
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.11.2019 № 411 

м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за січень-вересень 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки щодо стану 

виконання Програми соціально-економічного розвитку міста за січень-вересень 

2019 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-вересень 2019 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-вересень 2019 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.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

Остроглазова 23850 
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ІНФОРМАЦІЯ 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша за січень-вересень 2019 року  в рамках Стратегії розвитку  

міста Золотоноша до 2020 року 
 

   Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання 

стандартів та показників економічного розвитку.  

Відповідно до Програми 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), протягом січня-вересня 2019 року виконавчий комітет міської ради разом із 

підприємствами, установами, організаціями міста, головні зусилля спрямували на 

закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної 

складової, 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. 

Перш за все це промисловість. Станом на 01.10.2019 року (за попередніми 

даними підприємств міста) обсяг реалізованої промислової продукції становив 

2 271 018,8 тис. грн, що становить 111,3 % до відповідного періоду попереднього 

року (2 041 082,7 тис. грн). У розрахунку на одну особу населення реалізовано 

продукції на 79965,45 грн.  

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за 

обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого 

реалізовано 4,6% продукції області.  

 
№ п/п Назва підприємства Обсяг реалізації Відсотки 

Січень-

вересень 2018 

Січень-

вересень 

2019 

1 ДП “Златодар» 2303.4 1293,5 56,2 

2 ДП “Роял Фрут Гарден Іст” 47572.7 64518,0 141,6 

3 ТДВ  “Золотоніський ЗМК” 895378.0 856 020,6 95,6 

4 ПП “Сільвер Фуд” 19061,0 22998,5 120,6 

5 ПП “Агроспецпроект» ” 166303.8 221020,7 132,9 

6 ТОВ “Златоміт”  22821.6 19779,5 86,7 

7 ТОВ ПІІ “Еконія” 89629.6 126239,0 140,8 
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8 ТОВ “Агросвіт» ” 3260.5 2704,3 82,9 

9 ТОВ “Агроскорм” 32661.5 22156,0 67,8 

10 ТОВ “ФЕС УКР” 549918.6 675841,0 122,9 

11 ТОВ “Золотоніський ЛГЗ «Златогор” 155149.3 233812,3 150,7 

12 ПрАТ “Золотоніська ПКФ” 1260.1 1449,9 115,1 

13 ТОВ “ ПКВ «Золотоноша” 2776.3 2298,1 82,8 

14 КП “Золотоніське видавничо-прліграфічне 

підприємство” 

639.1 701,0 109,7 

15 ТОВ “Золотоніський ЗБВ” 0 0 0 

16 ПрАТ “Золотоніський МБЗ ім. Лепсе” 34005,2 * * 

 Переробна промисловість 2022740,7 2 250 832,4 111,3 

17 КП “Міський водоканал” 18342.0 20186,4 110,1 

 Разом 2 041 082,7 2 271 018,8 111,3 

В результаті роботи харчової промисловості за січень–вересень 2019 ріст 

промислового виробництва становить 5,3%. Але, поряд з цим,  спад промислового 

виробництва спостерігається особливо серед таких груп  товарів: борошна  та 

виробів макаронних – на 17,1%  ТОВ “Агросвіт”;  сирів сичужних- на 4,4% ТДВ 

“Золотоніський маслоробний комбінат”, хліба та хлібобулочних виробів – на 42,8 

% ДП “Златодар”; м’яса ВРХ – на 32,2% ТОВ “Златоміт”. Спад виробництва та 

отриманих коштів від реалізації деяких видів продукції зумовили ряд причин: 

коливання валютного курсу, збільшення постачання хліба та хлібо-булочних 

виробів від товаровиробників інших регіонів України та інші.  Не здійснювався 

виробничий процес бетону товарного та конструкцій залізобетонних  на ТОВ 

“Золотоніський ЗБВ”. 

В галузі машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники 

реалізації продукції  за січень-вересень  поточного року збільшились орієнтовно  

на 2,5% проти аналогічного періоду минулого року .  

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності КП 

“Золотоніське поліграфічне підприємство” випуск та реалізація товарів шкільних 

та канцелярських  збільшився в середньому  на  9,7% проти аналогічного періоду  

минулого року  

 

Щодо інвестиційної складової економічних процесів ситуація має такий  

вигляд.  

На офіційному сайті міста сформовано інвестиційні пропозиції щодо 

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

бути залучено інвестиції. Даний продукт надає 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  в цілому.  

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику 

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

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist
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За січень-червень 2019 року освоєно 197,1 млн. грн капітальних інвестицій, 

що на 12,9% менше, ніж за попередній рік (226,1 млн. грн). На кожного мешканця 

міста припало 6860,1  грн  капітальних інвестицій. 

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 реалізується як на 

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

здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10-и країн 

світу. 

У січні-березні 2019 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 

26364,5 тис. дол. США, імпорту – 4848,3 тис. дол. США. У порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 197%, 

імпорт збільшився – на 24,8%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило 21516,2 тис. дол. США.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладений в економіку міста на 

01.04.2019  року, становить 14510,2 тис. дол. США, що на 4,4% більше обсягу 

інвестицій на початок року (14314,4 тис. дол. США). У розрахунку на 1 особу 

населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 511,2 

дол. США. 

Фінансовий стан 

За січень-вересень 2019 року підприємства та організації м. Золотоноша 

отримали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

(оперативні дані) - прибуток в сумі 56,1  млн. грн, що на 12,8 млн. грн  менше ніж 

за аналогічний період минулого року . 

У результаті діяльності 13 підприємств та організацій із 17 підзвітних 

одиниць отримали прибутки в сумі 105,1 млн. грн що на 6,4млн.грн більше, ніж 

фактичні прибутки за січень – вересень 2018 року (98,7 млн. грн). 

Сума отриманих за січень – вересень 2019 збитків становить 50,9  млн. грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року (29,8 млн. грн) збільшились на 

21,1 млн. грн.  

Рівень збитковості –11,8%. 

Споживчий ринок міста. 

За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства по м. Золотоноша  станом на 01.08.2019 становив 153866,2 тис.грн, 

або 110,3% до минулорічного показника. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за зазначений період склав  5342,6  грн.  

         За  І півріччя 2019 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування 

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

діяльності, реалізовано послуг на суму 82869,6 тис. грн, що становить 112,1% 
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відповідного періоду минулого року. 

 Обсяг послуг реалізованих населенню становив 15844,0 тис. грн, що в 

розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 557,9 грн.  
 

Малий та середній бізнес 

За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.10.2019 на обліку 

перебувало 122 малих підприємств та 1607 фізичних осіб-підприємців, з яких 

сплачують податки відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи 

– підприємці. 

 Протягом 9 місяців 2019 року державну реєстрацію здійснили фізичні 

особи-підприємці – 153 особи, юридичні  – 10 осіб. Припинили свою діяльність 5 

юридичних осіб та 133 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Надходження до бюджетів усіх рівнів від  діяльності всіх суб’єктів 

господарювання становили 235887,7тис.грн, з яких від малого підприємництва 

31718,5 тис.грн., у тому числі до місцевого бюджету  - 21202,8 тис. грн.  В 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх 

рівнів від малого підприємництва збільшились на 5461,5 тис. грн,  до місцевого 

бюджету збільшились на 2331,2 тис. грн.  

 Надходження податків  

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

                            тис. грн. 

СПД 

Кількість 

Зведений бюджет Місцевий бюджет Зареєстрован

о 

Фактично 

сплачують 

Юридичні особи 122 77 16914.9 8128.3 

Фізичні особи 1607 1607 14803.6 13074.5 

Разом   31718,5 21202,8 

 

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює  “єдине 

”реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру  реєстрації та 

отримання документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.  

За 9 місяців 2019 року кількість послуг наданих в ЦНАП становила –5498   (в 

середньому за місяць – 610). Загальна кількість адміністративних послуг надання 

яких запроваджено через центр – 132, з них: міської ради – 56, територіальних 

органів ЦОВВ – 76. Перелік послуг затверджений рішенням виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 21.03.2017 №99 “Про адміністративні послуги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради” із внесеними змінами та 

доповненнями.  

  Продовжується реконструкція міського ЦНАП у рамках 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. За звітний період використано 620,305 тис.грн. На разі ремонтні 
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роботи на стадії завершення (відсоток виконання ремонтно-будівельних робіт – 

90%). 

10-12 та 21-22 липня в рамках Проекту були проведені тренінги по 5-ти 

модулях з ділової етики та взаємодії з відвідувачами ЦНАП; роль ОМС в 

обслуговуванні громади, реалізації власних та делегованих повноважень в сфері 

надання адмінпослуг; знання та навички щодо окремих адмінпослуг та їх груп. В 

тренінгах взяли участь 19 осіб (спеціалісти ЦНАП, представники суб’єктів 

надання адмінпослуг). До участі в тренінгах були залучені 4 представники 

Іркліївської ОТГ, які теж є учасниками Програми. 

Крім того продовжується 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-вересень 2019 року 

доставлено замовникам 239,3 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 

104,0 тис.т. км, що відповідно становить 117,6% та 120,3% до січня –вересня 2018 

року. 

За 9 місяців 2019 року  перевезено  927,0 тис. пасажирів, що на 6,7 відсотків 

менше, ніж у відповідному періоді 2018 року. 

 

Житлово – комунальне господарство 

За січень-вересень 2019 року населенням міста оплачено за спожиті 

житлово-комунальні послуги 68093,5 тис. грн, або 109,9 % нарахованих за даний 

період сум (61940,5 тис. грн) з урахуванням  погашення боргів попередніх 

періодів.  

Електрична енергія 

 У січні - вересні 2019 року на закупівлю електричної енергії діє 2 тарифи: 

універсальний та вільні ціни. Усіма суб’єктами господарювання міста та 

населенням, які обслуговуються у ТОВ „Черкасиенергозбут” спожито 52 934 939 

кВт/год, що на 5 151816 кВт/год більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. 

Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом на 

01.10.2019 становила 2439,112 тис. грн, з них заборгованість населення  - 2114,54 

тис.грн. 

Рівень  сплати за електричну енергію  станом  на 01.07.2019 становив 

102% з урахуванням  погашення боргів минулих періодів. 

Теплоенергетика 
У  січні — вересні 2019 року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб 

бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 

113,555 тис. м3 на суму 809,839 тис.грн; дров — 1208,078 м3  на суму 1257,746 

тис.грн; пелетів — 48,2 т на суму 323,675 тис.грн.  

Закладами освіти було використано 196,260 тис. м3. газу на суму 2 472,925 
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тис. грн.; закладами культури – 158,5 м3 дров на суму . 

Заборгованість станом на 01.10.2019 відсутня. 

 

Енергоощадні кредити 
У звітному періоді 2019 року діють договори про співпрацю з 2 

банківськими установами АТ „Ощадбанк” (від 16 січня) та АБ „Укргазбанк” (від 1 

квітня).  Відшкодуванню підлягає 50% коштів від відсоткової ставки банку за 

отримані мешканцями міста кредити на покриття витрат заходів з 

енергозбереження.  

За 9 місяців 2019 року кількість нових позичальників становить 43 особи. За 

даний період із міського бюджету громадянам міста компенсовано 65 603,71тис. 

грн.  
 

Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті 

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

ПП УК „Янтарь”, ПрАТ „Золотоношарембуд”, ПП КФ „Дорбуд”, ТОВ „380В”, 

КП „Міський водоканал” та ПП „Базис плюс”. 

Підприємствами ПрАТ «Золотоношарембуд”, ПП КФ «Дорбуд” та КП 

«Міський водоканал”  послуги по ремонту, експлуатації та утримання 

дорожнього покриття. За 9 місяців 2019 року за рахунок використання коштів 

місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією 

холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт, проведено 

ремонт за допомогою установки УЯР-01 та здійснювалось утримання доріг на 

загальну суму 5610,745 тис.грн , а саме: 

в тис.грн. 
Поточний дрібний ремонт 3585,549 

 

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 

Вул. Садовий проїзд (вул. Шевченка-вул. Обухова) 199,951 

Вул. Новоселівська (вул. Шевченка-вул. Обухова) 199,956 

Вул.  Шевченка (вул. Заводська-вул. Новоселівська) 199,998 

Вул. Троїцька 84,851 

Вул. Монастирська 103,049 

Вул. Полатайло 199,980 

Вул. Некрасова 17,292 

Вул. І. Франка 135,617 

Вул. Шевченка (вул.Заводська-вул.Новоселівська) 568,980 

Вул. Баха 199,973 

Вул. Черкаська 199,992 
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Перехрестя вул. Шевченка-Черкаська 199,979 

Вул. Благовіщенська 167,195 

вул. Шевченка (від залізн. переїзду до перехрестя з вул. Миколаївською ) 614,926 

вул. Визволення 32,452 

УЯР-01: вул.Струнківська, Миколаївська, Богунського, Малиновського, Гоголя, 

Горького, Новоселівська, Іподромна, Грушевського 

134,043 

УЯР-01: вул.Благовіщенська 32,800 

УЯР-01: вул.Неверовського, Замкова, Соборна, Низова, Пушкіна, Шепелівська, 

Старобазарна, Визволення 117,199 

Утримання 2025,196 

 

Утримання (прибирання снігу) 1629,302 

Утримання (встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки, інше) 395,894 

 

Станом на 01 жовтня 2019 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну 

документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць 

міста у кількості 40, дворових заїздів, благоустрою прибудинкової території –13, 

виготовлену коштами мешканців, в рамках проекту ”Золотоноша власними 

руками”, співфінансування яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься з 

бюджету розвитку  міста. 

З початку року, в рамках зазначеної програми, роботи не проводилися. 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. 

Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення  надає  

ТОВ “380 8”. Так, за 9 місяців 2019 року на оплату використаної електроенергії 

витрачено 727,511 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 жовтня 2019 року: 

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

багатоповерхових житлових будинків; 

- зареєстровано 17 ОСББ до складу 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 9 місяців 2019 року 

було виділено кошти в сумі 4789,934 тис.грн (з них: 1579,581 тис.грн – субвенція з 
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обласного бюджету): 

- 166,500 тис.грн –для оплати платежів по придбанню СБМ 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.; 

- 398,9 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; 

-  333,977 тис.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; 

- 1067,986 тис.грн - проектно – кошторисна документація по об’єкту  

”Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області». Коригування. ”; 

- 2632,635 тис.грн - придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі 

МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 

11 шт. (з них: 1579,581 тис.грн – субвенція з обласного бюджету, 1053,054 тис.грн  

– з міського бюджету). 

Заробітна плата та стан її виплати 

Запорукою забезпечення життя громадян є рівень заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по місту за попередніми розрахунками році 

становить 7904,00 грн., що на 1276,00 грн. більше, ніж у відповідному періоді 

2018 року. 

Заробітна плата промислового комплексу міста за січень – вересень 

поточного року становить 6331,0 грн.  

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста 

щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Так, протягом 9 місяців 2019 року таких засідань було дев’ять, на них заслухано 

58 керівників, які допустили заборгованість із заробітної плати, або 

використовували найману працю на режимі неповного робочого дня чи укладали 

договори цивільно-правого характеру.  

Станом на 01.10.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати має 

одне підприємство – банкрут міста ТОВ  ”Корон Агро” на суму 792,5 тис. грн. 

Ринок праці 

Станом на 01.10.19 на обліку Золотоніської міськрайонної філії Черкаського 

ОЦЗ перебувало 527 безробітних жителів міста та району , з них за направлення 
міськрайонної філії працевлаштовані 220 безробітних. 

За 9 місяців 2019 року було перевірено 27 підприємств, установ та організацій, 
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де виявлено 50 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 27 довідок 

на їх усунення. Також перевірено 29 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 9 місяців 2019 року проведено перевірку 104 суб'єкти 

підприємницької діяльності, виявлено 18 порушень та, як наслідок, 17 осіб 

зареєструвались як фізичні особи-підприємці.  

З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна 

робота щодо недопущення використання найманої праці без  відповідного 

оформлення. 

Адресна соціальна допомога. Станом на 1 жовтня 2019 року 2171 особам 

призначено соціальні допомоги та компенсаційні виплати різних видів, в 

тому числі державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми - 1010 особам, 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 167 сім’ям. 

Фінансування забезпечено в повному обсязі. 

Житлові субсидії. Станом на 01.10.2019 субсидії на житлово-комунальні 

послуги отримують 3585 сімей. Загалом за 2019 рік призначено субсидій на 

оплату житлово-комунальних послуг на суму 31677,10 тис. грн., субсидії на 

тверде паливо та скраплений газ призначено 109 особам на суму 386,87 тис.грн.  

Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. Комісією міськвиконкому за 9 місяців 2019 

розглянуто 664 заяви щодо надання субсидій та допомоги, як виняток, 

враховуючи конкретні обставини, які склалися в сім'ї, з яких позитивно 

вирішено питання по 648 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 9 місяців 2019 року проведено 6187 перевірок, з них з виходом на 

місце роботи отримувача — 4, інші — шляхом запитів. 
Виявлено 22 випадки неповної та недостовірної інформації про доходи та 

майновий стан на суму 397,5 тис. грн.  

Правильність призначення пенсій. Міським управлінням праці та 

соціального захисту населення здійснюється нагляд за додержанням вимог 

законодавства під час призначення та виплати пенсій Золотоніським відділом 

обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян 

ГУ ПФУ в Черкаській області Протягом звітного періоду 2019 року перевірено 

822 пенсійні справи (нове призначення – 325, перерахунки – 497), що становить 

100%. 

Соціальний захист ветеранів війни. Значна увага приділяється посиленню 

соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю. 
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З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги, до якого включено 7833 особи, з них учасників АТО - 2 особи, учасників 

бойових дій АТО - 17 осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО) - 27 осіб, 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) - 3 особи. 

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної підтримки 

ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші 

„Турбота". 16 особам з інвалідністю І та II групи по зору протягом 9 місяців 

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 01.10.2019 за наданням 

допомоги звернулося 27 осіб з числа учасників АТО на суму 52 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.  

Станом на 01.10.2019 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває 27 осіб з числа учасників АТО. З державного бюджету на 

оздоровлення учасників бойових дій АТО було виділені кошти у сумі 87,6 тис. 

грн., оздоровлено 10 осіб. 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, оздоровлено  4 особи.  
Послугами з професійної адаптації, а саме, кваліфікаційний рівень за 

професією “Водій автотранспортних засобів категорії ”D” отримали 2 особи, 

“Водій” автотранспортних засобів категорії ”С” отримала 1 особа, “Водій 

автотранспортних засобів категорії “СЕ” 2 особи. Всього послугами з професійної 

адаптації протягом поточного року охоплено 5 осіб на суму 33216 грн. 

Послугами психологічної реабілітації серед учасників АТО\ООС 

скористалось 3 особи на суму 32 994 грн.  

Також протягом 9 місяців 2019 року оздоровлено 20 осіб з інвалідністю 

внаслідок загального захворювання. Станом  на  01.10.2019 оздоровлено 22 особи, 

серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 

1 на суму 167866,30 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 15 учасників АТО. 

Видано 292 направлення для забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації. Зі складу управлінням праці та соціального захисту 

населення забезпечено ТЗР: палиця - 1 шт., крісло колісне - 8 шт. 

Надано матеріальну допомогу 8 особам з інвалідністю та малозабезпеченим 

сім'ям на суму 6021,5 грн. 
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У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 309 від 

27.03.2019 р. заключено 9 договорів на забезпечення реабілітаційними заходами 

дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу на суму 123887,87 

грн . 

   Центр соціальної допомоги обслуговує пенсіонерів, інвалідів та одиноких 

непрацездатних громадян похилого віку, які потребують соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста. 

 В Центрі соціальної допомоги  діють 6 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; 

- відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

- пункт прокату; 

- соціальна столова; 

- студія гончарного мистецтва “Мальва”.Станом за 9 місяців згідно 

кошторису загальна сума асигнувань складає 7 804 515,00 грн.  

З початку року профінансовано на потреби Центру 5 576, 07 тис. грн, що 

становить 71%. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв виділено 927 688,00 грн, 

профінансовано 590471,00 грн, що становить 64 %. 

Заборгованість по заробітній платі відсутня. 

Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі 

відділення  Центру соціальної допомоги за ІІІ квартали,  складає 1745 осіб з  1986 

виявлених, які потребують соціального обслуговування. Відсоток охоплення 

становить  88%. 

І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома  надано послуги 351 

особам,  які є одинокими, непрацездатними громадянами та інвалідами. 

Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. З початку року додатково 

виявлено 42 одиноких непрацездатних, які всі  взяті на надомне обслуговування, 

55  знято з обслуговування,  з них померло – 35 осіб. Надані послуги склали 929 

випадки  на суму 21,387 тис грн.   

 В будинки - інтернати області на постійне проживання за  ІІІ квартали 

направлено 2 особи. Як орган опіки та піклування по визнанню недієздатними 

Центр соціальної допомоги  прийняв участь у 8 судових засіданнях. 

У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  532 особи. 

 Щоденні гарячі обіди  за  даний період отримало 28 осіб, відвідувань 3692. 

Підопічним щоденно надавалися послуги оздоровчого характеру – 

вимірювання артеріального тиску, фітобару, фізпроцедури, безкоштовний гарячий 

обід, проводилася культурно - масова робота.   
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Через відділення денного перебування  пройшли курс масажу 76 осіб.  

За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами 

скористалися 124 особи, з них: транспортними послугами  - 121 особа, сестри  

медичної - 26 осіб (96 патронажних відвідувань), сестри медичної з масажу – 28 

осіб (560 патронажних відвідувань). Перукарем надано 51 послуга, лікарем – 46 

послуг.  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги   надано послуг  449 особам. 

Адресну допомогу отримали  – 90 осіб, їм видано  промислових товарів – 43 

од. та 57,7 кг на суму 1368,94 грн, продуктів харчування – 110,1 кг. на суму 1376,5 

грн, допомогу у твердому паливі (дерево-кругляк) 3 м3  на суму 900 грн та засоби 

гігієни ( памперси – 9 упак.) на суму 518,50 грн. 

           Одним із напрямків роботи відділення організації надання адресної 

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

Ними безкоштовно скористалося 257 осіб надано 365 послуг на суму  13642,48 

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 115 осіб,  надано послуг 151 на суму  

4960,99 грн. При необхідності послуга  надавалась за місцем проживання 

громадян працівниками відповідних  підрозділів. 

  Пункт прокату. За звітний період  221 особа забезпечено інвалідними 

візками та  допоміжними засобами пересування. Всього на обліку перебуває 545 

засобів допоміжного пересування.  

На обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів перебуває 131 

особа, надано послуг -  74 особам .  

  Протягом звітного періоду у відділенні 25 дітей на денному перебуванні  

одержали безкоштовні обіди.  

За призначенням лікаря для дітей, які відвідують відділення, проводиться: 

курси заспокійливого тонізуючого та дренажного масажу, ЛФК. 

           У відділенні денного перебування дітей-інвалідів здійснено 

психодіагностичну  та первинне знайомство. Проведено вивчення  особових справ, 

визначено проблематику, розроблено програми та інструментарій дослідження, 

розроблені індивідуальні програми занять на кожну дитину.  

  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 74 дитини, 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 



 14 

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 – 100 осіб . 

Завдяки співпраці з БО “Фонд Родини Нечитайло” введено нову 

транспортну соціальну послугу “Соціальне таксі”, в рамках якої для міста 

придбано спеціалізований автомобіль Ford Tranzit Kombi у 2017 році.  

Транспортною послугою “Соціальне таксі” скористалось 90 осіб  з них: 21 

дитини – інваліди, 12 інвалідів – візочників, 29 осіб з інвалідністю ( 18 +), 25 осіб 

похилого віку, 3 хворих особи. Кількість виїздів склало – 1850, з них на платній 

основі - 181  (49 осіб ) на суму 11498 грн. 20 коп.  

Робота відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді полягає у 

визначені  кризових та категорійних сімей, які потребують в наданні соціальних 

послуг з метою подолання складних життєвих обставин. Відділення надає 

наступні соціальні послуги: консультування, соціальний супровід; соціальна 

профілактика; представництво інтересів; посередництво; соціальна адаптація. У 

відділенні обслуговується  наступна категорія отримувачів соціальних послуг: 

постраждалі від жорстокого поводження та насильства; одинокі матері або батьки; 

внутрішньо переміщенні сім'ї; сім'ї учасників АТО; сім'ї, в яких є ризики 

соціального сирітства; матері, які мають намір відмовитися від новонародженої 

дитини; сім'ї, члени яких перебували або перебувають у конфлікті з законом; сім'ї, 

яких торкнулася проблема ВІЛ; сім'ї, де один з членів мають інвалідність; сім'ї 

опікунів; прийомні сім'ї; дитячі будинки сімейного типу; сім'ї патронатних 

вихователів; особи з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування; сім'ї, яким призначена державна допомога при народжені дитини;сім'ї 

ромської національності. 

Відділенням було виявлено 175 осіб які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Охоплено – 118 осіб, надано 84 послуги з консультування, соціальний 

супровід – 12, соціальна профілактика – 14, представництво інтересів – 7.   

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” . 

Дошкільною освітою охоплено 1 023 дитини, що становить 100 % дітей 
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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 по жовтень 2019 року інклюзія 

організована ще для 4 дітей (заклади дошкільної освіти ”Струмочок”, 

”Ромашка”,). 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. З них 988 учнів початкових класів (98 %), 42 особа – діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 386 осіб – діти з багатодітних 

сімей, 78 – діти, з малозабезпечених сімей, 60 – тимчасово переселені діти (100%), 

232 – діти учасників АТО (100%), 25 діти  

з інвалідністю. Всього гарячими обідами охоплено 3389 дітей, що становить 89% 

від загальної кількості вихованців. 

З метою належної організації літнього оздоровлення категорійних дітей на 

пришкільні табори було виділено 224 000 грн., що дало змогу оздоровити  

400 осіб (по 40 грн. на одну особу).  

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

батьківського піклування, з місцевого бюджету було виділено 61 500 грн. Станом 

на 20.08.2019 освоєно 60 060 грн. (42 дитина).  

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 три 

квартали 2019 року здійснена 5 особам на суму 9 050 грн. 

Збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа 

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

спеціалізована школа № 1, спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій, 

ЗОШ № 3, ЗОШ № 5, ЗОШ № 6, санаторна школа-інтернат, спеціальна школа-

інтернат.  

Згідно рішення Золотоніського міськвиконкому від 02.09.2019 № 320 

затверджено мережу та наповнюваність навчальних закладів міста на 2019-2020 
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н.р. Учнівський контингент 6 шкіл становить  2832 учні. У санаторній школі 

навчається 261 дитина, у спеціальній - 85. Наповнюваність у початковій ланці 

складатиме 25,5 (у минулому році була 26,5); загальна наповнюваність – 24,6 

(відповідно у минулому році – 24). 

Усі діти шкільного віку станом на 11.10.2019 рік охоплені навчанням. За 

такий результат завдячуємо тісній співпраці відділу освіти, навчальних закладів та 

служби у справах дітей. 

Оформлене індивідуальне навчання для 48 вихованців.  

Впроваджено інклюзивну форму навчання для 13 учнів: гімназія (4), ЗОШ № 

6 (4), СШ № (1), ЗДО “Ромашка” (2), ЗДО “Струмочок” (1), ЗДО “Ялинка” (1). 

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) охоплено  

1462 дитини, що становить 52 % від загальної кількості дітей. 

У зв’язку з недоцільністю утримання ЗМНВК рішенням Золотоніської 

міської ради від 21.06.2019 № 46-6/VII “Про ліквідацію Золотоніського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату” було припинено діяльність 

МНВК. Закриття було пов’язане із зміною навчальних планів у загальноосвітніх 

закладах, які унеможливлюють передачу необхідної кількості годин для 

виконання програми МНВК, а також невідповідністю матеріально-технічної бази 

МНВК вимогам Міністерства освіти і науки та вимогам з боку територіального 

сервісного центру (колишній МРЕО). 

Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані 

педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані 

педагогічними кадрами. У місті працюють 492 педагогічних працівників.  

         Усі заклади загальної середньої освіти м. Золотоноша забезпечені 

комп’ютерною технікою. У закладах загальної середньої освіти встановлено 417 (з 

них 101 ноутбук) одиниці комп’ютерної техніки, у т.ч. 21 НКК. В тому числі 

школи-інтернати обласного підпорядкування мають 102 ПК, у т.ч. 5 НКК.  

У закладах загальної середньої освіти використовуються 30 інтерактивних 

дошок (у школах обласного підпорядкування - 3); 71 проектор  

(у школах обласного підпорядкування - 3). У закладах загальної середньої освіти 

налічується 115 програмних засобів для забезпечення викладання основ наук та 

організації навчально-виховного процесу. На один комп’ютер у школах міста 

припадає 7,8 учнів 1-11 класів та 4,4 учні 5-11 класів. 

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 
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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.  

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. Перемогу на 

рівні області здобули 16 учнів.  

           На високому методичному рівні проведено міську виставку “Освіта 

Золотоноші”. За її результатами на обласну виставку було представлено  

50 робіт педагогів навчальних закладів та 41 робота – цифрові ресурси.  

За результатами обласної виставки “Інноваційний пошук освітян Черкащини” 

відділ освіти, методичний кабінет і ЗОШ № 6 отримали дипломи переможців та 

пам`ятну відзнаку “Імідж освіти Черкащини». 

 На сьогодні основне завдання педагога -  давати якісні, міцні знання.  

У центрі уваги перебуває робота вчителів по підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання, результати якого істотно впливають на вступ  

у вищі навчальні заклади. 

 У 2018-2019 н.р. ДПА у формі ЗНО 136 випускників складали  

з української мови і літератури, математики, історії України. Моніторинг 

результатів претендентів на медаль продемонстрував, що з 20 претендентів 13 

підтвердили медалі. Найкращі результати у ЗОШ № 5, 6. 

Упродовж 2018-2019 н.р. педагоги гімназії та ЗОШ № 3 апробували тести 

ЗНО.  

У 2019 році було заплановано провести капітальні ремонти закладів освіти 

за рахунок місцевого бюджету в сумі 4 080 799 грн.  

У рамках проектів Нова українська школа, впровадження інклюзивного 

навчання, оновлення комп’ютерної техніки, покращення послуг інтернету виділені 

субвенції з державного бюджету в сумі 790 175 грн. та співфінансування з 

місцевого в сумі 286 471 грн. на придбання меблів, комп’ютерного обладнання, 

дидактичних матеріалів. Закуплено комп’ютерну техніку, меблі для учнів 1-х 

класів, дидактичний матеріал. Отримали за рахунок коштів з державного бюджету 

Лего-набори для першокласників. 

На поточні ремонти з державного бюджету виділено 1 550 224 грн.  

У 2019 році проведено поточний ремонт дахів гімназії, ЗДО “Ромашка” та 

“Веселка”. У ЗДО “Ромашка” проведено поточний ремонт підлоги у двох групах. 

У ЗДО ”Сонечко” проведено поточний ремонт зливної каналізації, оновлено 

підлогу у харчоблоці, замінено електропроводку. У ЗОШ №3 проведено поточний 

ремонт бібліотеки, стелі та підлоги у рекреації  

на ІІ поверсі. У ЗОШ №6 проведено поточний ремонт харчоблоку  
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з облаштуванням витяжної системи. У гімназії відремонтовано гімнастичний зал. 

ДЮСШ проведено заміну штучного покриття футбольного поля  

та встановлено новий паркан. 

У ЗДО “Струмочок” проведено капітальний ремонт приміщення  

по заміні віконних блоків. Триває реконструкція даху ЗОШ №3. 

За рахунок виділених коштів з міського бюджету та спонсорської допомоги 

навчальним закладам було придбано будматеріали, сантехніка, вікна, двері та 

проведено косметичні ремонти власними силами класних та групових кімнат, 

зроблено ремонт туалетної кімнати для дівчаток на І поверсі ЗОШ №3, 

відремонтовано хореографічний зал ЗОШ №3 та СШІТ № 2. У ЗОШ №5 

відремонтували сходи до центрального входу у школу. 

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 64 % (734 вікна). Всього замінено 1150 вікон. 

Залишилось замінити вікна у ЗОШ №6, ЗДО “Ромашка”, “Веселка”, “Ялинка”, 

“Калинка”. Всього 676 вікон. 

 Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати на сьогодні 

проводиться у повному обсязі.  

Заробітна плата за 9 місяців 2019 року профінансована в сумі 60353802,19 

грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях 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. 

Протягом січня-вересня 2019 року успішно втілювалися в життя заходи на 

виконання державних, обласних та місцевих програм.  

За звітний період проведено 250 заходів, на які в міському бюджеті виділені 

кошти в сумі 167 500,0 гривень (всього на 2019 рік виділено  187800,0 грн), з них: 

- 120 000,00 грн   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей; 

- 47 500,00 грн - на профілактику негативних явищ в молодіжному     

середовищі. 

          Важливим є залучення до організації заходів з реалізації молодіжної 

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

структурним підрозділом відділу. В реалізації даних напрямків роботи задіяні 

також партнери: структурні підрозділи органів місцевого самоврядування (відділ 

освіти, відділ культури та туризму, Будинок дитячої та юнацької творчості), 

міська молодіжна громадська організація ”Центр розвитку молоді”, яка входить у 
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мережу громадських організацій Черкаської та Полтавської областей «Молодь 

діє!» та бере участь у конкурсах та грантових програмах, спрямованих на розвиток 

молодіжних лідерів та виховання громадської відповідальності міської молоді. 

Стабільна співпраця налагоджена з Черкаським обласним молодіжним ресурсним 

центром (спеціалісти Центру залучаються до проведення занять у навчальних 

закладах по професійній орієнтації, репродуктивному здоров'ю, толерантній 

поведінці) та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій. 

 

Сімейна та гендерна політика 

Основним принципом роботи щодо демографічного розвитку, підтримки 

сімей і молоді, гендерної  політики – є залучення активної молоді до участі в 

заходах, популяризації волонтерського руху, соціальної активності та 

відповідальності, а також підтримка молодіжних ініціатив та використання 

інтерактивних методів роботи. 

У місті проживає 5090 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 

Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до реєстру 

багатодітних сімей внесено 183 сім’ї, в  яких  618  дітей. 

За звітний період 2019 року  надано 220 інформаційних; 15 психологічних та 

120 інших послуг.  

За 9 місяців 2019  року від МВ УМВС надійшло 32 спеціальні картки обліку 

факту скоєння насильства в сім’ї. На обліку перебуває  62 осіб, які вчинили  

насильства в сім’ї, з них 55 - чоловіки та  7 – жінки. 

Здійснюється комплекс заходів щодо реалізації вимог Закону України  “Про 

попередження насильства в сім’ї”.  

 

Оздоровлення та відпочинок 

Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 3073 

особи. Оздоровчу компанію в м. Золотоноша  розпочато 27 травня 2019 року. 

Станом на 01.10.2019 року охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами 

2750 дітей ( 89,5% від загальної кількості дітей шкільного віку), з них 

оздоровленням  - 1250 дітей, та відпочинком - 1500 дітей.  

В м. Золотоноша  працювали  6 пришкільних таборів (400 осіб), 

відпочинкові зміни для дітей-інвалідів (20 осіб),    для дітей з багатодітних родин 

(30 осіб) та  для старшокласників (30 осіб). Працювало 2 табори  при інтернатних 

закладах (297 дітей). Проведено  тематичну зміну для дітей з девіантною 

поведінкою (18 осіб).  

Для дітей  згідно плану проводилися  культурно-масові, фізкультурно-

спортивні та культурно-виховні заходи з виховання у дітей почуття національної 
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свідомості, патріотизму. 

В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті 

виділено бюджетних коштів 430,000 тис. грн для оздоровлення та відпочинку 

категорійних дітей ( на 1,3% більше,  ніж у 2018 році).   

Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей: 

-  до ДП УДЦ “Молода гвардія” направлено  12 дітей (з них: 5 дітей-  п.б.п., 

5 дітей - учасників бойових дій, 2 - творчо обдаровані діти);  

- до  МДЦ ,“Артек” було направлено 7 дітей ( з них: 6 дітей - з багатодітних 

сімей, 1 дитина - учасника бойових дій); 

- до ПП ,“Фортеця – Тур” (Одеська обл.) направлено 17 дітей ( з них: 1 

дитина -  п.б.п., 5 дітей - учасників бойових дій, 8 дітей - з багатодітних сімей, 3  - 

творчо обдаровані діти); 

- до ДОТ “Тимурівець” (м.Сміла) направлено 3 дітей (з них: 2 дітей-сиріт, 1 

дитина – з багатодітної сім’ї). 

В м. Золотоноша відсутні стаціонарні дитячі оздоровчі заклади. 

В першу чергу на оздоровлення та відпочинок проводиться направлення 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та 

безпритульних дітей, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули або перебувають 

в АТО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених сімей,  дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 

талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання.  

В місті велика увага приділяється організації та проведенню заходів, 

спрямованих на залучення молоді до активного громадського життя та  

розкриття їх творчого потенціалу. Помітно збільшується кількість проведених 

заходів в місті. Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі 

заслуги у розбудові молодіжної політики в області. Уже 8 осіб отримали 

відповідну премію Анатолій Сидоренко – учень СШІТ № 2 взяв участь у 

міжнародному проекті Active Youth Trips та відвідав з навчальним візитом 

Польщу. Учасники дізнавалися як працюють з молоддю у Польщі, а також 

відвідували Ягеллонський університет у Вроцлаві. 

 

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 8 

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

Ведеться робота з розвитку спорту вищих досягнень. Визначена 

інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: 
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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, 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 би можливість  участі спортсменів в престижних змаганнях. 

Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в області без 

власного приміщення.  

Проводиться робота з впорядкування 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:  

 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.), 

 ГО “Профіспорт”  (футбол,  дитяча художня гімнастика, керівник -  Савенко 

Сергій), 

 ГО “Центр підтримки спорту “Центуріон” (керівник – Амру С.А.), 

 спортивний клуб “VARTEХ” ( керівник - Гонщик Вадим), 

 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 в обласних змаганнях. 

 Так від міста Золотоноша в Черкаській області з футболу бере участь 

команда “Спартак”. В чемпіонаті Черкаської області з баскетболу беруть участь 

дві міські команди: “Легіон” і “Форсаж”. Міськрайонна федерація шахів 

проводить міські і беруть участь у обласних змаганнях. Шостий рік ця федерація 

проводить Всеукраїнський турнір з шахів пам’яті І. Є. Болеславського, в цих 

змаганнях беруть участь представники з 15 областей України (біля 100 учасників). 

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

Кубок міста, Суперкубок, Турніри пам’яті А. Адаменка, на приз міської газети 

“Злато край”. Міська команда “Златогор” постійно бере участь у обласних 

змаганнях, де неодноразово займала призові місця. 

Не лишились без уваги і ветерани спорту міста. Міськрайонна спортивна  

команда з футболу “Спартак – Колос” входить в трійку кращих команд серед 
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ветеранів 40+. Також є команда з міні-футболу серед ветеранів 50+. 

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

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

боротьби тощо. В навчальних закладах міста проводиться учнівська спартакіада, 

до якої входить 9 видів спорту. Забезпечується участь переможців та призерів у 

обласних змаганнях. 
 

Культура 

У звітному періоді  мережа закладів культури складалася з : 3-х закладів 

клубного типу; 2-х міських бібліотек; дитячої музичної школи; краєзнавчого 

музею ім. М.Ф.Пономаренка. Функціонували 8-м творчих колективів, яким 

присвоєно почесне звання “Народний”. 

Ремонтні роботи за 9 місяців  2019 року: 

- капітальний ремонт підлоги та приміщення Золотоніської дитячої музичної 

школи – 295,3 тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху Золотоніської дитячої музичної школи – 200,0 тис. 

грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення 

Золотоніської дитячої музичної школи – 39,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини 

підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи – 500,0 тис. 

грн. 

Масові заходи . Впродовж січня-вересня 2019 року закладами культури міста 

проведено 281 масових заходів, з яких : 

-     бібліотечними закладами - 31 ; 

- клубними закладами - 223 ; 

- краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка - 17 ; 

- дитячою музичною школою - 10 . 

Наймасовішими заходами були:Новорічні свята; День Святого Миколая; 

Міжнародний жіночий день 8 березня; Благодійний міський фестиваль гумору 

“Ліга сміху”; Звітний концерт ЗДМШ; Івана Купала; День Незалежності; 

Фестиваль “Чорнобривців”. 

Оскільки в Золотоніському краєзнавчому музеї поки що не завершені 

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

проведено 27 екскурсій по місту. За ІІІ квартали 2019 року Золотоніським 

краєзнавчим музеєм проведено 10 виставок за межами музею. 

Контингент учнів Золотоніської дитячої музичної школи станом на 

1.10.2019 року становить 362 учні + 118  дітей в групах самоокупності. 

Вихованці школи регулярно стають призерами обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів. 
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Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають 

активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах. 

 

Медицина. 

Згідно ст.1.3 Статуту, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради 

від 29.05.2018 №34-11/VІІ, КП “Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)” здійснює господарську некомерційну 

(неприбуткову) діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення 

здоров’я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. 

Ліцензія Міністерства охорони здоров’я  на проведення медичної практики від 

16.06.2016. 

Згідно законів України про медичне обслуговування населення Центр 

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 

три амбулаторії, котрі в своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, 

кабінети профщеплень, денні стаціонари.  

Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення 

міста. Центр практично повністю забезпечений вакцинами для планових щеплень. 

Профілактичні огляди міського населення проводяться регулярно.  

В період січня - вересня 2019 року Центр здійснював фінансово-

господарську діяльність як комунальне підприємство. На підставі договору 

№0000-6М5М-М000  від 15.01.2019, зі змінами, укладеного Підприємством із 

Національною службою здоров’я України, та згідно звітів про обсяги медичних 

послуг, пов’язаних  з первинною медичною допомогою відповідно  поданих 

декларацій про вибір лікаря пацієнтами, в період січня - вересня 2019 року 

надійшло на рахунок Підприємства, як оплата за надані медичні послуги, 10 139,3 

тис. грн, з яких використано: 

- заробітна плата та сплата внесків до державних цільових фондів – 7 689,4 

тис.грн; 

- поточний ремонт приміщення амбулаторії сімейної медицини №3 

(реєстратура та діагностичний кабінет) – 130,8 тис.грн (оплачено частково, роботи 

закінчено у жовтні поточного року); 

-    медичне обладнання, кондиціонери, холодильники – 162,6 тис.грн;   

- туберкулін, медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення 

прийому лікаря, матеріали для діагностичних досліджень   – 192,1 тис.грн; 

- паливно-мастильні матеріали,  поліграфічна продукція, смужки діагностичні, 

миючі засоби, господарські та інші матеріали – 85,4 тис.грн; 

-  поточний ремонт та обслуговування службового автотранспорту,  

телекомунікаційні,  банківські, та інші послуги, супровід програмного 

забезпечення, орендна плата – 184,7 тис.грн; 

     - видатки на відрядження – 15,1 тис.грн;  
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     - відшкодування вартості медикаментів онкохворим – 104,7 тис.гривень. 

          Крім того, в зазначеному періоді Підприємством (одержувач бюджетних 

коштів) використано коштів міського бюджету – 1 391,1 тис.грн, з яких на 

виконання наступних Програм: 

- Програми розвитку медицини та медичного обслуговування  населення 

м.Золотоноші на  2016–2020 роки - 853,4 тис. грн, які використано на придбання 

пакетів для забезпечення у Золотоніській РБЛ ургентної допомоги  (39,6 тис.грн) 

та вагітних  м. Золотоноша індивідуальними пакетами для проведення пологів 

(24,1 тис.грн),  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (304,3 тис.грн), 

відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення (485,4 

тис.гривень); 

- Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні 

захворювання на 2018-2020 роки – 408,7 тис.грн (2 особи); 

- Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки – 116,9 тис.грн 

(забезпечено алоприймачами 5 осіб на суму 55,3 тис.грн, підгузниками – 16 осіб 

на суму 61,6 тис.грн); 

-Програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими 

органами на 2018-2020 роки – 11,1 тис.грн (1 особа); 

     - Фінансова підтримка КП “Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)” 

Золотоніської міської ради на 2019 рік – 1,0 тис. гривень. 

      Станом на 01.10.2019 штатна чисельність підприємства  – 82,0 одиниць 

(лікарі – 19 одиниць, середній медичний персонал  -  37 одиниць),  середня  

заробітна   плата 9,6 тис.гривень. 

       За 9 місяців поточного року  було прийнято  пацієнтів: 

 Поліклініка          - 56633   осіб 

 Виклики                - 3368    осіб 

 Стаціонар вдома  - 645       осіб 

 Стаціонар при амбулаторії  -   1296  /   10207 людино/дні 

       Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони 

АТО. Оглянуто, проліковано та реабілітовано 187 бійців АТО. Також центр 

проводить лікування та реабілітацію учасників бойових дій та ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС (248 осіб). 

 Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та відповідає 

табелю оснащення. 

 

Демографічна ситуація. 

За розрахунковими даними чисельність наявного населення  Золотоніської 

міськради станом на 1 вересня 2019 року  становила 28731 осіб, в тому числі 

постійного –  28325 осіб.  

За 9 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року, природний рух населення міста характеризується такими даними: 
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народилось – 106 дітей, померло -  239 осіб. 

Природний приріст населення становить мінус 133 особи. 

Міграційний приріст населення становить плюс 76 осіб: прибуло – 286 осіб, 

вибуло – 210 осіб. 

 

 

Начальник управління економіки     В.В. Остроглазова 
 


