оздоровлення та відпочинок: 

Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 2880 

особи. Охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 2450 осіб (85%).  

На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті виділено 

бюджетних коштів 330,000 тис. грн. для оздоровлення та відпочинку категорійних 

дітей ( на 1,2% більше,  ніж у 2017 році).   

Наймасовішою формою  залишається відпочинок у таборах з денним 

перебуванням. В м. Золотоноша  працювало 6 пришкільних таборів (376 дітей), 

табір для дітей з девіантною поведінкою ( 10 дітей), дітей-інвалідів ( 20 осіб), 

дітей з багатодітних родин (30 дітей) та табір для старшокласників (30 дітей). 
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Працювали 2 табори при інтернатних закладах. 

Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей до: 

-  ДП УДЦ “Молода гвардія” (направлено  9 категорійних дітей); 

- МДЦ “Артек” ( направлено 10 категорійних дітей); 

- ПП “Фортеця-Тур” ( направлено 18 категорійних дітей); 

- ДОЗ “Журавлик -2017”  ( направлено 17 категорійних дітей); 

- ТОВ “Тимурівець” ( направлено 3 категорійних дітей). 

 У взаємодії з сектором ювенальної превенції Золотоніського ВП, міського 

ЦСССДМ, відділом освіти  службою у  справах дітей, молоді та спорту  

проведено 43 рейди “Діти вулиці”, “Канікули” і ін. 

 Станом на 01.12.2018 функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховується 15 

дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, 1 ДБСТ, в якому 

проживає 8 дітей. В сім’ях опікунів та піклувальників проживає 51 дитина. В 

місті запроваджено патронатне виховання і в  сім’ї патронатного вихователя 

виховується 4 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Протягом 

року на території міста посиротіло 10 дітей, які влаштовано в сімейні форми 

виховання. Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  

проводиться інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

  

          Фізичне виховання і спорт. Активна робота всіх зацікавлених організацій 

дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад 3,9 тисяч чоловік, 

що становить 11,9% від загальної кількості населення міста. 

Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств 

населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 6 

спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі міста. 

Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена 

інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: 

футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, художня гімнастика, шахи.  

Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального 

процесу належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – ДЮСШ. 

Діти тренеруються у секціях з футболу,  баскетболу,  греко-римської боротьби, 

кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях та 

спартакіадах.   

 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.  

Проводиться робота по впорядкуванню стандартного футбольного поля на 

стадіоні ДЮСШ. По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись змагання 

обласного рівня. 

У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:  
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 КП ФК “Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),  

 міська спортивна організація “Федерація футболу Золотоноші” 

(керівник – Міхновський П.І.),  

 клуб “Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.М.), 

 громадська організація “Ліга БАСКЕТ”(керівник–Абрамов А.М.), 

 спортивна громадська організація “Профіспорт” ( керівник -Савенко 

Сергій), 

 спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна 

федерація шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.). 

Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань, турнірів, 

першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих видів спорту 

беруть участь у обласних змаганнях. 

В чемпіонаті Черкаської області з баскетболу беруть участь дві міські 

команди: “Легіон” і “Форсаж”.  

Міськрайонна федерація шахів проводить міські змагання і беруть участь у 

обласних змаганнях. П’ятий рік ця федерація проводить Всеукраїнський турнір з 

шахів пам’яті І.Є. Болеславського, в цих змаганнях беруть участь представники з 

20 областей України ( більше 100 учасників). 

Кожен рік у місті проходять міські змагання з волейболу: Чемпіонат міста, 

Кубок міста, Суперкубок, Турніри пам’яті (А.Адаменка, В.Гринця,    

О.Каптановського О.Гринька). Другий рік підряд проходить Кубок міста з міні-

футболу пам’яті  воїнів, які загинули в АТО. Міська волейбольна команда 

“Златогор” постійно бере участь у обласних змаганнях, де неодноразово займає 

призові місця. 

В 2018 році футзальні команди міста “Профіспорт” і “Спартак” стали 

чемпіонами Черкаської обл. в таких вікових категоріях: 18-30 років, 35 років і 

старше (“Профіспорт”) та команда  50 років і старше (“Спартак”). 

Не лишились без уваги і ветерани спорту міста. Міськрайонна спортивна  

команда з футболу “Спартак – Колос” та команда “Профіспорт”  входять в 

четвірку кращих команд Черкаської області серед ветеранів 40+.  

Постійно проходять Чемпіонати та першості міста з футболу, міні-футболу, 

баскетболу, волейболу, пляжного волейболу,  стрітболу, настільного тенісу, шахів, 

боротьби, художньої гімнастики.  

 

Культура.  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 01.01.2018 по 01.01.2019 року забезпечено функціонування 8-ми 

творчих колективів, що носять почесне звання “Народний”. 

Не зважаючи на пожежу, яка сталася в Золотоніській дитячій музичній 

школі 11.05.2018 року, школа продовжує функціонувати та проводити навчання 
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дітей. 

У листопаді 2018 року Золотоніський краєзнавчий музей ім. 

М.Ф.Пономаренка переїхав до нового приміщення, що знаходиться за адресою м. 

Золотоноша, вул. Благовіщенська, 19. 

Протягом 2018 року в закладах культури міста проведено такі  будівельні 

роботи: 

  поточний ремонт даху ЗДМШ – 26538,00 грн. 

 виготовлена проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту 

даху ЗДМШ та проведена її експертиза – 41638,00 грн. 

 виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту 

підлоги ЗДМШ – 10363,00 грн. 

 замінені вікна ЗДМШ пошкоджені під час пожежі – 15200,00 грн. 

 капітальний ремонт даху ЗДМШ – 290837,00 грн. 

 

Постійно проводиться поновлення матеріально-технічної бази. По відділу 

культури придбано : 

 кондиціонери – 56200 грн.; 

 екран – 59600 грн. 

 ноутбуки – 22400 грн. 

 акустичне електро піаніно – 44640 грн. 

 меблі – 26168 грн. 

 гірлянди вуличні – 99450 грн. 

 концертне взуття – 10400 грн. 

 конвектори – 11830 грн. 

 шафи музейні – 34550 грн. 

 короб музейний – 2500 грн. 

 

Масові заходи  

У 2018 році закладами культури міста проведено 361 масових заходів, з яких : 

- бібліотечними закладами  - 34 ; 

- клубними закладами - 307 ; 

- краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка -12 ; 

- дитячою музичною школою - 8 . 

Наймасовішими заходами були: 

- Новорічні свята; 

- День Святого Миколая; 

- Міжнародний жіночий день 8 березня; 
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- Велопробіг Єдності; 

- Благодійний міський фестиваль гумору «Ліга сміху»; 

- концерт кращих  учнівських колективів Золотоніської ДМШ; 

- 6-й Всеукраїнський “Фестиваль чорнобривців”; 

- Фестиваль патріотичної пісні “Героям слава!”; 

- День міста та ін.. 

При міському будинку культури станом на 01.01.2019 року діє 8 колективів 

художньої самодіяльності, які носять почесне звання “народний”: 

1. Народний аматорський ансамбль пісні й танцю “Задніпряни”; 

2. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль “Лебідка”; 

3. Народний аматорський театр пісні “Золоті ворота”; 

4. Народний аматорський хор духовної музики “Воскресіння”; 

5. Народний аматорський ансамбль народних інструментів “Лад”; 

6. Народний аматорський вокальний чоловічий ансамбль “Срібна кварта”; 

7. Народний аматорський театр; 

8. Зразкова аматорська студія бального та сучасного танцю. 

 

Бібліотеками міста проводиться безліч бесід, лекцій та різноманітних 

літературно-мистецьких заходів. Своєю роботою бібліотечні установи міста 

намагаються привернути увагу молодого покоління до української та зарубіжної 

літератури, сприяти правовому вихованню молоді, патріотизму і т.д.  

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 високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної 

школи. Контингент учнів станом на 1.01.2019 року – 344 учнів та 157  дітей в 

групах 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 дипломи 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-2018” хореографічний ансамбль 
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“Акварель” музичної школи зайняв 1 - перше, 1- друге місця, на Міжнародному 

фестивалі-конкурсі “7 чудес дитинства” учні школи здобули 4 - перших, 6 - других 

та 2 - третіх місця. 

Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають 

активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах. 

 

 Медицина. На кінець звітного періоду медична галузь міста 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  28,8 тисячам мешканців нашого міста.  

До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка надає 

медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна допомога). 

Рішенням сесії Золотоніської 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.  

КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги сімейної медицини” у своєму складі має 3 амбулаторії, які  

функціонують і потребують незначного дообладнання : 

 Перша амбулаторія  -  вул.Шевченка, 32. 

 Друга амбулаторія   -  вул.Благовіщенська, 87 

 Третя амбулаторія  -   вул.Баха,  32Б 

За 2018 рік  було прийнято  пацієнтів: 

 Поліклініка  -  89448 осіб 

 Стаціонар вдома  -  1640 осіб 

 Денний стаціонар  -  2160/16772 л/дні 

  Фінансування галузі здійснювалося за рахунок субвенції з державного 

бюджету на протязі 9 місяців 2018 року, 3 місяці – за рахунок коштів Національної 

служби здоров’я України та власних коштів міського бюджету.  

На 2018 рік затверджено асигнування за рахунок бюджетних коштів  на 

поточні видатки КП “Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)” ЗМР в загальній 

сумі 8 123,4 тис. грн.. 

Всього профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні видатки 

у 2018 році 8001,0 тис. грн, що склало 98,4% запланованої суми на вказаний 

період. 

За рахунок коштів медичної субвенції в сумі 6 473,6 тис. грн. проведено 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями; придбання предметів, матеріалів, об-

ладнання, інвентарю, медикаментів, оплата послуг, витрати на відрядження; 
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відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення за рецеп-

тами лікарів. 

Із загальної суми коштів, виділених з міського бюджету на 2018 рік згідно 

Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення                    

м. Золотоноша на 2016 -2020 роки, використано за рік 1081,7 тис. грн, з яких: 

- на забезпечення ургентної допомоги відділеннями Золотоніської ЦРЛ -118,5 

тис. грн; 

- на забезпечення вагітних м. Золотоноша індивідуальними пакетами для 

проведення пологів у пологовому відділенні Золотоніської ЦРЛ –                 

78,7 тис. грн; 

- соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів пільговим 

категоріям населення за рецептами лікарів) – 359,6 тис. грн.; 

- придбання меблів для облаштування амбулаторії сімейної медицини №2 піс-

ля капітального ремонту в сумі 37,2 тис. грн; 

- підключення до мережі “Інтернет” для забезпечення роботи амбулаторій сі-

мейної медицини - 32,8 тис. грн; 

- оплати послуг з впровадження програмного забезпечення робочих місць 

лікарів в системі “Доктор Телекс” - 47,1 тис. грн.; 

- поточний ремонт службових автомобілів – 36,0 тис.грн. 

- оплата комунальних послуг– 371,8 тис.гривень. 

На виконання Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на 

орфанні захворювання на 2018-2020 роки використано коштів міського бюджету 

65,4 тис.грн. (розчин для інфузій “Актемра”).  

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету по загальнодержавній 

програмі “Доступні ліки” використано 380,3 тис. гривень. До реалізації програми 

задіяно 4 аптеки. 

На капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету виділено на 2018 

рік 811,1 тис. грн, в тому числі: придбання 12 персональних комп'ютерів -199,0 

тис. гривень. 

На капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини №2                             

(вул. Благовіщенська, 87) виділено і освоєно -  984,4 тис. гривень. Ремонт 

завершено в серпні 2018 року. 

Відповідно Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення” від 19.10.2017 р., яким визначено основні положення 

щодо проведення медичної реформи в Україні, КП “Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)” Золотоніської міської ради з 1.10.2018 р. укладено договір з 

Національною службою здоров’я України (далі НСЗУ), згідно якого змінюється 

система фінансування закладу охорони здоров’я на надання первинної допомоги. 

Основним джерелом доходу Центру сімейної медицини є кошти із НСЗУ, як 

оплата за надані послуги пацієнтам. Обсяги цих виплат залежать від кількості та 

вікової структури пацієнтів, які подали декларацію про вибір лікаря, що працює в 

закладі. Таким чином реалізується принцип “гроші йдуть за пацієнтом”. Кількість 
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пацієнтів, які подали декларацію про вибір лікаря, що працюють  в закладі, станом 

на 01.01.2019 – 19322 осіб.  

  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 

всі амбулаторії, які в своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, кабінети 

профщеплень, денні стаціонари. В  Амбулаторії №2 в серпні 2018 року 

закінчилися  ремонтні роботи, вона повністю оснащена, лікарі ведуть повноцінний 

прийом. 

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 191 

бійців АТО. Також центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС, яких у місті – 253. 

На виконання Програми розвитку медицини та медичного обслуговування  

населення   м. Золотоноша на 2016 – 2020 роки  за  2018  рік для забезпечення 

ургентної допомоги відділеннями Золотоніської ЦРЛ  передано 200 пакетів та для 

забезпечення вагітних м.Золотоноша індивідуальними пакетами для проведення 

пологів у пологовому відділенні Золотоніської ЦРЛ – 145 пакетів. 

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 звітному періоді було закуплено обладнання: 

 Комп’ютери для ведення обліку пацієнтів. 

 

Демографічна ситуація. За розрахунковими даними чисельність наявного 

населення Золотоніської міськради станом на 1 листопада 2018 року становила 

28815 осіб, в тому числі постійного - 28409 осіб. 

За десять місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року: 
- народилось - 192 дітей, що на 29 осіб менше відповідного періоду минулого 

року; 

- померло - 324 осіб, що на 60 осіб менше відповідного періоду минулого року. 

Природний приріст населення становить мінус 132 особи. 
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 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ  ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. ЗОЛОТОНОША  у 2018 році 

 
Показники  2018 рік 

(план) 

2018 рік  

(звіт) 

примітка 

Чисельність наявного населення 

(середньорічна), тис.осіб 

29.2 28,8 на 01.11.2018 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(робіт, послуг) у фактичних цінах, тис.грн. 

2942921.0 3428151,4 116,5% 

Індекс промислового виробництва,% 105.8 104,3 -1,5% 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок 

усіх джерел фінансування, млн.грн. 

162.2 325,021 на 01.10.2018 

Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу (у фактичних цінах), грн. 

5553.0 11360,0 на 01.10.2018 

Обсяг введеного в експлуатацію житла, 

кв.м 

1250 108 на 01.10.2018 

Темп зростання (зменшення)  введеного в 

експлуатацію житла,% 

у 2,0 р.б. - - 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, 

тис.дол.США 

14111.9 12528,8 на 01.10.2018 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

прямих іноземних інвестицій, %  

102.5 - - 

Середньооблікова чисельність штатних 

працівників, зайнятих у галузях економіки, 

тис.чол. 

6350 5938 на 01.10.2018 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, зайнятих у галузях економіки, 

грн. 

8646.0 6924,0 на 01.10.2018 

Фонд оплати праці працівників, зайнятих у 

галузях економіки (без малих підприємств 

та військовослужбовців), тис.грн. 

658825.2 431043,6 на 01.10.2018 

Темп зростання (зменшення) 

середньомісячної заробітної плати, %  

115.0 - - 

Кількість малих підприємств (юридичні 

особи),один. 

127 120 -7 од. 

Кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності – фізичних осіб, осіб 

1620 1583 -37 осіб 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки     В.В.Остроглазова 
 


