
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 16.05.. 2019 № 44-2/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження звіту про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку міста 

Золотоноша за  січень-березень 2019 року 

 

Розглянувши інформацію управління економіки про стан виконання 

Програми соціально-економічного розвитку міста за січень-березень 2019 

року в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року, керуючись 

п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання „Програми соціально-економічного 

розвитку міста за січень-березень 2019 року” в рамках Стратегії розвитку міста 

Золотоноша до 2020 року (додається). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 
  

Остроглазова 52394 

 



  

Додаток 

до рішення міської ради 

від 16.05..2019 № 44-2/VII 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного 

розвитку м. Золотоноша за січень-березень 2019 року в рамках в рамках 

Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року 
 

Протягом І кварталу 2019 року виконавчий комітет міської ради разом із 

підприємствами, установами, організаціями міста спрямовував свою роботу на 

виконання положень Конституції України, Законів України, заходів, 

визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста Золотоноша 

на 2019 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року 

(затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 01.12.2015  N 3-5/VII) 

щодо подальшого розвитку виробничої і соціальної сфери, забезпечення 

наповнення міського бюджету. 

Стан справ в реальному секторі економіки. 

Перш за все це промисловість. Станом на 01.04.2019 року обсяг 

реалізованої промислової продукції становив 777746,4 тис. грн, що становить 

103,2 % до відповідного періоду попереднього року (753589,5 тис. грн.). З 

врахуванням індексу цін виробників за січень – березень 2019 року  (101,1%) 

даний показник складе –102,2% до реалізованої продукції за минулий рік. У 

розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 27099,17 грн.  

Спад виробництва в значній мірі спостерігається по наступним групам 

товарів: борошна  та виробів макаронних – на 44,3%  ТОВ “Агросвіт”; 

парфюмерно-косметичні вироби  - на 39,8% , ПрАТ “Золотоніська ПКФ” та 

ТОВ ПКВ “Золотоноша”; риби, переробленої в інший спосіб  - на 5,0% ТОВ 

“Сільвер Фуд”, хліба та хлібобулочних виробів – на 5,1% ДП “Златодар”, 

молочних продуктів – на 19,0% ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат”  . 

Не здійснювався виробничий процес бетону товарного та конструкцій 

залізобетонних  на ТОВ “Золотоніський ЗБВ” . 

В результаті роботи харчової промисловості за січень–березень ріст 

промислового виробництва становить 3,0% . За рахунок збільшення попиту на 

деякі види продукції зросло виробництво: напоїв ферментованих – на 22,3%, 

овочів консервованих – на 50,2 % м’яса охолодженого ВРХ– на 54,2%, та ін.   

Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь 

машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”. Підприємство не надало 

згоди на використання статистичної інформації для проведення аналізу 

господарської діяльності.  

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти 

відповідного періоду  минулого року випуск товарів шкільних та 

канцелярських з паперу та картону збільшився  на  19,2%. 

Щодо інвестиційної складової економічних процесів, то ситуація 

виглядає наступним чином.  



  

За 2018 рік освоєно 412,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у 2,1 рази 

більше, ніж за попередній рік.(199,1 млн.грн)  

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-березень 2019 року 

становив 1182,0 тис. грн, або 111,9 % до загального обсягу за аналогічний 

період 2018 року.. 

У 2018 році обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 46597,0 

тис. дол. США, імпорту – 19480,3 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 35,4%, імпорт 

збільшився – на 6,9%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило 27116,7 тис.дол.США.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 

31.12.2018 року становили 14305,8 тис. дол. США, що на 13,6% більше обсягу 

інвестицій на початок року (12592,1 тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу 

населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 

504,0 дол. США. 

Фінансовий стан 

За оперативними даними за І квартал  2019 року підприємства та 

організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від звичайної 

діяльності до оподаткування прибуток в сумі 26,8  млн. грн, що на 2,5 млн.грн 

більше ніж у аналогічному періоді минулого року . 

У результаті діяльності 9 підприємств та організацій із 17 звітуючих 

одиниць отримали прибутки в сумі 31,2 млн.грн що на 8,7% більше, ніж 

фактичні прибутки за січень – березень 2018 року (28,7 млн. грн). 

Сума отриманих за січень – березень 2019 року збитків становить 4,4  

млн.грн. на рівні минулого року. 

Рівень збитковості –17,6%. 

 

Споживчий ринок міста. 

За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства по м. Золотоноша  станом на 01.01.2019 становив 271 902,3 

тис.грн, або 104,2% до минулорічного показника. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за зазначений період склав  9 441,1  грн.  

         За  січень-грудень 2018 року підприємствами м. Золотоноша (без 

урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є 

основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 163657,4 тис. грн, що 

на 8,5% більше відповідного періоду минулого року. 

 Обсяг послуг реалізованих населенню становив 28473,4 тис. грн, що в 

розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 8104,8 грн.  

 

Малий та середній бізнес 

За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.04.2019 на обліку 

перебувало 122 малих підприємств та 1587 фізичних осіб-підприємців, з яких 

сплачують податки відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні 



  

особи – підприємці. 

 Протягом І кварталу 2019 року державну реєстрацію здійснили фізичні 

особи-підприємці – 53 особи, юридичні  – 8 осіб. Припинили свою діяльність 3 

юридичних осіб та 55 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 74682,4 тис. грн., у 

тому числі до місцевого бюджету 7469,9 тис. грн., від малого підприємництва 

10665,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились 

на 1401 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 904,1 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 122 77 5637,6 2687,3 

Фізичні особи 1587 1587 5027,7 4782,6 

Разом   10665,3 7469,9 

 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 І квартал 2018 року – 2097. Кількість 

послуг, що надаються в середньому за місяць – 699. 

Загальна кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено 

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

22.08.2018 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. 29.12.2018 підписано декларацію та 

технічне завдання модернізації ЦНАП у рамках фази впровадження програми 

 U-LEAD з Європою. В бюджеті міста на 2019 рік передбачено 628, 328 тис. 

грн. на завершення реконструкції приміщення для ЦНАП по вул. 

Незалежності, 40.  Ремонтні роботи передбачено розпочати в ІІ кв. поточного 

року. 

З метою географічного наближення адмінпослуг 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. Як результат співпраці 04.03.2019 була 

проведена державна реєстрація комунального підприємства “Благоустрій 

Зорівської с/р”. 



  

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-березень 2019 року 

доставлено замовникам 71,5 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в 

обсязі 28,4 тис.т. км., що відповідно становить 126,5% та 142,3% до січня –

березня 2018 року. 

За І квартал  2019 року  перевезено  323,9 тис. пасажирів, що на 15,5 

відсотки менше ніж у відповідному періоді 2018  року. 

 

Житлово – комунальне господарство 

За січень-березень 2019 року населенням міста оплачено за спожиті 

житлово-комунальні послуги, з урахуванням  погашення боргів попередніх 

періодів, 32821,5 тис. грн.., або 82,6% нарахованих за даний період сум 

(39745,4 тис. грн.). 

 

 

Електрична енергія 
 У січні - березні 2019 року усіма суб’єктами господарювання міста та 

населенням спожито 36601717 кВт/год, що на 18157506 кВт/год більше, ніж у 

аналогічному періоді 2018 року. 

Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом 

на 01.04.2019 становить 1096,660 тис. грн. 

Рівень  сплати за електричну енергію  станом  на 01.04.2019 становив 

27,4% 

Заборгованість по категоріям споживачів: 

Господарчі потреби – 148,680 тис.грн.; 

населення -  846,930 тис.грн. 

Теплоенергетика 
У  січні — березні 2019 року  на  виробництво  теплової  енергії  для 

потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного 

газу 110,365 м3 на суму 922,855 тис.грн; дров — 1149,74 м3  на суму 954,3 

тис.грн; пелетів — 35,2 т на суму 141,2 тис.грн. Заборгованість станом на 

01.04.2019 відсутня. 

Енергоощадні кредити 
На 2019 рік між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ 

“Ощадбанк” (від 16 січня) підписано  Договір про відшкодування 50% від 

відсоткової ставки банку.  

За І квартал 2019 року кількість позичальників становить 100 осіб. У I 

кварталі 2019 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано 

19,882тис. грн.  

 

Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті 



  

займається 7 підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ 

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

ТОВ “380В”, КП “Міський водоканал” та ПП “Базис плюс”. 

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, 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 І кварталі 2019 року за рахунок використання коштів місцевого 

бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного 

асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт та здійснювалось 

утримання доріг на загальну суму 1728,71 тис.грн., а саме: 

в тис.грн. 
Поточний дрібний ремонт 99,408 

 

Придбання холодного асфальту “Рокфальт” 28 

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

Благовіщенська,  

10,288 

вул. Шевченка, Новоселівська, Черкаська, Благовіщенська, Баха, Полатайло, Монастирська, 

Заводська, Незалежності 

61,12 

Утримання 1629,302 

 

У І-му кварталі 2019 року в рамках програми “Золотоноша власними 

руками”  роботи по ремонту доріг міста не проводилися. 

Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення  надає  

ТОВ “380 В”. Так, протягом 1 кварталу 2019 року на оплату використаної 

електроенергії витрачено 236,195 тис. грн.. Станом на 01.01.2019 р., мережа 

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

світлових точок. 

Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтарь” 

та ПП УК «Янтарь» - з 05 вересня 2017 року. Форма власності підприємств— 

приватна. 

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

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

12 багатоповерхових житлових будинків; 

- зареєстровано 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних 

будинків; 

- передано в управління ПрАТ “Янтар” 50 житлових будинків. 

- передано в управління ПП УК “Янтар” 30 житлових будинків. 

 

З метою розвитку комунальної галузі міста протягом І кварталу 2019 



  

року було виділено кошти в сумі 1152,077 тис.грн.: 

- 84,095 тис.грн. –для оплати платежів по придбанню портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 149,986 тис.грн. – на виготовлення контейнерів для збирання ТПВ в 

кількості 38 шт.; 

- 271,850 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. 

-  322,801тис.грн. - реконструкція  приміщення І поверху  гуртожитку  

під квартири та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 

- 39,95 тис.грн - придбання теплового лічильника в адмінприміщення за 

адресою вул. Шевченка,70; 

- 283,395 тис.грн. - проектно – кошторисна документація по об’єкту  

"Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення 

по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області". Коригування. 

Заробітна плата та стан її виплати 

Запорукою забезпечення життя громадян є рівень заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по місту у 2018 році становить 6741,00 

грн., що на 1152,00 грн. більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. 

За аналітичними підрахунками середня заробітна плата промислового 

комплексу міста за І квартал 2019 року становить 6280,0 грн. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників становить 2698 осіб.  

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста 

щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат. Так, протягом 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. 

Станом на 01.04.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати 

має одне підприємство-  банкрут  ТОВ “Корон  Агро” міста на суму 792,5 тис. 

грн.  

Ринок праці 

Станом на 01.04.19 на обліку Золотоніського міськрайонного центру 
зайнятості перебувало 521 особа жителів міста, з них за направленням центру 
зайнятості було працевлаштовані 118 безробітних громадян. 

За І квартал 2019 року було перевірено 6 підприємств, установ та 

організацій, де виявлено 9 порушень нормативних актів з охорони праці, 

видано 6 довідок на їх усунення. Також перевірено 7 підприємств і 

організації різних галузей народного господарства та форм власності щодо 

атестації робочих місць, Проведено тижневик охорони праці. 

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою 



  

групою по легалізації протягом І кварталу 2019 року проведено перевірку 

49 суб'єктів підприємницької діяльності, виявлено 18 порушень та, як 

наслідок, 16 осіб зареєструвались як фізичні особи-підприємці.  

З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-

роз'яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без  

відповідного оформлення. 

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є 

поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Станом на 1 квітня 2019 року 822 особам призначено соціальні 

допомоги та компенсаційні виплати різних видів, в тому числі державну 

соціальну допомогу сім'ям з дітьми призначено 431 особам, державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 191 сім’я. 

Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма 

житлових субсидій.  

Станом на 01.04.2019 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 

5014 сімей, на суму 9607,83 тис. грн. 

Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. 

Комісією міськвиконкому за І квартал 2019 розглянуто 322 заяви щодо 

надання субсидій та допомог, як виняток, враховуючи конкретні 

обставини, які склалися в сім'ї, з яких позитивно вирішено питання по 304 

заявах.  

В управлінні 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 І квартал 2019 року проведено 2536 перевірки, з 

них з виходом на місце роботи отримувача — 2, інші — шляхом запитів. 

Виявлено 7 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи 

та майновий стан на суму 87,3 тис. грн.  

Соціальний захист ветеранів війни 

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 7983 особи, з них учасників АТО - 2 особи, учасників 

бойових дій АТО - 389 осіб, інвалідів війни (АТО) - 24 особи, 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. 

19 інвалідам І та II групи по зору в І кварталі 2019 року надавалась 

50% знижка плати від затверджених тарифів абонентної плати за 

користування  квартирним телефоном. 

Міською Програмою „Турбота" на 2019 рік передбачено 100 тис. грн. для 

надання одноразової матеріальної допомоги. Станом на 01.04.2019 за 

наданням допомоги звернулося 20 осіб з числа учасників антитерористичної 

операції на суму 42 тис. грн. 

Серед учасників антитерористичної операції постійно проводиться 

інформаційно - роз'яснювальна робота щодо наявності у них, відповідно до 

законодавства, права на санаторно-курортне лікування, психологічну 

реабілітацію та професійну адаптацію. Протягом І кварталу 2019 року 

послугами з професійної адаптації охоплено 5 осіб. 

Станом на 01.04.2019 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває 25 осіб з числа учасників антитерористичної операції. З 

державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО було 

передбачено кошти у сумі 78,84 тис. грн. З міського бюджету в рамках 

Програми «Турбота» на 2019 рік передбачено кошти у сумі 18 тис. грн. на 

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

приймали безпосередню участь в антитерористичній операції.  

Також протягом І кварталу 2019 року оздоровлено 8 осіб з інвалідністю 

внаслідок загального захворювання. Станом на 01.04.2019 оздоровлено 3 

особи, серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених 

до категорії 1 на суму 21888,90 грн. 

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни в міському бюджеті на 2019 рік передбачено кошти в сумі 60 тис. грн. 

Направлено на лікування 8 учасників АТО. 

53 особам видано направлення для забезпечення протезно -

ортопедичними виробами. Зі складу управлінням праці та соціального 

захисту населення забезпечено ТЗР: палиця - 1 шт., крісло колісне - 6 шт.. 

Надано матеріальну допомогу 5 інвалідам та малозабезпеченим сім'ям на 

суму 3742,5 грн. 
   На території міста розміщений Центр соціальної допомоги, який 

обслуговує пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян 

похилого віку, які потребують соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста. 

В Центрі соціальної допомоги  діють 5 відділень: 

-   І,ІІ відділення соціальної допомоги вдома;  

-   відділення денного перебування  

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги; 

- відділення денного догляду дітей-інвалідів; 

          - відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості наданих  послуг; 

- пункт прокату. 



  

Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі 

відділення  Центру соціальної допомоги за І квартал,  складає 937осіб,  

І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома   обслужені 329 осіб 

одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян та інвалідів. 

Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. З початку року 

додатково виявлено 24одиноких непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з 

них взяті на надомне обслуговування 20 осіб, 23 знято з обслуговування,  з них 

померло – 15осіб. 

Одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надано платних 

соціально-побутових послуг 269 на суму 5,943 тис грн.  

 В будинки - інтернати області на постійне проживання за  І квартал 

направлено 1 особу. Як орган опіки та піклування по визнанню недієздатними, 

Центр соціальної допомоги  прийняв участь у 3 судових засіданнях. 

У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  226 осіб 

 Щоденні гарячі обіди  за  даний період отримали 26 осіб. 

Підопічним щоденно надавалися послуги оздоровчого характеру – 

вимірювання артеріального тиску, фітобару, фізпроцедури, безкоштовний 

гарячий обід, проводилася культурно - масова робота.   

Через відділення денного перебування  оглянуто лікарем вперше 168 осіб. 

Пройшли курс масажу 15 осіб. Послуги фітобару надані 86 особам.  

За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами 

скористалися 43 особи, з них: транспортними послугами  - 34 особи, сестри  

медичної - 26 осіб (96 патронажних відвідувань), сестри медичної з масажу – 

11осіб (230 патронажних відвідувань). Перукарем надано 18 послуг, лікарем 

– 16 послуг.  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги за І квартал надано послуг  150особам 

Адресну допомогу отримали  – 6 осіб, їм видано  промислових товарів – 

35од. на суму 401,64 грн., продуктів харчування – 1,500 кг. на суму 22,50 грн.  

та  допомогу у твердим паливом (дерево-кругляк) 3 м3 на суму 900 грн. 

  Одним із напрямків роботи відділення організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. 

Ними безкоштовно скористалося 86 осіб, надано 104 послуги на суму 3818,88 

грн. Цими послугами скористалися  особи пільгових категорій  (особи 

похилого віку, інваліди, учасники війни, діти війни, і т.д.). Послугами 

майстерень за соціально – низькими цінами скористалася 35 осіб,  надано 

послуг 36 на суму  1247,57грн.  При необхідності послуга  надавалась за 

місцем проживання громадян працівниками відповідних  підрозділів. 

 Пункт прокату. За звітний період 178 осіб забезпечено інвалідними 

візками та  допоміжними засобами пересування. 

Станом за I квартал на обліку у відділенні денного догляду дітей-

інвалідів перебуває 54 особи.  

  Протягом звітного періоду у відділенні 19 дітей на денному 

перебуванні  одержали безкоштовні обіди.  

6 дітей-інвалідів дошкільного віку перебувають на соціальному 



  

патронажі. За індивідуальними реабілітаційними програмами, з урахуванням 

рівня патології розвитку дітей, а також їх можливостей, з  ними проводились 

заняття виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-

реабілітаційного напрямку на дому вчителем - реабілітологом. Це дає 

можливість в подальшому відвідувати загальноосвітні заклади міста. 

За призначенням лікаря для дітей, які відвідують відділення, 

проводиться: курси заспокійливого тонізуючого та дренажного масажу, ЛФК. 

             В відділенні денного перебування дітей-інвалідів здійснено 

психодіагностичне  та первинне знайомство. Проведено вивчення  особових 

справ, визначено проблематику, розроблено програми та інструментарій 

дослідження, розроблені індивідуальні програми занять на кожну дитину.  

  Серед дорослих інвалідів проведено первинне знайомство та заняття в 

гончарній майстерні, розроблено план зустрічей на наступне півріччя. 

Інноваційну послуга з трудової реабілітації  студії гончарного мистецтва 

„Мальви” працює в складі відділення денного догляду  дітей-інвалідів. Метою 

роботи даної майстерні є закладання основ гончарної справи для дітей-

інвалідів, дітей групи ризику, різного віку. Даною послугою протягом звітного 

періоду скористалися 54дітей, які перебувають на обліку у відділенні. Загалом 

у майстерні, крім дітей з інвалідністю, працюють учні з учителями 

загальноосвітніх шкіл міста, родини учасників АТО, проводяться майстер – 

класи з учителями трудового навчання, образотворчого мистецтва, на базі 

майстерні працює міський молодіжний клуб журналістів. Заняття проводяться 

як в індивідуальному порядку так і групові, по 5-15 осіб. Налагоджена 

співпраця з міським відділом освіти, в напрямку розвитку інклюзивного 

навчання в місті, частими гостями майстерні є спеціальна школа-інтернат , в 

якій навчаються діти з розумовими відхиленнями з усієї Черкаської області. 

Всього в майстерні працювало за увесь період –50 осіб. 

За співпрацею з БО "Фонд Родини Нечитайло" введено нову 

транспортну соціальну послугу "Соціальне таксі", в рамках якої для міста 

придбано спеціалізований автомобіль FordTranzitKombiу 2017 році.  

Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, 

установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських 

установ, медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади, протезно-ортопедичних підприємств, для взяття участі в 

культурно-масових заходах та навчанні. 

Транспортною послугою «соціальне таксі» скористалось 52 особи  з них: 15 

діти – інваліди, 8 інвалідів – візочників, 15 інвалідів, 12 осіб похилого віку,2 

хворих особи. Кількість виїздів склало – 685, з них на платній основі - 56(26 

осіб ) на суму 2564 грн. 95 коп.  

 Практичним психологом  центру соціальної допомоги ведеться робота 

відповідно до основних напрямків надання послуг соціально-психологічної 

реабілітації осіб, які перебувають на обліку, осіб які опинилися  у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

               За даний період  надавалися  індивідуальні консультації, 

психологічна підтримка, розпочато роботу з відділенням денного догляду 



  

дітей-інвалідів, відділенням  денного перебування, інвалідами. 

 

Освіта 

У місті функціонує 19 освітніх закладів: 7 дошкільних установ,  

8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, комунальний заклад 

«Інклюзивно-ресурсний центр» та міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат.  

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

віком від 3 до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100 % від 

загальної кількості проживаючих у місті п’ятирічок. Проблема переповнення 

дитячих садків на контролі, але станом на 01.02.2019 року усі бажаючі родини 

влаштували дітей у дошкільні заклади. З метою запровадження інклюзії із 

жовтня 2017 року у дошкіллі введено посаду асистента вихователя (заклад 

дошкільної освіти «Ялинка», 1 дитина), а з квітня 2018 року інклюзія 

організована ще для 2 дітей (заклади дошкільної освіти «Ромашка» та 

«Струмочок»). Проблема, яка стояла перед дошкіллям щодо охоплення 

більшої кількості дітей з вадами мовлення роботою логопедичного пункту, 

вирішена: при методичному кабінеті відділу освіти введено  три додаткові 

посади логопеда. Усі заклади дошкільної освіти охоплені роботою 

логопедичних пунктів і вже є вагомі результати. 

Належна увага приділяється соціальному захисту учасників освітнього 

процесу. Відповідно до рішень міської ради від 18.12.2018 № 434 «Про 

надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування 

категорійним дітям у закладах загальної середньої та дошкільної освіти 

міста», від 18.12.2018 № 433 «Про надання матеріальної допомоги у формі 

безкоштовного харчування учням 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти м. Золотоноша», гарячими безкоштовними обідами охоплено 1223 

учнів. Всього гарячими обідами охоплено 3389 дітей, що становить 89% від 

загальної кількості вихованців. 

На придбання шкільної форми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з місцевого бюджету планується витратити 

61500грн. 

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 I квартал 2019 року здійснена 3 особам на суму 5430 грн. 

Збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа 

загальноосвітніх установ налічує 8 закладів: гімназія ім. С.Д. Скляренка  

(674 учні), спеціалізована школа № 1 (467 учнів), спеціалізована школа № 2 

інформаційних технологій (427 учнів), ЗОШ № 3 (551 учень), ЗОШ № 5  

(244 учні), ЗОШ № 6 (422 учні), санаторна школа-інтернат (254 учні), 

спеціальна школа-інтернат (853 учні). Загальна кількість учнів – 3 122 особи (8 

шкіл).  

Наповнюваність у початковій ланці складає 26,5 (у минулому році -  



  

25,4); загальна наповнюваність - 24 (відповідно у минулому році – 23,9 ). 

3 учні здобували освіту екстернатною формою.  

Індивідуально працювали педагоги із 57 вихованцями.  

Впроваджено інклюзивну форму навчання для 5 учнів: гімназія (2), ЗДО 

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

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) було охоплено 2081 

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.  

Із  них: у дошкільних навчальних закладах – 110, у загальноосвітніх 

навчальних закладах – 246 (6 шкіл), у школах-інтернатах (2 заклади) – 95,  

у позашкільних закладах – 30, у МНВК – 5, у методкабінеті – 11.  

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 

обдарованими дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів  

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

Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів. 

У 2018-2019 н.р. учні змагалися із 18 предметів. 432 учні взяли участь в 

очних олімпіадах з базових дисциплін на шкільному рівні, 163 учні - на рівні 

міста, 50 - на рівні області. За результатами обласних предметних олімпіад із 

50 учасників 27 учнів вибороли перемогу: І місце – 4 особи, ІІ – 9, ІІІ – 14.  

Учень 11 класу СШ № 1 Веремієнко Віталій став переможцем 

Всеукраїнської олімпіади з економіки.   

Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України. 

Значну кваліфікаційну допомогу у підготовці робіт членів конкурсу-захисту 

надають працівники комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького. У обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України взяли участь 20 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста.  

За три місяці поточного року у закладах освіти проведено капітальні 

ремонти по заміні віконних блоків на енергозберігаючі: у СШІТ № 2,  

ДЗО «Струмочок». Триває реконструкція даху у ЗОШ № 3. Проведено 

поточний ремонт даху ДЗО «Веселка». Проведено поточний ремонт їдальні та 

сцени у ЗОШ № 6. Проведено поточний ремонт системи опалення у ДЗО 



  

«Ялинка». Зроблено поточний ремонт гімнастичної зали у гімназії. 

Кожного року аналізується виконання програми «Євровікно».  

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

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

1 150 вікон. 

 Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати на сьогодні 

проводиться у повному обсязі.  

 Заробітна плата за перший квартал 2019 року профінансована в сумі  19 

320 553 грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях немає. 

 

Молодіжна політика 

 Відділ у справах сім’ї та молоді  координує роботу всіх відділів, 

установ, організацій міста, які реалізують державну молодіжну політику в 

місті. 

Протягом І кварталу 2019 року успішно втілювалися в життя заходи на 

виконання державних, обласних та місцевих програм.  

За І квартал 2019 року проведено 54 заходи, залучені 2229 осіб. 

На молодіжні заходи в міському бюджеті на І квартал 2019 року 

виділено кошти в сумі 4 790,00 гривень (всього на 2019 рік виділено 187800,00 

грн.). 
          Важливим є залучення до організації заходів з реалізації молодіжної 

політики в місті Молодіжного центру (молодіжні лідери та волонтери), який є 

структурним підрозділом відділу.  

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

співпраці з міською молодіжною громадською організацією «Центр розвитку 

молоді» у місті отримано фінансування та впроваджуються 2 молодіжні 

проекти, загальний обсяг фінансування 19 тис. грн.: 

 проект «Живи Здорово!» - попередження наркоманії та шкідливих 

звичок; 

 проект «Інтерактивна гра «Загадковий Златокрай». 

За підтримки Корпусу миру США на базі ЗОШ № 3 реалізовується 

молодіжний проект з підтримки демократичного громадянства та створення 

рекреаційних зон для проведення заходів учнівським самоврядуванням, 

загальний обсяз фінансування – 130 тис. грн. 

 На базі проектного центру «В.А.М. Відповідальність. Активність. 

Молодість.» (ЗОШ № 3) працює молодіжний клуб журналістики та клуб 

документального кіно про права людини Docudays.ua. 

 

Сімейна та гендерна політика 

Включає здійснення пропаганди позитивного іміджу сім'ї та її соціальної 

підтримки.  В місті проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% 

перебувають у надзвичайних та складних умовах.  

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  проводиться 

інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм 



  

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

навчальних закладах проводяться виховні заняття, спрямовані формування 

серед молоді знань про особливості здорових сімейних стосунків.  
Організовуються тематичні зустрічі для батьків з категорійних родин, 

які потребують особливої уваги (“Модель благополучної родини”). 

Проводиться відзначення Дня сім’ї , Дня матері та Дня родини.  

Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до 

реєстру багатодітних сімей внесено 154 сімей , в  яких дітей 524 особи. 

Оформлюються документи на присвоєння почесного звання України 

“Мати-героїня”.  

Проводяться заходи, спрямовані на попередження насильства в сім’ї: 

соціальна робота з потерпілими, а також виховні заняття з учнівською 

молоддю, метою яких є попередження та засудження проявів агресії та 

насильства у школі та сім’ї. Відділ у справах сім’ї та молоді організовує 

надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних 

та інших послуг членам сім’ї, в якій було вчинено насильство або існує загроза 

його вчинення. За І квартал 2018 року  надано 150 інформаційних; 10 

психологічних та 50 інших послуг.  

За І квартал 2018  року від МВ УМВС надійшло 21 спеціальні картки 

обліку факту скоєння насильства в сім’ї. На обліку перебуває  67 осіб, які 

вчинили  насильства в сім’ї, з них 55 - чоловіки та  12 – жінки. Здійснюється 

комплекс заходів щодо реалізації вимог Закону України “Про попередження 

насильства в сім’ї”.  
Оздоровлення та відпочинок 

Одним з найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Охоплення дітей 

дитячими оздоровчими закладами в канікулярний період сприяє покращенню 

їх здоров'я, забезпечує зайнятість, попереджує явище бездоглядності, дає 

можливість продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. 

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

2880 особи. Планується охопити послугами оздоровлення та відпочинку 

2750осіб дітей шкільного віку. 

В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в 

місті виділено бюджетних коштів 400,0 тис. грн. для оздоровлення та 

відпочинку категорійних дітей ( на 21% більше,  ніж у 2018 році).   

Наймасовішою формою відпочинку залишається оздоровлення у таборах 

з денним перебуванням. В м. Золотоноша  працюватиме 6 пришкільних 

таборів, табір для дітей з девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей з 

багатодітних родин та табір для старшокласників. Працюватимуть 2 табори 

при інтернатних закладах. 

Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей до  ДП 

УДЦ “Молода гвардія”. Направлено  4  категорійні дитини..  

     

Фізичне виховання і спорт: 

    Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити 



  

спортивними секціями, групами понад 3,5 тисяч чоловік, що становить 11,8% 

від загальної кількості населення міста. 

Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств 

населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 5 

спортивних клубів всіх форм власності, в яких 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, шахи.  

Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального 

процесу належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – 

ДЮСШ. Діти тренуються у секціях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої 

атлетики, греко-римської боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну 

участь в обласних змаганнях та спартакіадах.   

У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:  

 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 “Федерація баскетболу міста” ( керівник – 

Абрамов А.М.) 

 спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна 

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

 

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 01.01.2019 по 01.04.2019 року забезпечено функціонування 8-ми 

творчих колективів, що носять почесне звання «Народний». 

Ремонтні роботи за І квартал 2019 року: 

- капітальний ремонт підлоги та приміщення Золотоніської дитячої 

музичної школи – 295306 грн.; 

- капітальний ремонт даху Золотоніської дитячої музичної школи – 

199998 грн. 

Поновлення матеріально-технічної бази за І квартал 2019 року: 

За звітний період поновлення матеріально-технічної бази не проводилось. 

Масові заходи  

За І квартал 2019 року закладами культури міста проведено 87 масових 



  

заходів, з яких : 

- бібліотечними закладами проведено 14 масових заходів; 

- клубними закладами проведено 64 масових заходів; 

- краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка проведено 7 масових заходів; 

- дитячою музичною школою проведено 2 масових заходи. 

Наймасовішими заходами були: 

- Новорічні свята; 

- День Святого Миколая; 

- Міжнародний жіночий день 8 березня; 

При міському будинку культури станом на 01.04.2019 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.  

Оскільки в Золотоніському краєзнавчому музеї поки що не завершено 

ремонтні роботи, екскурсії по музею не проводяться, натомість у звітному 

періоді проведено 10 екскурсій по місту. За І квартал 2019 року Золотоніським 

краєзнавчим музеєм проведено 3 виставки за межами музею. 

Контингент учнів Золотоніської дитячої музичної школи станом на 

1.04.2019 року становить 340 учнів з яких  150  дітей в групах самоокупності. 

Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 

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  28,7 тисячам мешканців 

нашого міста.  

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

надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району.  

Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного 

бюджету та власних коштів міського бюджету.  

На 2019 рік станом на 01.04.2019 затверджено асигнування з  міського 

бюджету на поточні видатки КП “Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги сімейної медицини” в загальній сумі 2025,5 тис 

грн., в тому числі. На січень-березень поточного року 738,9 тис. грн, з яких 

всього профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні видатки  

516,6 тис. грн, що складає 70,0% запланованої суми на вказаний період.  

Із загальної суми коштів, виділених з міського бюджету на 2019 рік 

згідно Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення 

м. Золотоноша на 2016-2020 роки, за  перший квартал поточного року 

використані кошти в сумі 332,5 тис. грн., з яких: 

- на забезпечення ургентної допомоги відділеннями Золотоніської ЦРЛ -

17,6 тис. грн; 

- на забезпечення вагітних м. Золотоноша індивідуальними пакетами для 

проведення пологів у пологовому відділенні Золотоніської ЦРЛ – 14,4 

тис. грн; 

- соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів 

пільговим категоріям населення за рецептами лікарів) – 139,4 тис. грн; 

- виплата комунальних послуг -161,1 тис. грн. 

Крім того, на виконання Програми забезпечення ефективним лікуванням 

хворих на орфатні захворювання на 2018-2020 роки, виділено та використано  

з міського бюджету кошти у сумі 129,5 тис.грн. 

Згідно Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами на 2019-2021 роки використано коштів з 

міського бюджету на придбання калоприймачів та підгузників на суму 54,5 

тис. грн.  

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету по 

загальнодержавній програмі "Доступні ліки" використано 140,5 тис. гривень. 

До реалізації програми задіяно 4 аптеки. 

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 пацієнтів, які подали 

декларацію про вибір лікаря, що працюють  в закладі, станом на 01.04.2019 – 

20175 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 три амбулаторії, які в своїх підрозділах мають 

функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари.  

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 І квартал 2019 року  оглянуто, проліковано та реабілітовано 115 

бійців АТО. Також центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

На виконання Програми розвитку медицини та медичного 

обслуговування  населення   м. Золотоноша на 2016 – 2020 роки  за  січень-

березень поточного року для забезпечення ургентної допомоги відділеннями 

Золотоніської ЦРЛ  передано 80 пакетів та для забезпечення вагітних м.. 

Золотоноша індивідуальними пакетами для проведення пологів у пологовому 

відділенні Золотоніської ЦРЛ – 30 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 березня 2019 року  становила 28737осіб, 

в тому числі постійного – 28331 особа.  

За січень-лютий місяці поточного року, в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року, природний рух населення міста характеризується 

такими даними: 

народилось – 28 дітей, що на 6 осіб менше ; 



  

померло -  86 осіб,  що на 24 особи більше проти  відповідного періоду 

минулого року. 

 Міграційний приріст населення становить + 27 осіб : прибуло 85   осіб, 

вибуло 58 осіб.  

 

 

Секретар ради                                           Н.О.Сьомак 


