
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.08.2020 № 54-2/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження звіту про виконання Програми 

соціально-економічного розвитку міста 

Золотоноша за  січень-червень 2020 року 

 

Розглянувши інформацію управління економіки про стан виконання 

Програми соціально-економічного розвитку міста за січень-червень 2020 року в 

рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року, керуючись п. 22 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання „Програми соціально-економічного 

розвитку міста за січень-червень 2020 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 23850 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 18.08.2020 № 54-2/VII 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша за січень-червень 2020 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 2020 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 

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

5/VII), протягом І півріччя  2020 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 01.07.2020 року (за 

попередніми даними підприємств міста) обсяг реалізованої промислової 

продукції становив 1629186,6 тис. грн, що становить 101,3 % до відповідного 

періоду попереднього року (1608770.5 тис. грн). У розрахунку на одну особу 

населення реалізовано продукції 57044 грн.  

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за 

обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого 

реалізовано 99,0 % від загального обсягу реалізованої продукції, виробництво 

хімічних речовин і хімічної продукції – 1,0%,  

В результаті роботи харчової промисловості за січень–червень спад 

промислового виробництва становить 4,3 %. Це пов'язано з коливанням цін на 

ринку та введенням карантинних обмежень, викликаних з COVID-19. Особливо 

серед таких груп  товарів як : м’яса ВРХ – на 13,8%  ТОВ „Златоміт”;  води 

натуральної мінеральної на – 30,0% ТОВ ПІІ „Еконія”; сирів сичужних та 

продуктів молоковмісних   - на 28,6% ТДВ „Золотоніський ЗМК”. 

 

  



 
№ 

п/п 

Назва підприємства Обсяг реалізації Відсот

ки Січень-

червень 

2019 

Січень-

червень 

2020 

1 ДП „Златодар” 832,1 918,0 110,3 

2 ДП „Роял Фрут Гарден Іст” 41969,9 43671,0 104,1 

3 ТДВ „ «Золотоніський ЗМК” 641283,0 457953,4 71,4 

4 ПП „Сільвер Фуд” 14752,3 19020,0 128,9 

5 ПП „Агроспецпроект” 146356,0 193763,4 132,4 

6 ТОВ „Златоміт”  12236,2 10550,0 86,2 

7 ТОВ ПІІ „Еконія” 108937,2 76332,3 70,0 

8 ТОВ „ Агро світ ” 1537,7 1743,8 113,4 

9 ТОВ „Агроскорм” 14508,5 14354,0 98,9 

10 ТОВ „ФЕС УКР” 456501,0 429054,0 94,0 

11 ТОВ „Золотоніський ЛГЗ ” Златогор” 152408,9 365380,6 239,7 

12 ПрАТ „ Золотоніська ПКФ” 919,8 1322,1 143,7 

13 ТОВ „ ПКВ «Золотоноша” 1265,8 734,0 58,0 

14 КП „Золотоніське видавничо-прліграфічне підприємство” 476,1 474,3 99,6 

15 ПрАТ „Золотоніський МБЗ ім. Лепсе” - -  

16 ТДВ „Продтовари» - 441,7 - 

 Переробна промисловість 1593984,5 1615712,6 101,4 

17 КП „ Міський водоканал” 14786,0 13474,0 91,1 

 Разом 1608770,5 1629186,6 101,3 

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності КП 

„Золотоніське поліграфічне підприємство”  випуск та реалізація товарів 

шкільних та канцелярських  зменшився в середньому  на  0,4% 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 надасть можливість інвестору 

самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт 

чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-

економічний та інвестиційний стан будь-якої території  в цілому.  

Відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.  

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику 

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

За січень-травень поточного року підрядними організаціями виконано 

будівельних робіт на 2491 тис. грн.. 

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. 

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


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. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладений в економіку міста на 

01.01.2020  року, становить 16189,9 тис. дол. США. У розрахунку на 1 особу 

населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 

572,5 дол. США.  

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних  про 

прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

external/data-sector-external#1).  

Фінансовий стан 

Згідно з оперативними даними за І півріччя 2020 року підприємства та 

організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від звичайної 

діяльності до оподаткування - прибуток в сумі 338,7   млн. грн, що на 287,0 

млн. грн  більше  ніж за аналогічний період минулого року (51,7млн.грн) . 

У результаті діяльності 16 підприємств та організацій із 17 підзвітних 

одиниць отримали прибутки в сумі 338,7 млн. грн, що на 249 млн.грн більше, 

ніж фактичні прибутки за січень – червень 9року (89,7 млн. грн). 

Суми отриманих за січень – червень 2020 року збитків становить 5,4  

млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (28,6 млн. грн) 

зменшились на 23,2 млн. грн.  

Рівень збитковості –23,5%. 

Споживчий ринок міста. 

За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства по м. Золотоноша  станом на 01.04.2020 становив 94571,8 тис.грн, 

або 126,6% в порівняних цінах до минулорічного показника - 73 588,7 тис.грн. 

 В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за зазначений період склав   3306,7грн.  

         За  І квартал 2020 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування 

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

діяльності, реалізовано послуг на суму 27998,1 тис. грн, що становить 67,8 % 

відповідного періоду минулого року. 

 Обсяг послуг реалізованих населенню становив 15181,5 тис. грн, що в 

розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 532,7 грн.  
 

Малий та середній бізнес 

За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.07.2020 на обліку 

перебувало 115 малих підприємств та 1596 фізичних осіб-підприємців, з яких 

сплачують податки відповідно 73 юридичних осіб та стовідсотково фізичні 

особи – підприємці. 

 Протягом І півріччя 2020 року державну реєстрацію здійснили фізичні 

особи-підприємці – 81 особа, юридичні  – 4 особи. Припинили свою діяльність 

0 юридичних осіб та 115 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1


Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів господарювання 

становили 152 681,5тис. грн, у тому числі до місцевого бюджету 14754,5 тис. 

грн, від малого підприємництва 37324,8 тис. грн. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого 

підприємництва зменшились на 419,1 тис. грн, до місцевого бюджету 

збільшились на 496 тис. грн.  

Надходження податків  

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

                            тис. грн 

СПД 

Кількість 
Зведений 

бюджет 
Місцевий бюджет Зареєстрова

но 

Фактично 

сплачують 

Юридичні особи 115 73 18782,7 5371,8 

Фізичні особи 1596 1596 18542,1 9382,7 

Разом   37324,8 14754,5 

 

 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.  

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено 

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

Кількість послуг наданих в ЦНАП за І півріччя 2020 року –3810. Кількість 

послуг, що надаються в середньому за місяць – 635. 

В рамках фази впровадження Програми „U-LEAD з Європою” Раунд 2, 

відповідно до угоди № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 08.11.2019 до 

Договору № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 31.11.2019 у першому півріччі 

поточного року до відділу надійшли матеріальні цінності, а саме меблі в 

кількості 134 одиниці (робочі столи, стільці для працівників та відвідувачів, 

шафи, гардероб, тумби для багатофункціонального пристрою, диван і тд.) та 

інші – вивіски, інформаційні стенди та інші в кількості 20 одиниць. У другому 

кварталі поточного року, також, мали відбутися і поставки оргтехніки. Але в 

умовах світової пандемії COVID-19 строки поставок відтерміновано до 

31.10.2020. 

З метою географічного наближення адмінпослуг до людей 02.01.2020 року 

між Золотоніською міською радою та Зорівською сільською радою підписано 

меморандум про продовження співпраці територіальних громад з реалізації 

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

питаннях, юридичних особах та фізичних особах – підприємцях. Проект 

реалізується протягом 2020 року. Як результат співпраці у І півріччі поточного 

року було надано 7 адмінпослуг у сфері реєстрації бізнесу та 2 адмінпослуги 

Держгеокадастру. 

Запроваджено реалізацію експериментального проекту „єМалятко” через 

ЦНАП, в рамках якого визначено двох адміністраторів, уповноважених для 

надання зазначеної послуги, які пройшли онлайн-навчання та успішно склали 

онлайн-тестування.  



Так, 03.06.2020 підписано узгоджене рішення між виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради та Центральним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Київ) щодо організації співробітництва у сфері 

надання адмінпослуг, суб’єктом надання яких є Золотоніський міськрайонний 

відділ ДРАЦС ЦМУМЮ, а саме, надання адміністративної послуги – державна 

реєстрація народження через ЦНАП в рамках реалізації експериментального 

проекту „єМалятко”. 

Крім того проводиться актуалізація даних по мешканцям міста в Реєстрі 

територіальної громади. 
 

.   Житлово – комунальне господарство 

Виконання плану соціально-економічного розвитку міста у січні-червні 

поточного року проводилось в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, 

скорочення надходжень цільових субвенцій від бюджетів вищих рівнів на 

виконання Програм та розроблених планів, зміни бюджетної політики, 

стрімкого зростання цін на матеріали та послуги за рахунок розвитку 

інфляційних процесів.  

Незважаючи на важкі економічні умови, комунальні підприємства міста 

виконали практично всі заплановані заходи з розвитку господарства та 

інфраструктури міста.  
 

Електрична енергія 
У січні - червні 2020 року діє 2 тарифи: універсальний та вільні ціни. 

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

ТОВ „Черкасиенергозбут» спожито 38 292 156 кВт/год, з них населенням 

19 114 014 кВт/год. 

Заборгованість населення міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом 

на 01.07.2020 становить 512,2 тис. грн,  

Теплоенергетика 
У  січні — червні 2020 року  на  виробництво  теплової  енергії  для 

потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного 

газу 196,064 тис. м3 на суму 563,1 тис.грн; дров — 576,82 м3  на суму 332,143 

тис.грн; пелетів — 48,6 т на суму 154,692 тис.грн. Заборгованість станом на 

01.07.2020 відсутня. 
 

Енергоощадні кредити 
На 2020 рік між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ 

„Ощадбанк”  (від 20 травня) та АБ „Укргазбанк”  (від 30 квітня) підписано  

Договір про відшкодування 50% від відсоткової ставки банку.  

За І півріччя 2020 року кількість нових позичальників становить 17 осіб. 

У I півріччі 2020 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано 

29,516 тис. грн.  
 

 

 

Наданням житлово-комунальних та благоустроєм у місті займається 8 



підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ „Янтарь”, ПП УК 

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

„Міський водоканал”, ПП „Базис плюс” та ПП „Грін таун”. 

Дорожнє господарство є одним з елементів транспортної 

інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу 

пересування і забезпечує вільне переміщення товарів та послуг. 

Так, у місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 

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

покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією 

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

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

утримання дорожнього покриття та тротуарів. Протягом І півріччя 2020 року за 

рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт 

дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено 

поточний дрібний ремонт, закуплено матеріали для ремонту за допомогою 

установки УЯР-01, поточний ремонт тротуарів та здійснювалось утримання 

доріг і тротуарів  на загальну суму - 3303,334 тис.грн, а саме: 

в тис.грн. 
Поточний середній ремонт 276,302 

вул. Обухова (від перехрестя з вул. Неверовського до вул. Обухова, 54) 276,302 

Поточний дрібний ремонт 2584,849 

перехрестя вул. Шевченка-Черкаська (встановлення бортових каменів)  

вул. Шевченка (влаштування тротуару) 23,593 

вул. Шевченка (кап. рем. тротуару р-н памятника "Танк") 332,597 

вул. Шевченка (влаштування тротуару р-н Собору) 28,923 

вул. Шевченка, 66 (влаштування тротуару)  29,552 

вул. Шевченка (влаштування тротуару м-н ЕКО МАРКЕТ) 50,443 

Аварійний ямковий ремонт методом холодного асфальтування по вулицях: 

Шевченка, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Баха, Богодухівська, 23 

Вересня 

9,766 

вул. Обухова (до вул Богуна) 199,801 

вул. Заводська 166,714 

вул. Максимовича 182,904 

вул. Канівська 187,279 

вул. Гончара 199,959 

вул. Піддубного 197,975 

вул. Січова 199,984 

вул. Січова (тротуар) 18,765 

вул. І. Богуна 181,548 

вул. Богодухівська 123,916 

вул. Гагаріна 117,644 

вул. Тичини 49,769 

вул. Нафтобазівська 41,637 

вул. Ковпака 22,437 

Придбання бітумної емульсії 43,500 

Придбання щебеню 37,405 

Утримання, в т.ч.: 442,183 



Утримання (приготування посипальної суміші, прибир. снігу) 87,023 

Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 355,160 

Всього : 3303,334 

 

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). 

Станом на 01 липня 2020 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну 

документацію 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. 
 

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

 

№
 п

/п
 

Назва об’єкту Сума, тис.грн. 
Дата проведення 

експертизи 

1 Реконструкція вул. Гайдамаки в м. Золотоноша Черкаської 

обл. 
667,691 19.01.2016 

2 Реконструкція вул.Грушевського (від вул. Запорізька до вул. 

Сливи) в м. Золотоноша Черкаської обл. 198,682 19.01.2016 

3 Реконструкція вул. Запорізька в м. Золотоноша Черкаської 

обл. 
1051,495 19.01.2016 

4 Капітальний ремонт вул. Тулікова в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 
1118,844 20.04.2018 

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

Золотоноша Черкаської обл. 
878,579 20.04.2018 

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

вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської обл. 294,77 
експертна оцінка 

20.04.2018 

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

№ 1) в м. Золотоноша Черкаської обл. 
949,186 20.04.2018 

8 Капітальний ремонт вул. Козацька в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 539,767 05.04.2016 

9 Капітальний ремонт вул. Колгоспна в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 221,207 11.04.2016 

10 Капітальний ремонт вул. Залізняка в м. Золотоноша 

Черкаської обл. 
397,337 11.04.2016 

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

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

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

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

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

частини провулку 2-й Новий в м. Золотоноша Черкаської обл. 
1114,526 20.04.2018 

14 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі 

Українки в м. Золотоноша Черкаської області 579,853 21.09.2016 

15 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 

Семенівська м. Золотоноша Черкаської області 396,816 21.09.2016 

16 Капітальний ремонт частини вулиці Барабашівської (від №1 

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



17 Капітальний ремонт вулиці Островського та провулку 1-й 

Вокзальний в м. Золотоноша Черкаської області 936,088 22.06.2016 

18 Капітальний ремонт частини вулиці Гайдара (від вул. 

Гагаріна до вул.  Новоселівської) в м. Золотоноша Черкаської 

області 
329,729 22.06.2016 

19 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківської (від №3 до 

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

20 Капітальний ремонт вулиці Павлова та частини вулиці Нечуя-

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

області 

763,226 16.12.2016 

21 Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 до 

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

22 Капітальний ремонт частини вулиці Богунського (проїзд до 

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

23 Капітальний ремонт вул. Старицького, вул. Чумацької, 

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

Пушкіна) та пров. Сорочинського в м. Золотоноша 

Черкаської області 

1399,022 16.12.2016 

24 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Лермонтова в м. Золотоноша Черкаської області 
371,638 16.12.2016 

25 Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 1-й 

Низовий в м. Золотоноша Черкаської області 
1440,67 26.01.2017 

26 Капітальний ремонт вулиці Комарова в м. Золотоноша 

Черкаської області 
984,065 28.04.2017 

27 Капітальний ремонт частини вулиці Ринкова (від №70 до 

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

28 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул Замкова в 

м. Золотоноша Черкаської області 
248,094 відсутня 

29 Капітальний ремонт вулиці Якова Костюковського 1053,468 30.05.2017 

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

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

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

Неверовського) в м. Золотоноша Черкаської області 

1493,807 31.08.2017 

31 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №92 до 

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

вулицю Невського) та провулку Чкалова в м.Золотоноші 

Черкаської області 

3472,434 31.08.2017 

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

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

області 

1507,801 29.09.2017 

33 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

К.Думитрашко в м.Золотоноша Черкаської області 

220,013 13.10.2017 

34 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заплавна в 

м.Золотоноша Черкаської області 

398,863 13.10.2017 

35 Капітальний ремонт частини вулиці Саксаганського (від 

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

області 

905,760 15.11.2017 

36 Капітальний ремонт частини вулиці Залізнична (від 

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

м. Золотоноші Черкаської області 

1913,906 21.12.2017 

37 Капітальний ремонт вулиці Жуковського та вул. Затонського 

в м. Золотоноші Черкаської області 

1097,633 05.04.2018 

38 Відновлення елементів благоустрою по вул. Київська в м. 

Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт) 

119,418 не потребує 

39 Відновлення елементів благоустрою по вул. Думитрашка в м. 

Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт) 

274,475 не потребує 

40 Капітальний ремонт вул. Ніколаєва та частини вул. 

Відродження (від вул. Саксаганського до №16) в 

м.Золотоноші Черкаської області 

2216,82 немає 



41 Капітальний ремонт частини вулиці Благовіщенська від №111 

до №221 (непарна сторона, провулки і проїзди) в 

м.Золотоноші Черкаської області 

2688,809 немає 

    35663,744   

 
Перелік об’єктів за програмою «Золотоноша власними руками» 

(дворові заїзди, благоустрій прибудинкової території) 

 

№
 п

/п
 

Назва об’єкту Сума, тис 

грн. 

Дата провед. 

експер. 

1 Капітальний ремонт дворових заїздів (житловий будинок по вул. 

Шевченка 115) в м.Золотоноші Черкаської області 180,084 

17.06.2014 

(проект підлягає 

коригуванню) 

2 Капітальний ремонт вимощення дорожнього покриття місця для 

паркування легкових автомобілів біля будинку №62А по вулиці 

Шевченка м. Золотоноша Черкаської області 
107,242 21.09.2016 

3 Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлових будинків №18 та №22 по вул. Соборна в м. 

Золотоноші Черкаської області 
775,178 17.07.2017 

4 Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Баха №65Б, 

65В, 67В, 67Г в м.Золотоноша Черкаської області 
520,832 20.07.2017 

5 
Капітальний ремонт покриття та вимощення прибудинкової 

території по вулиці Запорізька 2 в м.Золотоноша Черкаської області 353,873 20.07.2017 

6 
Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території 

житлового будинку по вул. Незалежності №59 в м.Золотоноша 

Черкаської області 

112,645 не проводилась 

7 
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Баха №90, 90В 

в м.Золотоноша Черкаської області 254,874 не проводилась 

8 
Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлових будинків по вул. Незалежності №37 та №37-А в 

м. Золотоноша Черкаської області 

267,989 не проводилась 

9 Благоустрій прибудинкової території за адресою: вул. Шевченка, 68, 

м. Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт) 

241,759 09.07.2018 

10 

Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлового будинку по вул. Шевченка, 233 в м. Золотоноші 

Черкаської області 

864,878   

11 

Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлового будинку по вул. Обухова, 30 в м. Золотоноші 

Черкаської області 

1065 не проводилась 

12 
Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлових будинків по вул. Шевченка, №№ 61, 63 та вул. 

Євгена Півня, №№ 4, 6, 8 в м. Золотоноші Черкаської області 

2703,73 не проводилась 

13 
Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової 

території житлового будинку по вул. Черкаська №85 в м. 

Золотоноші Черкаської області 

768,024 не проводилась 

    
8216,108   

 

Протягом І півріччя 2020 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 

„380В”. Так, протягом І півріччя 2020 року, на облаштування та утримання 

вуличного і паркового освітлення міста витрачено 1216,8 тис. грн, з них на 

оплату використаної електроенергії – 477,54 тис. грн. Станом на 01.07.2020 р., 

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

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

витрачено 99 тис. грн. 

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 липня 2020 року: 

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

11 багатоповерхових житлових будинків; 

- зареєстровано 19 ОСББ в склад яких входять 22 багатоквартирних 

будинків; 

- передано в управління ПрАТ „Янтар” 38 житлових будинків. 

       - передано в управління ПП УК “Янтар” 41 житлових будинків. 

 

З метою розвитку комунальної галузі міста протягом І півріччя 2020 року 

було виділено кошти в сумі 1567,627 тис.грн: 

- 177,18 тис.грн –для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 607,276 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; 

- 394,873 тис.грн –капітальний ремонт насосу центробіжного фекального; 

- 75,48 тис.грн - придбання електронасосного агрегату АСВН 25/20 з 

електродвигуном АИР 100L4; 

- 49,978 тис.грн – влаштування поливочного водопроводу вздовж 

тротуару(вул. Шевченка, 76Б); 

- 29,82 тис.грн – придбання лабораторного приладу для аналізу 

параметрів води з магнітною мішалкою PL – 700ALS; 

- 196 тис.грн на виготовлення контейнерів для збирання ТПВ в кількості 

49 шт.; 

- 37,02 тис.грн – придбання чавунних виробів (люки каналізаційні, 

зливоприймачі); 

   Заробітна плата та стан її виплати 

Запорукою забезпечення життя громадян є рівень заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по місту за період з січня по березень  

місяць 2020 року становить 8219,00 грн., що на 954,00 грн. більше, ніж у 

відповідному періоді 2019 року. 

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 2020 року таких засідань було 2, на них заслухано 11 

керівників підприємств-боржників та керівників підприємств, що не 

забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого законодавством 

мінімуму, або використовували найману працю на режимі неповного робочого 

дня чи укладали договори цивільно-правого характеру.   

Станом на 1 липня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати має 

одне підприємство міста на суму 792, 5 тис. грн.  

 

Ринок праці 

Станом на 01.07.2020 на обліку Золотоніській міськрайонній філії 
Черкаського обласного центру зайнятості перебуває 592 безробітних жителів 
міста, з них за направленням центру зайнятості було працевлаштовано 127 
безробітних громадян. 

За 2020 рік було перевірено 10 підприємств, установ та організацій, де 

виявлено 17 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 10овідок 
на їх усунення. 

Також перевірено 12 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 2020 року проведено перевірку 38 суб’єктів 

підприємницької діяльності, виявлено 5 порушень та, як наслідок, 

легалізовано працю 4 осіб.  

З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без 

відповідного оформлення.  

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є 

поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Станом на 1 липня 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  01.07.2020 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 

4162  сімей, на суму 13 845,2 тис. грн.  

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 73 особам на 

суму 256,15 тис. грн., станом на 01.07.2020 виплачено 73 особам (100%) на 

суму 256,15 тис. грн.  

Протягом І півріччя 2020 року Міністерством фінансів України було 

здійснено верифікацію достовірності інформації стосовно надання громадянам 

області субсидії. За результатами даної верифікації було встановлено, що 46 



осіб набули право на майно вартістю понад 50 тис. грн., 7 особи мають 

транспортний засіб, з дати випуску якого ще не минуло 5 років. Після 

проведеної перевірки наданої інформації верифікації підлягає поверненню 

субсидія по 2 особах.     

Протягом І півріччя 2020 року за виплатою готівки на пільгове тверде 

паливо звернулося 13 осіб. 

Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. 

Комісією міськвиконкому розглянуто 140 заяв щодо надання субсидій та 

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

яких позитивно вирішено питання по 137 заявах. 

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 І півріччя 2020 року проведено 3973 перевірок 

шляхом запитів.  

Виявлено 22 випадки неповної та недостовірної інформації про доходи та 

майновий стан на суму 159 тис. грн. Повернено до державного бюджету за  

2020 рік 68,9 тис. грн.  

 

Нагляд за правильністю призначення пенсій 

Міським управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється 

нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати 

пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Золотоніському районі. 

Протягом 2020 року перевірено 171 пенсійну справу (нове призначення – 73, 

перерахунки –  98),  що становить 100%. Як результат, виявлено один 

випадок порушення норм чинного законодавства. Порушення на розмір пенсії не 

вплинуло. 

 

Соціальний захист ветеранів війни 

Значна увага приділяється посиленню соціального захисту ветеранів війни, 

праці та інвалідів. 
З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право 

на пільги, до якого включено 7625 особи, з них учасників АТО - 2 особи, 

учасників бойових дій АТО – 438 осіб, інвалідів війни (АТО) - 36 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". Основною метою Програми є посилення соціального 

захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних сімей, 

малозабезпечених громадян міста та створення сприятливих умов для їх 

життєдіяльності. 

15 інвалідам І та II групи по зору в 2020 році надавалась 50% знижка плати 

від затверджених тарифів абонентної плати за користування квартирним 



телефоном.  

Міською Програмою „Турбота” на 2020 рік передбачено 60 тис. грн. для 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції. Станом на 01.07.2020 допомогу отримали 5 осіб з числа учасників 

антитерористичної операції на суму 6,0 тис. грн.  

Серед учасників антитерористичної операції постійно проводиться 

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

законодавства, права на санаторно-курортне лікування, психологічну 

реабілітацію та професійну адаптацію. Протягом  I півріччя 2020 року 

послугами з професійної адаптації охоплено 3 особи, а саме, отримання 

кваліфікаційного рівня за професією „Водій автотранспортних засобів категорії 

„В”.    

Станом на 01.07.2020 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває  31 особа з числа учасників антитерористичної операції. З 

державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО передбачено 

кошти у сумі 181818,00 грн. З міського бюджету в рамках Програми „Турбота” 

на 2020 рік передбачено кошти у сумі 30,0 тис. грн. на санаторно-курортне 

лікування учасників бойових дій з числа осіб, що приймали безпосередню 

участь в антитерористичній операції. Протягом I півріччя 2020 року  на 

санаторно-курортне лікування направлено 3 особи з числа учасників бойових 

дій АТО, з  них 1 особу за рахунок співфінансування міського та обласного 

бюджетів. 

На оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та осіб з 

інвалідністю з дитинства у 2020 році з Державного бюджету передбачено 

кошти на суму 123840,00 грн., особам з інвалідністю з наслідками травм і 

захворювання хребта та спинного мозку на суму 23450,00  грн.  

З Державного бюджету  на оздоровлення осіб постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1 передбачено кошти  на 

суму 130900,00 грн. та на оздоровлення за рахунок міського бюджету на суму 

80000 грн.  

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни в міському бюджеті на 2020 рік передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн. 

Направлено на лікування 3 ветерани війни та 5 учасників АТО. 

38 особам видано направлення для забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення 

забезпечено ТЗР 6 осіб. 

Надано матеріальну допомогу 4 особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім’ям на суму 3276,00 грн. 

 

В структурі Центру соціальної допомоги діють відділення через які 

надаються соціальні послуги: 

- відділення І та ІІ соціальної допомоги вдома; 

- відділення денного перебування; 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги; 



- відділення денного догляду дітей-інвалідів; 

- відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки 

якості наданих послуг; 

- пункт прокату. 

Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі 

відділення  центру соціальної допомоги,  складає 988 осіб, виявлених  осіб -

1095, які потребують соціального обслуговування. Відсоток охоплення 

становить  90,23 %.  Співвідношення до  чисельності населення м.Золотоноша 

(за даними Управління статистики в Золотоніському районі), кількість 

охоплених громадян соціальними послугами, які надав  Центр складає  3,42%.  

 І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома обслужені з початку року 

311 осіб одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян та 

інвалідів. Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. З початку року 

додатково виявлено 12 одиноких непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з 

них взяті на обслуговування вдома 8 осіб, 40  знято з обслуговування вдома,  з 

них померло – 24 особи. 

Одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надано платних 

соціально-побутових послуг 139  на суму 3797,40  тис. грн. Загалом 

соціальними робітниками здійснено 24375  заходів. 

 За звітний період надано медичних послуг  9 особам, хворим  з ІV та V 

групами активності. Сестрою медичною відділення на патронажі вдома  

перебувало 21 особа  -   29 відвідувань, 26 одиниць, лікарем вдома оглянуто 18  

осіб. Послуга паліативного догляду – 5 обстежень, 1 маніпуляція, всього надано 

6 послуг.    

 В будинки - інтернати області на постійне проживання не направлялися. 

Як орган опіки та піклування по визнанню недієздатними Центр соціальної 

допомоги  прийняв участь у   2  судових засіданнях. 

 У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  115 осіб, з них: 

громадян похилого віку – 77 осіб, інвалідів загального захворювання – 45 осіб, 

дітей війни – 21 особа, ветерани праці – 6 осіб,  учасники війни – 4 осіб та  

учасників бойових дій – 1 особа, учасників АТО – 1 особа, потерпілих 

внаслідок ЧАЕС – 3 особи. Також, у відділенні обслуговуються 14 осіб із 

психічними захворюваннями. 

У відділенні передбачено забезпечення підопічних медикаментами  на 

надання невідкладної допомоги. Безкоштовне надання медикаментами 

пільговим категоріям жителів міста передбачено програмою «Турбота» на 2020 

рік, які виконуються в повному обсязі.  

Підопічним щоденно надавалися послуги оздоровчого характеру – 

вимірювання артеріального тиску, фітобару, фізпроцедури, безкоштовний 

гарячий обід, проводилася культурно - масова робота.   

Послугою соціальної адаптації у звітному році охоплено 29 осіб.  

З початку року у відділенні денного перебування започатковано 

щотижневе проведення заняття ЛФК з молоддю, яка має інвалідність. Також, 

щомісячно для даної категорії осіб проводиться День іменника, де на 

волонтерських засадах залучено працівників міського будинку культури. 



Послугу представництво інтересів надано 2 особи. 

За послугою консультування звернулося 18 осіб.  

У відділенні денного перебування  курс масажу пройшли 9 осіб, 176 

відвідувань (1179,0  умовних масажних одиниць).  

За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами 

скористалися 84 осіб, з них: транспортними послугами  - 79 осіб, сестри  

медичної - 22 особи (18 патронажних відвідувань), сестри медичної з масажу – 

6 осіб (107 патронажне відвідування). Перукарем надано 15 послуги, лікарем – 

18 послуг.  

Станом на 01.07.2020  року  195  осіб скористалися прокатом технічних та 

допоміжних засобів пересування (за медичними показанням). 

На початок 2020 року по  м. Золотоноша виявлено  122 дитини з 

інвалідністю. На обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів на кінець 

звітного періоду перебуває 48 дітей, з них 13 дітей гр. ризику, 40 дітей 

отримали необхідні послуги у відділенні, з них соціальні послуги отримало – 39 

дітей, медичні послуги отримали – 36 дітей, масаж – 10 дітей, ЛФК – 20 дітей. 

Відвідувань у відділенні – 460, рання соціальна реабілітація – 17 дітей, 401 

відвідування; психологічна корекція – 14 дітей, 83 відвідування; трудова 

реабілітація – 5 дітей, 50 відвідувань; 2 дітей зняті з обліку протягом звітного 

періоду.  У відділенні 22 дітей на денному перебуванні  одержали безкоштовні 

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

загальноосвітньої школи № 6 на базі Центру соціальної допомоги. 

За індивідуальними реабілітаційними програмами, з урахуванням рівня 

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

виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-реабілітаційного 

напрямку. 

З 12.03.2020 робота відділення призупинена на виконання  постанови КМУ 

від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”. 

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

на виявлення, профілактику, мінімізацію та подолання  складних життєвих 

обставин жителів міста з наступної категорії: 

- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; 

- сім'ї де є загроза соціального сирітства; 

- постраждалі від жорстокого поводження та насильства; 

- одинокі матері/батьки; 

- сім'ї, члени яких перебувають/перебували в конфлікті з законом; 

- сім'ї усиновлювачів, опікунів; 

- патронатні (сім'ї) вихователі; 

- дитячі будинки сімейного типу 

- та інші верстви населення в групі ризику.  

Станом на 01.07. 2020 року на обліку перебуває 180 осіб (сімей). За звітний 

період  60 осіб (сімей) надано соціальні послуги, з них:  

- консультування – 37 особам; 



- соціальний супровід  – 14 осіб;  

- соціальна профілактика –8 осіб;  

- представництво інтересів – 1 особа. 

 Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги обслуговувалося 319 осіб. З них: громадяни похилого віку – 289 осіб, 

інваліди  загального захворювання –41 особа, учасники війни – 2 особи, діти 

війни – 141 особа, ветерани праці – 21 особа, члени сімей загиблих – 31 особа, 

учасники бойових дій – 6 осіб, потерпілих внаслідок ЧАЕС – 4 осіб.  

Адресну допомогу отримали  – 342 особи, їм видано  промислових 

товарів – 44 од. на суму 553,68 грн., продуктів харчування – 5986,64 кг. на суму 

68249,85 грн.  

  Одним із напрямів роботи відділення організації надання адресної 

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

Ними безкоштовно скористалося 142 особи надано  послуг – 182 на суму  

6729,90 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 12 осіб,  надано 16 

послуг  на суму  559,90 грн. При необхідності послуга  надавалась за місцем 

проживання громадян працівниками відповідних  підрозділів. 

 Транспортною послугою ”соціальне таксі” скористалося 63 особи з них: 

20 особи з інвалідністю до 18 років, 8 осіб інвалідів прикутих до візка, 14 

інвалідів, 18 осіб похилого віку, 3 хворих осіб. Кількість виїздів 

спецавтотранспортом склало – 795, з них на платній основі – 60 (17 осіб) на 

суму 1452 грн. 20 коп.    

Робота в час карантину з 12.03.2020 року. На виконання  постанови КМУ 

від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” з 12 березня 2020 року  введено карантин. Відбулися зміни в 

роботі та наданні соціальних послуг: 

- працівників І та ІІ відділення соціальної допомоги вдома, які 

обслуговують жителів міста за місцем проживання, переведено в режим 

надання необхідніших  послуг, що забезпечують життєві функції: доставка 

ліків, продуктів харчування, приготування гарячих обідів, вологе прибирання та 

дезінфекція помешкань; 

- призупинено відвідування підопічними відділення  денного перебування, 

відділення денного догляду дітей-інвалідів, відділення  соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, перукарні, гончарної майстерні, соціальної столової 

На час карантину соціальні послуги жителям міста працівниками відділень 

надавалися безкоштовно одноразові (екстрені) послуги.  

Так І та ІІ відділення соціальної допомоги  надано 10 кризових 

(однаразових) послуг громадянам міста.   

Швейна майстерня Центру задіяна на виконання спеціального замовлення 

з пошиття  засобів індивідуального захисту (масок, бахіл, медичних халатів) на 

потреби працівників та підопічних Центру, комунальних установ закладів 

охорони здоров'я міста. Для налагодження з пошиття засобів індивідуального 



захисту Благодійна організація „Фонд родини Нечитайло” придбав  швейне 

обладнання на суму 28860,00 грн. Пошивний матеріал забезпечено Народним 

депутатом О.Сікчко та благодійним фондом Людмили Русаліної „Разом”. 

 Міністерство соціальної політики спільно із Національною мережею 

продуктових наборів АТБ забезпечували найбільш вразливих верств населення 

продуктовими наборами. На волонтерських засадах була надана транспортна 

послуга з підвезення продуктів харчування. Громадянами отримано 606 

пакунків, з числа людей похилого віку 80+, інвалідів, одиноко проживаючих.  

Продуктовими наборами забезпечено 341 особу, які опинилися в скрутних 

життєвих обставинах. Відповідні продуктові набори формувалися з продуктів 

харчування Центру в розмірі 590,747 кг на загальну суму 7490,85 грн. та 

переданих на баланс відділом освіти Золотоніської міської ради виконавчого 

комітету (згідно рішення Золотоніської міської ради від 08.05.2020 № 52/55 VII) 

в розмірі 5389,89 кг. на суму 60 671 грн.   
 

Освіта 

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету 

впродовж І півріччя 2020 року забезпечував реалізацію єдиної державної 

політики в галузі освіти, визначеної Конституцією України, новим Законом 

України ”Про освіту”, законами України прямої дії стосовно дошкільної, 

загальної, позашкільної освіти, указами і розпорядженнями Президента 

України та постановами Уряду. Належна увага приділялася розвитку всіх 

освітянських закладів, забезпечувався рівний доступ до якісної освіти, 

продовжувався процес інформатизації освітнього процесу, відбувалися 

стандартизація навчання та фінансування освітньої галузі. З метою 

впровадження Державних стандартів освіти проводилася відповідна робота по 

оновленню змісту загальної середньої освіти. 

У місті функціонує 18 освітніх закладів: 7 дошкільних установ,  

8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, комунальний заклад 

«Інклюзивно-ресурсний центр».  

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

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

загальної кількості проживаючих у місті п’ятирічок.  

З метою запровадження інклюзії із жовтня 2017 року у дошкіллі введено 

посаду асистента вихователя (заклад дошкільної освіти „Ялинка”,  

1 дитина), а з квітня 2018 року інклюзія організована ще для 3 дітей (заклад 

дошкільної освіти „Ромашка»). У 2019-2020 н.р. - для 2 дітей (заклади 

дошкільної освіти „„Берізка”  та „Веселка”). 

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 23.12.2019 № 458 „Про надання 



матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування категорійним дітям 

у закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста”, від 23.12.2019 № 

457 „Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування 

учням 1-4 класів закладів загальної середньої освіти м. Золотоноша”, гарячими 

безкоштовними обідами охоплено  

1508 учнів. З них 1181 учнів початкових класів (98 %), 46 осіб – діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 321 осіб – діти  

з багатодітних сімей, 23 – діти, з малозабезпечених сімей, 18 – тимчасово 

переселені діти (100%), 175 – діти учасників АТО (100%), 14 - діти  

з інвалідністю. Всього гарячими обідами охоплено 2482 дітей, що становить 

89% від загальної кількості вихованців. 

З 01.01.2018 встановлено вартість харчування для дітей загальної вікової 

групи від 6 до 10 років – 10,00 грн. Рішенням сесії міської ради  

від 19.12.2017 № 445 збільшено вартість харчування для дітей пільгових 

категорій, а саме: від 6 до 10 років – 15,50 грн., від 10 і старші – 17,00 грн. 

З метою належної організації літнього оздоровлення дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно заяв законних 

представників дітей відділом світи було придбано 5 путівок на загальну суму 47 

250 грн. у БО „Благодійний фонд” „Дахнівська Січ”.  

У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції на території України 

пришкільні табори для категорійних дітей не діяли. 

На придбання шкільної форми для 41 дитини-сироти та дітей, 

позбавлених батьківського піклування з місцевого бюджету було виділено 

98 000 грн. Станом на 10.08.2020 освоєно 68 000 грн. (34 дитини).  

До 01.09.2020 усі діти будуть забезпечені одягом.  

Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 дітям-сиротам  

та дітям, позбавленим батьківського піклування, щороку виплачуються 

одноразова допомога після досягнення 18-річного віку. Виплата одноразової 

допомоги за І півріччя 2020 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. Мережа закладів освіти формується  

у відповідності до нового „Закону про освіту”, згідно нормативних документів. 

На постійному контролі – набір учнів до 1-их та 10-их класів. Станом на 

01.08.2020 до перших класів подано 302 заяви: СШ № 1 - 46,  

СШІТ № 2 – 54, ЗОШ № 3 – 51, гімназія – 84, ЗОШ № 5 – 19, ЗОШ № 6 - 48),  

до десятих класів - 163 заяви: СШ № 1- 21, СШІТ № 2 – 23, ЗОШ № 3 – 28, 

гімназія – 60, ЗОШ № 5 – 15, ЗОШ № 6 - 16). 

Прогнозовано учнівський контингент 6 шкіл у 2020-2021 н.р. 

становитиме 2914 учнів. Наповнюваність у початковій ланці складатиме  

25 (у минулому році була 26,5); загальна наповнюваність – 25 (відповідно  

у минулому році – 24,6). 



Усі діти шкільного віку у минулому навчальному році були охоплені 

навчанням. За такий результат завдячуємо тісній співпраці відділу освіти, 

навчальних закладів та служби у справах дітей. 

На екстернатній формі учні в минулому році не навчалися.  

Індивідуально (педагогічний патронаж) працювали педагоги  

із 55 вихованцями.  

На сімейній (домашній) формі навчання перебували 5 учнів: СШ № 1 – 1 

учень, СШІТ № 2 – 1 учень, ЗОШ № 5 – 3 учні. 

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

№ 1 - 1, ЗОШ № 6 – 4, ЗДО „Ромашка” - 3, ЗДО „Берізка”  - 1,  

ЗДО „Ялинка”  - 1, ЗДО „Веселка”  - 1. 

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

мешканці Золотоноші (52 % дітей від їх загальної кількості). 

Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані 

педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані 

педагогічними кадрами. У місті працюють 472 педагогічні працівники.  

Із  них: у дошкільних навчальних закладах – 107, у загальноосвітніх навчальних 

закладах – 333 (8 шкіл), у позашкільних закладах – 32,  

у методкабінеті – 11.  

Сприяє реалізації освітянських завдань ком’ютеризація  

та інформатизація навчального процесу.  

Усі заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною 

технікою (встановлено 489 одиниць комп’ютерної техніки (в тому числі  

20 НКК), з них 102 - у закладах інтернатного типу. 

Використовується 37 інтерактивних дошок та 76 проекторів. У закладах 

загальної середньої освіти налічується 123 програмні засоби  

для забезпечення викладання основ наук та організації виховного процесу. На 

один комп’ютер в школах міста припадає 4,5 учнів 1-11 класів та 2,5 учнів 5-11 

класів. 

Усі заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

підключені до мережі Інтернет. Високошвидкісним Інтернетом користуються 

14 закладів (87,5%).  

Створено сайти відділу освіти, закладів дошкільної та загальної середньої 

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 2019-2020 н.р. школярі змагалися на олімпіадах із 18 предметів:  

432 учні взяли участь в очних олімпіадах з базових дисциплін на шкільному 

рівні, 163 учні - на рівні міста, 46 - на рівні області. За результатами обласних 

предметних олімпіад із 46 учасників 29 учнів вибороли перемогу: І місце –  

2 особи, ІІ – 13, ІІІ – 14.  

У загальнообласному рейтингу посіли  ІІ місце. 

Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України.  



У обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли участь 14 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

На рівні області маємо 11 переможців та 3 лауреати. 

За результатами ХІХ конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика - три 

переможці. Одна учениця Постигань Маргарита (3 кл., гімназія ім. С.Д. 

Скляренка) стала учасницею Всеукраїнського етапу. 

Переможцем обласного та учасником Всеукраїнського мовно-

літературного  конкурсу ім. Т.Г. Шевченка стала учениця ЗОШ № 6 Донченко 

Анна. 

Активну участь педагоги міста взяли в обласній виставці „Освіта 

Черкащини»  та конкурсі цифрових ресурсів. Переможцями визнано  

37 робіт.  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – переможець Міжнародних 

виставок «Сучасні навчальні заклади - 2020» та „Інноватика в сучасній освіті 

України”. Переможцями обласного конкурсу «„Учитель року - 2020» стали 

Калина Ю.М., Андрейко Т.С., (СШ № 1) та Бузовська С.В. (гімназія  

ім. С.Д. Скляренка). 

 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. 

Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної 

середньої, дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну 

роботу щодо утримання і ремонтів приміщень, територій закладів. Наявна 

матеріально-технічна база закладів освіти збережена.  

З метою належної підготовки закладів освіти до початку нового 

навчального року проводяться ремонтні роботи. Завершено реконструкцію 

покрівлі у ЗОШ № 3 та поточний ремонт сцени у ЗОШ № 6. У ЗОШ № 3 під час 

карантину завершено поточний ремонт підлоги на ІІ поверсі. У ЗОШ № 5 

проведено поточний ремонт харчоблоку. Завершено капітальний ремонт 

туалету у СШ № 1 та поточний ремонт туалету (для дітей з особливими 

потребами) у гімназії. Відремонтовано стелі у двох кабінетах СШІТ № 2. 

Оброблено вогнезахисним захистом дерев’яні конструкції будівель  

ЗОШ № 5 та СШІТ № 2.Розпочато роботи по встановленню огорожі навколо 

басейну. Замовлено кошторисну документацію на заплановані поточні ремонти 

харчоблоків у ЗОШ № 3 та № 6, поточний ремонт туалетів  

у ЗОШ № 6, поточні ремонти дахів „Калинка”  та „Веселка”. Станом  

на липень 2020 року на поточні ремонти використано 940 632 грн.  

на капітальні ремонти використано – 879 346 грн. Для співфінансування  

будівельних робіт по реконструкції стадіону ДЮСШ з міського бюджету 

виділено 2 468 644 грн.  

Іде підготовка до зими 2020-2021 н.р.: ФОП Півторацький проводить 

планову повірку лічильників газу та коректорів. Спеціалістами  

КП „Міськводоканал”  централізовано проведено повірку манометрів  



та сигналізаторів загазованості у теплогенераторних. Розпочали роботи  

по перевірці вентканалів у котельнях та перевірку герметичності інженерних 

вводів у будівлях закладів освіти.  

До перевірки з підготовки енергетичного господарства до початку 

осінньо-зимового періоду запрошено інспектора „Держенергонагляду”.  

Уся необхідна документація надана в управління інспекції. 

З метою якісної підготовки до нового навчального року планується 

проведення капітального ремонту спортивного майданчику у СШІТ № 2 

(проектна документація направлена на Міністерство регіонального розвитку), 

капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у ЗОШ № 6.  

На черзі - ліквідація пориву системи гарячого водопостачання на території 

закладу ЗДО ”Сонечко”  та ремонт м’якої покрівлі з відновленням 

функціонування водовідведення з даху. Дахи дошкільних закладів ”Калинка”  

та ”Веселка”  потребують (за словами фахівців, які проводили обстеження) 

капітального ремонту.  

На контролі залишається питання аварійних дерев. Частину дерев 

видалено власними силами, зараз дані роботи ведуться працівниками УЖКГ. 

До 01.09.2020 небезпека буде ліквідована в усіх освітніх установах. 

Забезпечується співфінансування діючих державних програм: ”Нова 

українська школа”, ”Ремонт обладнання та придбання для їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти”, ”Спроможна школа  

для кращих результатів”. 

 Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати на сьогодні 

проводиться у повному обсязі.  

Заробітна плата за перше півріччя 2020 року профінансована в сумі 

52 010 968,94 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 І півріччя 2020 року успішно втілювалися в життя заходи на 

виконання державних, обласних та місцевих програм.  

За звітний період проведено 165 заходів. 

          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 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 

У місті проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% перебувають у 

надзвичайних та складних умовах.  

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  проводиться 

інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм 

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

навчальних закладах проводяться виховні заняття, спрямовані формування 

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

потребують особливої уваги („Модель благополучної родини”). Проводиться 

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

Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до 

реєстру багатодітних сімей внесено 183 сім’ї, в  них  дітей  - 618 осіб. 

Оформлюються документи на присвоєння почесного звання України 

„Мати-героїня” (за звітний період відсутні кандидатури,  Указом президента 

України –  почесне звання не присвоювались).  

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.  

Проводяться роз’яснювальні роботи серед сімей з попередження 

насильства в сім’ї. За І півріччя 2020року:  
- надано 190 інформаційних; 10 психологічних та 80 інших послуг; 

- від МВ УМВС надійшли 25 спеціальних карток обліку факту скоєння 

насильства в сім’ї. На обліку перебуває  60 осіб, які вчинили  насильства в сім’ї, 

з них 53 - чоловіки та  7 – жінки. Здійснюється комплекс заходів щодо 

реалізації вимог Закону України „Про попередження насильства в сім’ї».  

 

Оздоровлення та відпочинок 

Одним з найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Охоплення дітей 

дитячими оздоровчими закладами в канікулярний період сприяє покращенню їх 

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

можливість продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. 

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

особи. 

Оздоровчу компанію в м. Золотоноша  розпочато 27 травня 2020 року.  



В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті 

виділено бюджетних коштів 89040,0 грн для оздоровлення та відпочинку 

категорійних дітей.   

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.  

Проте не в повному обсязі задоволена потреба в путівках, у зв'язку з 

нестачею коштів у місцевому бюджеті та неспроможністю окремих сімей 

сплатити вартість путівок.  

За бюджетні кошти оздоровлення дітей за кордоном не відбувалось. 

 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 

 

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: 

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 

”Златокрай”. 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 

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. Вчителі фізичної культури загальноосвітніх 

закладів та тренери дитячо-юнацької спортивної школи організовують 

проведення спортивних змагань та спартакіад серед дітей та підлітків міста. В 

навчальних закладах міста проводиться учнівська спартакіада, до якої входить 

9 видів спорту. Забезпечується участь переможців та призерів у обласних 

змаганнях. 
 

Культура 

Протягом звітного періоду мережа закладів культури зазнала змін, а саме:  

- Згідно рішення Золотоніської міської ради від 22.10.2019 року № 48-

12/VII з 01.01.2020 року закрито міський центр дозвілля молоді. 



- Згідно рішення Золотоніської міської ради від 22.10.2019 року № 48-

13/VII з 01.01.2020 року проведено оптимізацію міської бібліотечної мережі та 

створено одну бібліотеку на базі двох міських бібліотек. 

Станом на 01.07.2020 року мережа закладів культури складається з : 

- 2-х закладів клубного типу; 

- 1-ї міської бібліотеки; 

- дитячої музичної школи; 

- краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка. 

В період з 01.01.2020 по 01.07.2020 року забезпечено функціонування 8-ми 

творчих колективів, що носять почесне звання ” Народний”. 

Ремонтні роботи за ІІ квартали 2020 року: 

- поточний ремонт фойє міського будинку культури – 88,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт даху Золотоніської дитячої музичної школи – 3,25 тис. 

грн.; 

- капітальний ремонт елементів опорядження, приміщень фойє, вестибюлю 

та холлу МБК – 268,9 тис. грн.; 

 Поновлення матеріально-технічної бази за ІІ квартали 2020 року: 

За звітний період суттєве поновлення матеріально-технічної бази не 

проводилось. 

Масові заходи з березня 2020 року були скасовані у зв’язку з оголошеним 

карантином 

За ІІ квартали 2020 року закладами культури міста проведено 43 масових 

заходів, з яких : 

- бібліотечними закладами проведено 3 масових заходи; 

- клубними закладами проведено 31 масових заходів; 

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

- дитячою музичною школою проведено 2 масових заходи. 

Наймасовішими заходами були: 

- Новорічні свята; 

- День Святого Миколая; 

- Міжнародний жіночий день 8 березня; 

- Звітний концерт ЗДМШ; 

При міському будинку культури станом на 01.07.2019 року діє 8 

колективів художньої самодіяльності, які носять почесне звання «народний»: 

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

2. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль „Лебідка”; 

3. Народний аматорський театр пісні „Золоті ворота”; 

4. Народний аматорський хор духовної музики „Воскресіння”; 

5. Народний аматорський ансамбль народних інструментів „Лад”; 



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

7. Народний аматорський театр; 

8. Зразкова аматорська студія бального та сучасного танцю. 

 

Міською бібліотекою проводиться безліч бесід, лекцій та різноманітних 

літературно-мистецьких заходів. Своєю роботою міська бібліотека  намагається 

привернути увагу молодого покоління до української та зарубіжної літератури, 

сприяти правовому вихованню молоді, патріотизму і т.д.  

За звітний період проведено 10 екскурсій по музею та 2 оглядові екскурсії 

по місту. За ІІ квартали 2020 року Золотоніським краєзнавчим музеєм 

проведено 5 виставок в приміщенні та 1 за межами музею. 

Контингент учнів Золотоніської дитячої музичної школи станом на 

1.06.2020 року становив 352 учнів + 125  дітей в групах самоокупності. 

Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та 

Всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 

Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури 

приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах. 

 

Медицина. 

На кінець звітного періоду медична галузь міста представлена двома 

напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і вторинної 

ланки. 

До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)», який надає медичні послуги  28,3 тисячам мешканців нашого 

міста.  

До вторинної ланки належить районна багатопрофільна лікарня (РБЛ), 

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

Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного 

бюджету та власних коштів міського бюджету.  

На 2020 рік станом на 01.07.2020 затверджено асигнування з  міського 

бюджету на поточні видатки КП „Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги сімейної медицини» в загальній сумі 3263,9 тис 

грн, в тому числі: на січень-червень поточного року 1865,3 тис. грн, з яких 

всього профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні видатки  

1608,6 тис. грн, що складає 86,2% запланованої суми на вказаний період.  

Із загальної суми коштів, виділених з міського бюджету на 2020 рік згідно 

з Програмою розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. 

Золотоноша на 2016-2020 роки, за  перше півріччя поточного року використані 

кошти в сумі 1089,6 тис. грн, з яких: 

- поточний ремонт амбулаторії сімейної медицини № 3 -199,9 тис. грн; 



- на забезпечення вагітних м. Золотоноша індивідуальними пакетами для 

проведення пологів у пологовому відділенні Золотоніської РБЛ – 5,2 тис. 

грн; 

- соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів пільговим 

категоріям населення за рецептами лікарів) – 465,4 тис. грн; 

- на забезпечення заходів щодо поширення короновірусної інфекції 

COVID-19- 181,1 тис. грн; 

- виплата комунальних послуг -238 тис. грн. 

Крім того, на виконання Програми забезпечення ефективним лікуванням 

хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки, виділено та використано  з 

міського бюджету кошти у сумі 387,3 тис. грн. 

Згідно з Програмою забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами на 2019-2021 роки використано коштів з 

міського бюджету на придбання калоприймачів та підгузників на суму 131,7 

тис. грн.  

Відповідно Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення” від 19.10.2017 р., яким визначено основні 

положення щодо проведення медичної реформи в Україні, КП “Золотоніський 

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

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

змінюється система фінансування закладу охорони здоров’я на надання 

первинної допомоги. Основним джерелом доходу Центру сімейної медицини є 

кошти із НСЗУ, як оплата за надані послуги пацієнтам. Обсяги цих виплат 

залежать від кількості та вікової структури пацієнтів, які подали декларацію 

про вибір лікаря, що працює в закладі. Таким чином реалізується принцип 

“гроші йдуть за пацієнтом”. Кількість пацієнтів, які подали декларацію про 

вибір лікаря, що працюють  в закладі, станом на 01.07.2020 – 22120 осіб.  

  Згідно із законами України про медичне обслуговування населення центр 

ПМСД (СМ) займається діагностичною, лікувальною, санітарно-

просвітницькою та протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого 

населення міста. Центр надає медичні послуги міському населенню. На даний 

час повноцінно працюють всі три амбулаторії, які в своїх підрозділах мають 

функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари.  

Лікарі та медичні сестри регулярно відвідують віддалені райони міста, де 

оглядають хворих, котрі не в змозі  прийти до амбулаторії. 

Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення 

міста Центр ПМСД (СМ) практично повністю забезпечений вакцинами для 

планових щеплень. Профілактичні огляди міського населення проводяться 

регулярно.  

Ведеться активна робота з реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони 

АТО. За І півріччя 2020 року  оглянуто, проліковано та реабілітовано 84 бійця 

АТО. Також центр проводить лікування, реабілітацію ЦБД та лікування 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

На виконання Програми розвитку медицини та медичного 

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



червень поточного року для забезпечення вагітних м. Золотоноша 

індивідуальними пакетами для проведення пологів у пологовому відділенні 

Золотоніської РБЛ – 35 пакетів. 

Центр ПМСД (СМ) повноцінно і у повному обсязі забезпечує 

паліативним лікуванням онкологічних хворих міста. Проводиться санітарно-

просвітницька робота серед населення за здоровий спосіб життя. Лікарі та 

середній медперсонал постійно підвищують свою кваліфікацію та рівень 

медичного обслуговування населення міста. 

 

Демографічна ситуація 

За розрахунковими даними чисельність наявного населення  

Золотоніської міськради станом на 1 червня 2020 року  становила 28560 осіб, в 

тому числі постійного –  28154 особи.  

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

періодом минулого року, природний рух населення міста характеризується 

такими даними: 

народилось – 65 дітей (на 8 дітей менше), 

померло -  163 особи (на 13 осіб менше). 

Природний приріст населення становить мінус 98 осіб. 

Міграційний приріст населення становить плюс 17 осіб: прибуло – 

109 осіб, вибуло – 92 особи. 

 

 

 

Секретар ради                                              Н.О.Сьомак 

 


