
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.03.2020 № 52-4/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження звіту про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку міста 

Золотоноша за  2019 рік 

 

Розглянувши інформацію управління економіки про стан виконання 

Програми соціально-економічного розвитку міста за 2019 рік 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-вересень 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 24.03.2020 № 52-4/VII 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша за 2019 рік  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 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 01.01.2020 року (за 

попередніми даними підприємств міста) обсяг реалізованої промислової 

продукції становив 3 194 236,2 тис. грн, що у розрахунку на одну особу 

населення реалізовано продукції на 111297,4 грн.  

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за 

обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого 

реалізовано 4,3% продукції області.  

 
№ п/п Назва підприємства Обсяг реалізації Відсотки 

Січень-

грудень  2018 

Січень-

грудень 2019 

1 ДП “Злато дар” 2972,5 2051,7  69,0 

2 ДП “Роял Фрут Гарден Іст” 65254,4 103577,5 158,7 

3 ТДВ  “Золотоніський ЗМК” 1646041,0 1095922,9 66,6 

4 ПП “Сільвер Фуд” 28116,6 39325,4 139,9 

5 ПП “Агроспецпроект» ” 336393,9 401557,7 119,4 

6 ТОВ “Златоміт”  31236,6 31130,2 99,7 

7 ТОВ ПІІ “Еконія” 119506,1 163717,6 137,0 



8 ТОВ “Агросвіт» ” 3910,7 4319,6 110,5 

9 ТОВ “Агроскорм” 50607,0 40783,0 80,6 

10 ТОВ “ФЕС УКР” 814204,6 921778,0 113,2 

11 ТОВ “Золотоніський ЛГЗ «Златогор” 263421,6 355693,9 135,0 

12 ПрАТ “Золотоніська ПКФ” 1732,9 1936,5 111,7 

13 ТОВ “ ПКВ «Золотоноша” 3713,6 3043,6 82,0 

14 КП “Золотоніське видавничо-прліграфічне 

підприємство” 

837,0 958,6 114,5 

15 ТОВ “Золотоніський ЗБВ” 0 0 0 

16 ПрАТ “Золотоніський МБЗ ім. Лепсе”* 34005,2 0 0 

 Переробна промисловість 3 401 953,7 3 165 796,2 93,1 

17 КП “Міський водоканал” 26 197,7 28 440,0 108,6 

 Разом 3 428 151,4 3 194 236,2 93,2 

* відмовлено в наданні статистичних даних. 

 

З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими 

за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого 

реалізовано 98,8% продукції міста, виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції – 0,2%. 

Але, поряд з цим,  спад промислового виробництва спостерігається 

особливо серед таких груп  товарів: сирів сичужних - на 33,4% ТДВ 

“Золотоніський маслоробний комбінат”, м’яса ВРХ – на 0,3% ТОВ “Златоміт”, 

кормів готових для свійської птиці – на 18,4% ТОВ “Агроскорм”. Не 

здійснювався виробничий процес бетону товарного та конструкцій 

залізобетонних  на ТОВ “Золотоніський ЗБВ”. 

В галузі машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники 

реалізації продукції  за січень-грудень поточного року (за даними ГУС В 

Черкаській області) збільшились орієнтовно  на 4,6% проти аналогічного 

періоду минулого року .  На даний час  підприємство відмовило в наданні будь-

якої інформації. 

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності КП 

“Золотоніське поліграфічне підприємство” випуск та реалізація товарів 

шкільних та канцелярських  збільшився в середньому  на  14,5% 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


У 2019 році освоєно 428,0 млн. грн капітальних інвестицій, що на 3,8% 

більше, ніж за попередній рік (412,4 млн. грн). На кожного мешканця міста 

припало 14965,0  грн  капітальних інвестицій. 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у 2019 

році становила 2262 м2, або 133,6% до 2018 року. 

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 2019 році обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 92521,8 

тис. дол. США, імпорту – 24530,6 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 98,8%, імпорт 

збільшився – на 25,9%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило 67991,2 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 9 місяців 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 01.10.2019 становив 236838,4 

тис.грн. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за зазначений період склав  8281,0  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% 

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 01.01.2020 на обліку 

перебувало 122 малих підприємств та 1619 фізичних осіб-підприємців, з яких 

сплачують податки відповідно 77 юридичних осіб та стовідсотково фізичні 

особи – підприємці. 

 Протягом 2019 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-

підприємці – 199 особи, юридичні  – 11 осіб. Припинили свою діяльність 5 

юридичних осіб та 176 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Надходження до бюджетів усіх рівнів від усіх суб’єктів господарювання 

становили 337617,7 тис. грн., від малого підприємництва 49410,1 тис. грн., у 

тому числі до місцевого бюджету 29165,1 тис. грн.. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів  збільшились на 

81489,7 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 3527,2 тис. грн.  

Надходження податків 

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

                            тис. грн. 

СПД 

Кількість 
Зведений 

бюджет 
Місцевий бюджет Зареєстров

ано 

Фактично 

сплачують 

Юридичні особи 122 77 28303,8 10727,8 

Фізичні особи 1619 1619 21106,3 18437,3 

Разом   49410,1 29165,1 

 

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено 

через ЦНАП – 150, з них: міської ради – 59, територіальних органів ЦОВВ – 91. 

Перелік послуг затверджений рішенням Золотоніської міської ради від 

22.10.2019 № 48-12/VII “Про адміністративні послуги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради”. Загальна кількість послуг наданих в ЦНАП за 2019 

рік –7342, що в середньому за місяць – 612. 

  У 2019 році за кошти міського бюджету , в рамках проекту Програми “U-

LEAD з Європою”, завершена реконструкція міського ЦНАП по вул. 

Незалежності, 40 загальною вартістю  688,559 тис. грн.  

У липні 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. 

В результаті співпраці із Зорівською ОТГ 04.03.2019 була проведена 

державна реєстрація комунального підприємства “Благоустрій Зорівської с/р”. 

Крім того проводиться актуалізація даних мешканців міста в Реєстрі 



територіальної громади. 
  

Розвиток транспорту та зв’язку 

 Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних 

перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2019 рік було доставлено 

замовникам 334,2 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 147,6 

млн.т.км, що відповідно становить 117,8% та 122,6% до 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 2019 рік населенням міста оплачено за спожиті житлово-комунальні 

послуги 87379,8 тис. грн, або 96,9 % нарахованих за даний період сум (90175,2 

тис. грн) з урахуванням  погашення боргів попередніх періодів.  

Електрична енергія 
 У січні - грудні 2019 року діяло 2 тарифи: універсальний та вільні ціни. 

Усіма суб’єктами господарювання міста та населенням, які обслуговуються у 

ТОВ «Черкасиенергозбут» спожито 69122816 кВт/год, що на 4432306 кВт/год 

більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. 

Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом 

на 01.01.2020 становить 183,961 тис. грн.   

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

потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного 

газу 209,942 тис. м3 на суму 1275,6 тис.грн; дров — 1635,544 м3  на суму 940,4 

тис.грн; пелетів — 59,2 т на суму 209,8 тис.грн. Заборгованість станом на 

01.01.2020 відсутня. 

Закладами освіти було використано 350,743 тис. м3  газу на суму 

4446,994 тис. грн., за розподіл – 145,257 тис. грн, транспортування – 99,063 тис. 

грн. 

Енергоощадні кредити 
У 2019 році між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та  

АТ “Ощадбанк” (від 16 січня) та АБ “Укргазбанк” (від 1 квітня) діяв  Договір 

про відшкодування 50% від відсоткової ставки банку.  

За 2019 рік кількість нових позичальників становить 49 осіб. За даний 

період із міського бюджету громадянам міста компенсовано 89641,0 тис. грн.  
 

Житлово-комунальне господарство 
Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті 

займається 8 підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ “Янтар”, 

ПП УК “янтар”, ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд”, ТОВ “380В”, 

КП “Міський водоканал”, ПП “Базис плюс” та ПП “Грін таун”. 

Дорожнє господарство: загальна кількість вулиць та провулків міста 

складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг - 153 км, з яких 87,5% з твердим 

покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією 



– 25 км. Підприємствами – ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд” та 

КП “Міський водоканал” надавались послуги по ремонту, експлуатації та 

утримання дорожнього покриття та тротуарів. Протягом 2019 року за рахунок 

використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього 

покриття (технологією холодного асфальтування), проведено поточний 

дрібний ремонт, ремонт за допомогою установки УЯР-01, поточний ремонт 

тротуарів та здійснювалось утримання доріг і тротуарів  на загальну суму - 

6950,517 тис.грн., а саме: 

в тис.грн. 
Поточний дрібний ремонт 4286,132 

Придбання холодного асфальту “Рокфальт” 56,000 

Аварійний ямковий ремонт методом «холодного» асфальтування по 

вулицях: Шевченка, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Баха, 

Полатайло, Монастирська, Заводська, Незалежності 

71,408 

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 

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 

вул. Сагайдачного (запобігання виникненню НС) 31,511 

тротуар вул. Незалежності, Садовий проїзд 113,017 

тротуар вул. Обухова, Баха 29,634 

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, Шепелівська, 

Старобазарна, Визволення 117,199 

УЯР-01: вул. Ринкова, Суворова, Скляренка 144,379 

УЯР-01: вул.Незалежності, Садовий проїзд, І. Богуна 150,401 

УЯР-01: вул. М. Негоди, перехрестя вул. Ринкова - Січова, Січова 61,051 

УЯР-01: вул. 23 Вересня, Обухова 142,590 

Придбання бітумної емульсії 43,500 

Придбання щебеню 34,408 

Утримання, в т.ч.: 2664,385 

Утримання (приготування посипальної суміші та ін.) 2160,132 



Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 504,253 

Всього : 6950,517 

 

Проведено роботи з встановлення та заміни дорожніх знаків, нанесення 

дорожньої розмітки майже на 12 км вулиць міста (Шевченка, Визволення, 

Черкаська, Новоселівська, Незалежності, Садовий проїзд, Обухова, Січова). 

Закуплено та встановлено паркувальні напівсфери. 

У кінці року розпочаті роботи з реконструкції світлофорного об’єкту та 

поточного ремонту перехрестя вулиць Шевченка та Черкаська. 

Станом на 31.12 2019 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисні 

документації на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць 

міста у кількості 41, дворових заїздів – 13, виготовлену коштами мешканців, в 

рамках проекту “Золотоноша власними руками”, співфінансування яких, згідно 

умов конкурсу, проводитиметься із затвердженого бюджету міста, але протягом 

2019 року, в рамках зазначеної програми, роботи не проводилися у зв’язку з 

недостатністю коштів у міському бюджеті. 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 

V”. Так, протягом  2019 року, на облаштування та утримання вуличного і 

паркового освітлення міста витрачено 2491,125 тис. грн., з них на оплату 

використаної електроенергії – 1141,078 тис. грн. Станом на 01.01.2020 р., 

мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 115,7 км та 

налічує 2101 світлових точок. На обслуговування світлофорних об’єктів міста 

витрачено 206,05 тис. грн. 

Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтар” 

та ПП УК “Янтар” - з 05 вересня 2017 року. Форма власності підприємств— 

приватна. 

Щодо житлового фонду міста, то станом на 31 грудня 2019 року: 

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

11 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 2019 року було 

виділено кошти в сумі 5666,226 тис.грн. (з них: 1579,581 тис.грн. – субвенція з 

обласного бюджету): 

- 280,4 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.; 

- 781 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); 

- 380,292 тис.грн. – придбання котла твердопаливного з механічною 

подачею пелет, 800 кВт, 1 шт. 

- в рамках організації благоустрою населених пунктів було облаштовано 

чергову автобусну зупинку (16 тис.грн.) – по вулиці Франка. 

 

Соціальна сфера 

Незначна динаміка зростання доходів населення зберігалася і в 2019 році. 

Середньомісячна заробітна плата по місту за період з січня по грудень 

місяць 2019 року становить 8283 грн., що на 11,9%. більше, ніж у відповідному 

періоді 2018 року.  
За даними головного управління статистики у Черкаській області станом 

на 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати має одне 
підприємство-банкрут - ТОВ „КоронАгро” – 792,5 тис. грн.  

У 2019 році було проведено 12 засідань комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат.  

Протягом 2019 року на обліку в ЦЗ перебували 901 безробітна особа, 

жителі міста та району, з них за направленням центру зайнятості були 

працевлаштовані 268 безробітних. На кінець року на обліку ЦЗ 254 безробітних 

осіб, які проживають в м.Золотоноша . 

З метою підвищення конкурентоспроможності  громадян на ринку праці, 

подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили та 

задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах  служба зайнятості 

допомагає безробітним здобути професію або підвищити кваліфікацію. За  2019 

рік 79 осіб з числа безробітних, жителів  міста,   проходили професійне 

навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. 

   Протягом 2019 року  на обліку перебувало 75 безробітних, жителів міста, 

з інвалідністю,  з них 19 осіб працевлаштовані. До уваги інвалідів доводяться 

нормативно-правові  акти з питань соціального захисту інвалідів, відомості про 

підприємства, які мають спеціальні робочі місця для інвалідів; перелік професій 

та спеціальностей, які рекомендуються особам з певними групами захворювань.  



Підбір підходящої роботи для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

проводиться з урахуванням висновків МСЕК, рекомендацій і індивідуальних 

програм реабілітації, рівня освіти, стану здоров`я та побажань клієнта. 

Соціальна підтримка населення міста спрямована на поглиблення адресної 

соціальної допомоги конкретній сім’ї. Станом на 1 січня 2020 року 2238 

особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні  виплати різних 

видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім'ям  з дітьми  призначено 

1161 особі,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 

отримали 205 сімей.  Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є  Програма  
 житлових субсидій. Станом на  01.01.2020 субсидії на житлово-комунальні 
послуги отримали 4395  сімей, на суму 41590 тис. грн.  
   Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 122 особам на 

суму 434 тис. грн., станом на 01.01.2020 виплачено 122 особам (100%) на суму 

434 тис. грн.  

 Протягом 2019 року за виплатою готівки на пільгове тверде паливо 

звернулося 27 осіб на 45041,43 грн. 

   Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. Комісією міськвиконкому розглянуто 1642 заяви 

щодо надання субсидій та допомог, як виняток, враховуючи конкретні 

обставини, які склалися  в сім'ї, з яких позитивно вирішено питання по 1586 

заявах. 
          Протягом 2019 року Міністерством фінансів України було здійснено 

верифікацію достовірності інформації стосовно надання громадянам області 

субсидії. За результатами даної верифікації було встановлено, що 180 осіб 

набули право на майно вартістю понад 50 тис. грн., 43 особи мають 

транспортний засіб, з дати випуску якого ще не минуло 5 років, та 6 осіб 

двійників з іншими районами. Після проведеної перевірки наданої інформації 

верифікації підлягає поверненню субсидія по 13 особах.     

В управлінні постійно проводиться перевірка особових справ 

отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та 

субсидії на предмет достовірності і повноти інформації, що подавалася для 

призначення допомоги. За 2019 рік державним соціальним інспектором 

проведено 6589 перевірок, з них з виходом на місце роботи отримувача – 4, 

інші – шляхом запитів.  

 Виявлено 29 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи 

та майновий стан на суму 460,9 тис. грн. Повернено до державного бюджету в 

2019 році – 150,7 тис. грн. За 2019 рік проведено 1549 обстежень з метою 

підтвердження права на призначення допомоги. 

  Управлінням здійснюється нагляд за додержанням вимог законодавства 

під час призначення та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду 

України в Золотоніському районі. За 2019 рік перевірено 1010 пенсійних справ 

(нове призначення – 338, перерахунки -672),  що становить 100%, як 

результат, виявлено 1 випадок порушення норм чинного законодавства, що 



призвело по 1 пенсійній справі до порушення п.5 Порядку подання та оформлення 

документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

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 7772 особи, з них учасників АТО - 2 

особи, учасників бойових дій АТО – 429 осіб, інвалідів війни (АТО) - 29 осіб, 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) - 2 особи.   
Протягом року  в місті діяла Програма соціальної підтримки ветеранів 

війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші “Турбота”, 

основною метою якої є посилення соціального захисту ветеранів війни і 

праці, інвалідів, багатодітних сімей, малозабезпечених громадян міста та 

створення сприятливих умов для їх життєдіяльності. 

16 інвалідам І та II групи по зору в 2019 році надавалась 50% знижка плати 

від затверджених тарифів абонентної плати за користування квартирним 

телефоном.  

Програмою на 2019 рік передбачено кошти для надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам АТО. Станом на 01.01.2020 за наданням 

допомоги звернулося 30 осіб , освоєно 58,00 тис. грн.  

Серед учасників АТО постійно проводиться інформаційно - 

роз’яснювальна робота щодо наявності у них, відповідно до законодавства, 

права на санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та 

професійну адаптацію. Протягом 2019 року послугами з професійної адаптації 

охоплено 9 осіб, а саме, отримано кваліфікаційний рівень за професією “Водій 

автотранспортних засобів категорії “D” - 2 особи,  “Водій автотранспортних 

засобів категорії “С” - 1 особа, та “Водій автотранспортних засобів категорії 

“СЕ” -  6 осіб.    

 Протягом  2019 року  на санаторно-курортне лікування направлено 15 осіб 

з числа учасників бойових дій АТО, з  них 4 особи за рахунок співфінансування 

міського та обласного бюджетів. 

Також протягом 2019 року оздоровлено 20 осіб з інвалідністю від 

загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства на суму 146000 грн, 

1 особа з інвалідністю з наслідками травм і захворювання хребта та спинного 

мозку на суму 8592,85 грн.  

З Державного бюджету оздоровлено 23 особи постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1  на суму 167866,30 грн. та 

5 осіб оздоровлено за рахунок міського бюджету на суму 36500 грн.  

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни в міському бюджеті на 2019 рік передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн. 

Направлено на лікування 8 ветеранів війни та 15 учасників АТО. 

383 особам видано направлення для забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення 

забезпечено ТЗР 9 осіб. 

Надано матеріальну допомогу 8 особам з інвалідністю та 



малозабезпеченим сім’ям на суму 6092,00 грн. 

У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 309 

від 27.03.2019 р. укладено 12 договорів на забезпечення реабілітаційними 

заходами дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу на 

суму 141450,21 грн. 51 коп. 

      Протягом 2019 року рішеннями сесій  Золотоніської міської ради, було 

проведено реорганізацію Золотоніського міського центру соціальної допомоги 

шляхом створення нових структурних підрозділів: 

- відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості наданих послуг; 

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

- соціальна столова; 

- пункт прокату технічних та допоміжних засобів пересування; 

- відділення медико-реабілітаційних послуг. 

Реорганізація здійснювалася з метою запровадження нових видів послуг 

для задоволення потреб населення громади міста та поліпшення якості 

соціальних послуг, що надаються. 

В порівнянні з минулим звітним 2018 роком збільшився відсоток 

охоплених обслуговуванням громадян на 6,37 %  (2018р. – 86,49%, у 2019р. – 

92,86 ), також на 72,83 %  (22,23 тис. грн.) збільшилася сума коштів, отриманих 

за реалізацію  платних соціальних послуг  (2018 р. - 30,52 тис. грн., 2019 р.- 

52,750 тис. грн.). 

Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі 

відділення  центру соціальної допомоги,  складає 2145 осіб, виявлених  осіб -

2310, які потребують соціального обслуговування. Відсоток охоплення 

становить  92,86 %.   

І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома обслужені з початку 

року 369 осіб одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян та 

інвалідів. Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. З початку року 

додатково виявлено 66 одиноких непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з 

них взяті на надомне обслуговування 60 осіб, 68  знято з надомного 

обслуговування,  з них померло – 43 особи. 

Одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надано 1401 платних 

соціально-побутових послуг   на суму 32204 тис. грн. Загалом соціальними 

робітниками здійснено 24375 відвідувань. 

   У І відділенні соціальної допомоги вдома введено послугу паліативного 

догляду, для якої  введено 1 штатну одиницю медичної сестри. У відділенні 

працює 11 соціальних робітників. 

 За звітний період надано медичних послуг 6  особам, хворим  з ІV та V 

групами активності. Сестрою медичною відділення на домашньому патронажі  

11 осіб отримали медичну допомогу -   102  відвідування, 337відвідувань 

проведені лікарем за місцем проживання підопічних - 16  осіб. Послуга 

паліативного догляду – 2 обстеження, 4 маніпуляції, всього надано 6 послуг. 

Вісім місяців посада медичної сестри була вакантною.   

 В будинки - інтернати області на постійне проживання за  2019 рік 



направлено 9 осіб, 1 особа в реабілітаційний центр: “Здоров’я” Як орган опіки 

та піклування по визнанню недієздатними Центр соціальної допомоги  прийняв 

участь у    3  судових розглядах, рішеннями яких призначено опікунів та 

визнано осіб недієздатними. 

У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  912 осіб, з них: 

громадян похилого віку – 500 осіб, інвалідів загального захворювання – 169 

осіб, інвалідів війни – 3 особи, дітей війни – 128 осіб, ветерани праці – 34 

особи,  учасники війни – 16 осіб та  учасників бойових дій – 41 особа, учасників 

АТО – 328 осіб, потерпілих внаслідок ЧАЕС – 33 особи. Також, у відділенні 

обслуговуються 14 осіб із психічними захворюваннями, які входять до складу 

групи, що отримує послугу денного перебування. 

Послугою соціальної адаптації у звітному році охоплено 47 осіб.  

З початку року у відділенні денного перебування започатковано 

щотижневе проведення психологічних заходів та заняття аеробікою з молоддю, 

яка має інвалідність. Також, щомісячно для даної категорії осіб проводиться 

День іменника, де на волонтерських засадах залучено працівників міського 

будинку культури. Впроваджено на літній період п’ятиденний табір відпочинку 

для осіб з особливими потребами від 18 років. 

Послугу представництво інтересів надано 34 особам. 

За послугою консультування звернулося 86 осіб та 322 учасника АТО в 

рамка пілотного проекту Міністерства ветеранів у визначені соціальних потреб 

ветеранів війни. 

Лікарем відділення денного перебування  у  2019 році оглянуто вперше 

434 особи, загальна кількість оглянутих лікарем -  914 осіб, 1058 відвідувань, 93 

особи пройшли курс масажу.  

За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами 

скористалися 171 особа, з них: транспортними послугами  - 188 осіб, сестри  

медичної - 26 осіб (96 патронажних відвідувань), сестри медичної з масажу – 34 

особи (680 патронажне відвідування). Перукарем надано 78 послуги, лікарем – 

56 послуг.  

У 2019 році 245 осіб скористалися прокатом технічних та допоміжних 

засобів пересування (за медичними показанням). 

На обліку у м. Золотоноша перебуває 132 дитини з інвалідністю, на 

обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів - 85 дітей, з них 12 дітей 

групи ризику. 77 дітей отримали визначені послуги у відділенні, з них соціальні 

послуги отримало – 75 дітей, медичні послуги отримали – 71 дитина, масаж – 

36 дітей, ЛФК – 52 дитини. Відвідувань у відділенні – 2813, рання соціальна 

реабілітація – 18 дітей, 1252 відвідування; психологічна корекція – 20 дітей, 231 

відвідування; трудова реабілітація –27 дітей, 426 відвідування; 15 дітей зняті з 

обліку протягом року.  У відділенні 28 дітей на денному перебуванні  одержали 

безкоштовні обіди. З вересня 2019року 6 дітей  навчаються за індивідуальною 

програмою загальноосвітньої школи № 6 на базі Центру соціальної допомоги. 

 Відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надало 157-ми  

особам наступні соціальні послуги: консультування – 134 особи; соціальний 

супровід – 13 осіб; соціальна профілактика – 10 осіб; представництво інтересів 



– 7 осіб. 

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги за 2019 рік охоплено 534 особи. З них: громадяни похилого віку – 

505 осіб, інваліди  загального захворювання –121 особа, інваліди війни – 4 

особи, діти війни – 151 особа, ветерани праці – 102 особи,  учасники війни – 14 

осіб та члени сімей загиблих – 12 осіб, учасники бойових дій – 7 осіб, 

потерпілих внаслідок ЧАЕС – 12 осіб.  

Адресну допомогу отримали  – 131 особа, їм видано  промислових товарів 

– 81од., вагою 71,70 кг на суму 1792,64 грн., продуктів харчування – 401,900 кг. 

на суму 4876,50 грн. засобів гігієни ( памперси 9 упак. ) на суму 518,49 грн. та  

допомогу у вигляді твердого палива (дерево-кругляк) 3 м3 на суму 900 грн. 

  Одним із напрямів роботи відділення організації надання адресної 

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

Ними безкоштовно скористалося 335 осіб, надано  послуг на суму  17712,36 

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 153 осіб,  надано 204 послуг  на 

суму  6698,67 грн. При необхідності послуга  надавалась за місцем 

проживання громадян працівниками відповідних  підрозділів. 

 До Дня Перемоги та Дня людей похилого віку  проводився святкові 

благодійні обіди, по 80 одиноких жителів міста.  

Транспортною послугою “соціальне таксі” скористалося 110 осіб з них: 24 

особи з інвалідністю до 18 років, 14 осіб інвалідів прикутих до візка, 39 осіб з  

інвалідністю, 30 осіб похилого віку, 3 осіб важкохворих. Кількість виїздів 

спецавтотранспортом за рік – 2455, з них на платній основі – 227 (56 осіб) на 

суму 13843 грн. 85 коп.    

В звітному році розроблена на платній основі соціальна послуга з доставки 

гарячих обідів на місце проживання. 

За звітний 2019 рік 10 працівників Центру підвищили кваліфікацію 

(молодший медичний персонал, соціальні робітники), атестації підлягало 3  

соціальні працівники.  

Декілька разів на місяць на волонтерських засадах проводять розважальні 

заходи з підопічними Центру. Послуга була надана 30 особам з інвалідністю. 

Фізична особа - підприємець Онофрій Марія, проводить безкоштовні 

практичні заняття по особистому догляду за собою.  Надано послугу 16 особам 

з особливими потребами. 

Церква Євангельских Християн – Баптистів (Благодать) на базі табору 

відпочинку “Максимум надала послугу соціальної адаптації та реабілітацію 20 

дітям з інвалідністю. 

Двома волонтерами Української церкви християн віри Євангеліської 

охоплено 38 дітей з інвалідністю при наданні послуги соціальної адаптації 

(проведена лялькова вистава). 

Місцеві підприємства та підприємці постійно приймають участь у різних 

заходах та акціях, які проводяться у місті для різних категорійних груп жителів. 

Пересічні жителі, як дорослі так і діти, охоче долучаються до благодійних 



пожертв. За їх участі проводяться благодійні обіди, різні свята, табори 

відпочинку, екскурсії. За участі БО “Фонд родини Нечитайло” на умовах 

співфінансування, для Центру придбано легковий автомобіль  RENAULT 

LODGY 2012 , завдяки чому обсяги соціальних перевезень зростуть. 

Благодійником з Німеччини, м.Берлін, Янцом Унгером, для Центру придбано 

пральну машину. 

     Освіта 

У місті функціонує 18 освітніх закладів: 7 дошкільних установ,  

8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, комунальний заклад 

“Інклюзивно-ресурсний центр”. 

Дошкільною освітою охоплено 1 001 дитину, 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 05.01.2020 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). З  квітня 2018 року інклюзія 

організована ще для 3 дітей (заклад дошкільної освіти “Ромашка”. У 2019 році 

на інклюзивній формі загалом навчається 6 дітей дошкільного віку (із вересня 

2019 введено інклюзію у ЗДО “Струмочок”, із листопада 2019 – у ЗДО 

“Веселка”).  

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  

2482 учнів. З них 1181 учнів початкових класів (98 %), 46 особа – діти-сироти 

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

з багатодітних сімей, 23 – діти, з малозабезпечених сімей, 27 – 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).  

Семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

оздоровлено у ТОВ “Журавлик – 2017”. На їх оздоровлення витрачено  

48 510 грн.  

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

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

Станом на 05.01.2020 освоєно 70 070  грн. (49 дітей).  

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 2019 рік здійснена 7 особам на суму 12 670 грн. 

Збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа 

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

(691 учень), спеціалізована школа № 1 (468 учнів), спеціалізована школа № 2 

інформаційних технологій (459 учнів), ЗОШ № 3 (560 учнів), ЗОШ № 5  

(232 учні), ЗОШ № 6 (422 учні), санаторна школа-інтернат (261 учень), 

спеціальна школа-інтернат (86 учнів). Загальна кількість учнів – 3 179 осіб  

(8 шкіл).  

Наповнюваність у початковій ланці складає 25 учнів (у минулому році 

була 26,5); загальна наповнюваність – 24,6 (відповідно у минулому році – 24). 

Індивідуально працюють педагоги із 51 учнем (педагогічний патронаж).  

На домашній формі навчання перебувають 5 учнів: СШ № 1 - 1,  

СШІТ № 2 – 1, ЗОШ № 5 - 3. 

На даний час на екстернаті учні не навчаються.  

Впроваджено інклюзивну форму навчання для 15 учнів: гімназія (4), СШ 

№ 1 (1), ЗОШ № 6 (4), ЗДО “Веселка” (1), ЗДО “Ромашка” (3), ЗДО 

“Струмочок” (1), ЗДО “Ялинка” (1). 

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) було охоплено 1 462 дитини, 

що становить 52 % дітей від їх загальної кількості. 

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. На сьогодні закуплено 

комп’ютерну техніку, меблі для учнів 1-х класів, дидактичний матеріал.  

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 “Струмочок” та “Калинка” проведено поточний ремонт 

вентиляції у харчоблоках. У ЗОШ № 5 проведено поточний ремонт кабінету 

хімії. Триває реконструкція даху ЗОШ № 3. 

Кожного року аналізується виконання програми “Євро вікно”.  

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

виконана на 80 % (416 вікон), а у школах на 64 % (734 вікна).  

Всього замінено 1 150 вікон. Залишилось замінити вікна у ЗОШ № 6,  

ЗДО “Ромашка”, “Веселка”, “Ялинка”, “Калинка”. Всього 676 вікон. 

 

Молодіжна політика 

На молодіжні заходи в міському бюджеті на 2019 рік виділено та 

використані кошти в сумі 187 800,00 грн., з них: 

-  80 000,00 грн.   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей; 

-  107 800,00 грн. - на профілактику негативних явищ в молодіжному     



середовищі. 

 Проведено 180 заходів, для молоді надано 190 інформаційних; 10 

психологічних та 80 інших послуг.  

  Реалізовано 2 соціальні проекти: “Живи Здорово!” та “Інтерактивна гра 

“Загадковий Златокрай” , на які залучено 20 тис. грн.  з обласного бюджету.  

За підтримки Львівської освітньої фундації в місті реалізовувався проект 

,,Б.У.Р. Будуємо Україну Разом”. Це був Всеукраїнський молодіжний табір, під 

час якого молодь з усієї країни та місцеві молодіжні лідери створили 

молодіжний простір на базі гуртожитку коледжу ветеринарної медицини 

(залучено 190 тис. коштів Німецького благодійного фонду).  

   За сприяння Організаційного комітету Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA діє місцевий кіноклуб 

документального кіно; 

- реалізовується проект “Молодіжний клуб журналістики”. 

Щосуботи у молодіжному просторі Chill Out проводяться тренінги для 

молоді з розвитку лідерства, співпраці, комунікативних навичок, навичок 

фінансової грамотності.  

 Активно приймали участь у регіональних, всеукраїнських та 

молодіжних заходах: 

- в роботі Генеральної Асамблеї Європейського Центру Міжнародної ради 

Жінок ; 

- у Всеукраїнському форумі “Молодіжна столиця України” в Кам’янець-

Подільському; 

- у міжнародному проекті Active Youth Trips  (Анатолій Сидоренко – учень 

СШІТ № 2);  

- у молодіжному міжнародному проекті з підтримки демократії Erasmus+ 

(Артем Верчик, Тетяна Атаманюк- студенти коледжу ветеринарної медицини, 

Дарина Бартукова – ЗОШ № 6);  

- у міжнародному проекті Active Youth Trips з навчальним візитом до 

Німеччини  (Кирило Алмазов – санаторна школа, Анатолій Сидоренко – СШІТ 

№ 2).   

Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до 

реєстру багатодітних сімей внесено 183 сімей, в  них 618 дітей . 

Робота з дітьми 

 Станом на 01.01.2020 на первинному обліку в службі перебуває 75 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В сімейні форми 

виховання влаштовано 68 дітей, з них: 47 – під опіку, 7 – в ПС, 14 – в ДБСТ.   

Найкращою формою влаштування посиротілої дитини є усиновлення. В 

2019 році усиновлено 3 дітей первинного обліку. В  34 сім’ях жителів міста 

проживає 42 усиновлені дитини. 1 сім’я виховує 5 усиновлених дітей, 1 - 3 

дітей, 2 - 2 дітей, 30 - по 1 дитині.  

Активно розвиваються такі форми виховання, як прийомні сім’ї та дитячі 

будинки сімейного типу. У 2019 році в місті створено 2 ДБСТ та 1 ПС. На 

сьогоднішній день в місті функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких 

виховується  20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 6 



прийомних сімей, у яких виховується 9 дітей.  

У 2019 році на території міста посиротіло 23 дітей, 16 з них влаштовано в 

сімейні форми виховання. Відносно 6-ти осиротілих дітей проводиться робота 

щодо влаштування їх в сімейні форми виховання. 

Патронатною формою виховання охоплено 10 дітей, після проведеної 

роботи  6 - повернено в біологічну родину. 

З метою попередження дитячої бездоглядності організовано та проведено  

67 комплексних рейдів . 

 Влітку 2019 року 17 дітей  з функціонально-неспроможних сімей 

оздоровлено в ДОТ “Журавлик-2017”. Також діти даної категорії  

оздоровлюються в санаторіях “Сосновий бір”, “Пролісок” та “Руська поляна”.  

За 12 місяців проведено 25 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 

на яких розглянуто 187 питань.   

Оздоровлення та відпочинок 

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), оздоровленням охоплено 

3073 особи. 

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. 

В місті працює 8 спортивних клубів всіх форм власності. 

   Шостий рік поспіль міськрайонна федерація шахів проводить 

Всеукраїнський турнір пам’яті І.Є. Болеславського, в якому беруть участь 

представники з 18 областей України ( більше 100 учасників). 

Проводяться Чемпіонати та першості міста з футболу, міні-футболу, 

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

шахів, греко-римської боротьби. 

 

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. 

У звітному році забезпечено функціонування 8-ми творчих колективів, 

що носять почесне звання “Народний”. 

За 2019 рік були проведені ремонтні роботи : 

- 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. 

Поновлено матеріально-технічну базу -  придбано ноутбук (55000 грн) та 

новорічні костюми  (4000 грн) 

Протягом 2019 року закладами культури міста проведено 377 масових 

заходів, з яких : 

- бібліотечними закладами - 34 ; 

- клубними закладами - 304 ; 

- краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка - 24 ; 

- дитячою музичною школою - 15 масових заходів. 

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” День міста; Відкрита ліга сміху та ін. 

В Золотоніському краєзнавчому музеї, який був переміщений в інше 

приміщення, протягом року проходять різноманітні екскурсії загального та 

тематичного плану, постійно оновлюються експонати виставок, що 

висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю, героїчну 

боротьбу на майдані та в зоні АТО.  

Не дивлячись на пожежу та те, що в приміщенні Золотоніської дитячої 

музичної школи деякий час не було можливості проводити повноцінні заняття 

контингент учнів школи залишився на рівні минулого року та станом на 

01.01.2020 року становить 368 учнів + 127  дітей в групах самоокупності.  

Вихованці Золотоніської дитячої музичної школи регулярно стають 

призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів. 

Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури 

приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах. 

 

Медицина 

У 2019 році Центр первинної медичної допомоги здійснював фінансово-

господарську діяльність, як комунальне неприбуткове підприємство – КП 

“Золотоніський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)”. 

     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, за 

2019 рік надійшло на рахунок Підприємства, як оплата за надані медичні 

послуги 13 570,8 тис. грн., з яких використано на: 

- заробітну плату та сплату внесків до державних цільових фондів – 10 891,0 

тис.грн.; 

- поточний ремонт приміщення амбулаторії сімейної медицини №3 

(реєстратура та діагностичний кабінет) – 317,8 тис.грн.; 

-  медичне та інше обладнання, кондиціонери, холодильники – 333,4 



тис.грн.;   

- туберкулін, медикаменти та вироби медичного призначення для 

забезпечення прийому лікаря, матеріали для діагностичних досліджень   – 301,0 

тис.грн; 

-  поточний ремонт та обслуговування службового автотранспорту,  

паливно-мастильні матеріали,  поліграфічна продукція,  миючі засоби, 

господарські та інші матеріали –  181,0 тис.грн; 

-  телекомунікаційні,  банківські, “Інтернет” та інші послуги, супровід 

програмного забезпечення, послуги з впровадження програмного забезпечення 

робочих місць лікарів в системі доктор Елекс , орендна плата – 145,1 тис.грн; 

- видатки на відрядження – 27,0 тис.грн;  

- відшкодування вартості медикаментів онкохворим – 199,0 тис.гривень; 

           Крім того, в зазначеному періоді підприємством (одержувач бюджетних 

коштів) використано коштів міського бюджету – 2 184,4 тис.грн на виконання 

нижче перелічених  Програм. 

По Програмі розвитку медицини та медичного обслуговування  населення 

м. Золотоноші на  2016 – 2020 роки – 1 367,0 тис. грн., які використано: 

- на придбання пакетів для забезпечення ургентної допомоги у 

Золотоніській РБЛ (54,9 тис.грн.) та вагітних  м. Золотоноша індивідуальними 

пакетами для проведення пологів у Золотоніській РБЛ  (45,6 тис.грн.); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 492,7 тис.грн.; 

- відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення 

на суму 773,8 тис.гривень. 

По Програмі забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні 

захворювання на 2018-2020 роки  – 591,4 тис.грн. на лікування 2-х мешканців 

міста. 

По Програмі забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю  технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки 

в сумі 205,9 тис.грн -  забезпечено калоприймачами – 5 осіб на суму 98,9 

тис.грн та підгузками – 16 осіб на суму 107,0 тис.грн.); 

По Програмі медикаментозного забезпечення хворих із 

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

    По Програмі фінансової підтримки комунального підприємства 

"Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)" Золотоніської міської ради на 2019 рік – 9,0 тис. гривень. 

      Станом на 01.01.2020 штатна чисельність – 82,0 одиниць (лікарі – 19 

одиниць, середній медичний персонал  -  37 одиниць),  середня  заробітна   

плата 9,6 тис.гривень. 

          

      За 2019 рік  було прийнято  пацієнтів: 

 Поліклініка  - 78 553   особи 

 Виклики обслужені  -    4364   осіб 

 Стаціонар вдома  -  897  осіб 

 Стаціонар при амбулаторії  -   1835 /  14121 людино/дні 

   



Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із 

зони АТО. Оглянуто, проліковано та реабілітовано 199 бійців АТО. Також 

центр проводить лікування та реабілітацію учасників бойових дій та 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС (249 осіб). 

 Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та відповідає 

табелю оснащення. 

 

Міжнародне співробітництв  

У 2019 році заходи міжнародної співпраці з іншими громадами 

здійснювалися відповідно до затвердженої рішенням Золотоніської міської ради 

від 19.12.2019 №41-52/VII  Програми міжнародного співробітництва міста 

Золотоноша на 2019-2022 роки.  

Квітень 2019 року – Золотоніським міським центром соціальної допомоги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради було отримано від німецьких 

партнерів з міста Берлін та Мелле гуманітарний вантаж соціально-медичного 

призначення загальної масою близько 2,4 т. В подальшому речі були 

розподілені між Центром первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини), Золотоніської центральною районною лікарнею, районної лікарнею 

села Гельмязів та Золотоніським міським територіальним центром соціальної 

допомоги. Також до міста Золотоноша завітали представники міста Явор, 

зокрема, мер міста Еміліан Бера, заступник голови Ради міста Міхал Бендер, 

директор лікарні Йоанна Стрончек, інспектор з питань коштів ЄС в мерії міста 

Явор Томаш Косчув, представник роботодавців міста Явор Ігор Іванюта, 

начальник відділу промоції міста та міжнародного співробітництва Лєшек 

Святковскі та підприємець, пекар-кондитер, представник польської спілки 

кондитерів Станіслав Фуртак, які ознайомилися з виробничими 

підприємствами, інфраструктурою міста та його особливостями, обговорено 

напрямки можливої співпраці. Під час даного візиту було підписано лист про 

наміри щодо співпраці у сферах освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, 

обміну молоддю, проектів фінансування з Європейського Союзу. 

Травень 2019 року – виконавчим комітетом Золотоніської міської ради 

надано допомогу державній пожежно-рятувальній частині №8 міста 

Золотоноша із супроводу та перекладу для 2 делегацій професійної пожежної 

частини міста Плауен та Школи протипожежного захисту та надзвичайних 

ситуацій землі Саксонія (місто Хойєрсверда). В рамках візиту представників 

пожежної частини та пожежних навчального закладу було реалізовано такі 

заходи: візит гостей в пожежну частину №8 міста Золотоноші та 

Золотоніського району, №16 Чигирина та Чигиринського району, 

Чигиринського районного сектору Управління ДСНС у Черкаській області та 

Державної пожежно-рятувальної частини №16, Інституту протипожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, Обласний центр екстренної медичної 

допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради. Крім того, гості 

спостерігали за спільними навчаннями пожежно-рятувальних підрозділів і 

фахівців обласного управління лісового та мисливського господарства, в ході 

яких відпрацьовувалися дії з оперативного виявлення загорання, первинного 



реагування наявними силами, залучення сил і засобів Золотоніського районного 

відділу Управління ДСНС України у Черкаській області та застосування 

тактичних схем боротьби із вогнем в умовах дефіциту водних ресурсів. 

Червень 2019 – реалізовано поїздку в м. Алітус (Литва) з метою 

ознайомлення з роботою та особливостями заводу поводження з відходами 

району Алітус (ARATC), технологічним супроводом якого займається 

підприємство з міста Плауен. За підсумками даної поїздки та обміну досвідом 

прийнято рішення щодо оптимальної потужності майбутнього заводу. 

Рятувальники Золотоніського районного відділу Управління ДСНС України у 

Черкаській області та Державної пожежно-рятувальної частини №8 отримали 

від Служби надзвичайних ситуацій району Фогтланд та організації „Друзі 

України Ерцгебірге“ оперативний автомобіль Volkswagen Sharan, компресор 

подачі стисненого повітря (виробник Дрегер (Dräger)), а також захисний одяг, 

взуття та обладнання для вогнеборців. 

Серпень 2019 – візит міської делегації у місто Явор на Свято Хліба і 

Пряника, під час якого була представлена продукція місцевих виробників та 

обговорено план заходів співробітництва. Крім того, депутати Золотоніської 

міської ради Олег Зуб та Владислав Скиба відвідали місто Лученець 

(Словаччина), з яким місто Золотоноша має підписаний меморандум про 

співробітництво. Представники взяли участь у святкуванні Днів міста Лученець 

та переговорах щодо подальшої співпраці в гуманітарні сфері. 

Вересень 2019 – в рамках співробітництва з містом Плауен (федеративна 

земля Саксонія) місто Золотоноша отримало пропозицію від підприємства міста 

ТОВ “М&С Світовий проект” відвідати дане підприємство та головному 

інженеру-технологу очисних споруд КП “Міський водоканал” обмінятися 

досвідом в галузі відбору та аналізу проб стічних вод і грунтів. В ході даної 

поїздки, в якій взяли участь перший заступник міського голови Олег Масло, 

директор КП “Міський водоканал” Сергій Кузнєцов, головний інженер-

технолог Тетяна Поліщук, головний спеціаліст управління економіки Вадим 

Дзюбан, представники міста Золотоноша мали змогу ознайомитися зі спектром 

послуг, що надаються ТОВ “М&С Світовий проект”, роботою очисних споруд 

міста Плауен, пройти практику на базі лабораторії ТОВ “М&С Світовий 

проект” в місті Бад Мускау, а також реалізувати зустріч з директором 

вищезгаданого підприємства й міським головою міста Плауен Ральфом 

Обердорфером. В ході цієї зустрічі було обговорено перспективи 

співробітництва, підтверджено зацікавленість міста Плауен та міста 

Золотоноша в співробітництві в комунальному напрямку. 

Вересень 2019 – візит керівника організації “Друзі України Ерцгебірге” в 

місто Золотоноша, зустріч з міським головою, обговорення можливих 

напрямків співробітництва та досягнень за період співпраці, візит в 

Золотоніський міський територіальний центр соціальної допомоги та міські 

амбулаторії, ознайомлення з досягнення в медичній та соціальній сферах міста. 

Жовтень 2019 – приїзд делегації з міста Берлін Єнса та Крістіне Унгер, під 

час якого гості оглянули міський територіальний центр соціальної допомоги, 

міські амбулаторії, гімназію ім. С.Д.Скляренка, дитячий садочок „Ялинка“, 



поспілкувалися з керівництвом закладів міста й міським головою. Під час 

візиту в територіальний центр соціальної допомоги Єнс та Крістіне Унгер 

передали закладу пральну машину для використання в господарській 

діяльності. Погоджено напрямки подальшої співпраці в соціально-медичній 

галузі, обговорено можливості та потреби амбулаторій, територіального центру 

соціального захисту насилення та дошкільних навчальних закладів. 

Листопад 2019 – зустріч першого заступника міського голови з міським 

головою міста Плауен Ральфом Обердорфером під час четвертої німецько-

української конференції муніципальних партнерств у місті Одеса, під час якої 

представники обох міст погодили напрямки співпраці у комунальному сектору: 

будівництво сміттєпереробного заводу потужністю 50000 т/рік та 

реконструкцію очисних споруд КП “Міський водоканал”.  Міський голова міста 

Плауен задекларував подачу заявки на фінансування зазначених напрямків, яка 

в разі погодження, може становити від 2000 до 50000 євро. Виконавчим 

комітетом Золотоніської міської ради сформовано цілі співробітництва у 

комунальній сфері, які ставить перед собою місто Золотоноша, та направлено 

міському голові міста Плауен для подачі заявки на отримання субвенції у 2020 

році. 

Демографічна ситуація. 

За розрахунковими даними чисельність наявного населення  

Золотоніської міськради станом на 1 січня 2020 року  становила 28 601 осіб, в 

тому числі постійного –  28 195 осіб. З них 15220 жінки, 13381 чоловіки. 

За 2019 рік минулого року, в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року, природний рух населення міста характеризується такими 

даними: народилось – 189, померло -  391 осіб. 

Природний приріст населення становить мінус 202особи. 

Міграційний приріст населення становить плюс 35 осіб: прибуло – 510 

осіб, вибуло – 475 осіб. 

 

 

 

Секретар міської ради        Н.О.Сьомак 
 

 


