
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.03.2021 № 66 

м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за 2020 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки щодо стану 

виконання Програми соціально-економічного розвитку міста за 2020 рік в рамках 

Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року, керуючись п. 1 „а”, 2 „а” ст. 27 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію управління економіки „Про стан виконання Програми 

соціально-економічного розвитку міста за 2020 рік в рамках Стратегії розвитку 

міста Золотоноша до 2020 року” взяти до відома.  

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

міста за 2020 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року” 

винести на розгляд чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділу прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 
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          ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша за 2020 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 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 2020 року виконавчий комітет міської ради разом із 

підприємствами, установами, організаціями міста та приєднаними суб’єктами 

господарювання сільських населених пунктів, 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 громади. 

 Місто Золотоноша має важливе соціально-культурне, промислове значення, 

близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку.  

 
І. Основні тенденції економічного та соціального розвитку  

Золотоніської територіальної громади у 2020 році 

 

1.1. Географічне розташування Золотоніської територіальної громади 

Золотоніська територіальна громада була утворена внаслідок приєднання до 

міста Золотоноші п’яти сільських рад. Територіальну громаду створено 

розпорядженням КМУ від 12.06.2020 №728-р „Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Черкаської області”.   

До складу громади увійшли населені пункти: місто Золотоноша та села 

Благодатне, Деньги, Кедина Гора, Комарівка, Коробівка, Кропивна, Крупське, 

Макіївка, Хвилєво-Сорочино, Щербинівка; селища Гришківка, Снігурівка, Ярки; 

хутір Згар та станція Панське  з адміністративним центром у місті Золотоноша 

Черкаської області..  

Золотоніська територіальна громада розташована в лівобережній частині 

Черкаської області, яка відноситься до лісостепової фізично-географічної зони. 

Територія Золотоніської громади згідно з адміністративно- територіальним 

устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області. 
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Територіальна громада займає площу 404,6 км
2
., з населенням 36678 

мешканців, у тому числі в м. Золотоноша  – 27596 чоловік.  

 Адміністративний центр територіальної громади знаходиться в м. 

Золотоноша, яке розташоване на відстані 35 км від обласного центру м. Черкаси.  

Перелік сіл, шо входять до ТГ 
№п/п Назва населенного пункту Кількість населення 

1 Адміністративний центр ТГ – м. Золотоноша 27596 

2 с .Благодатне 3215 

3 с-ще Гришківка 113 

4 с. Деньги 1132 

5 х. Згар 824 

6 с. Кедина Гора 311 

7 с. Коробівка 1090 

8 с. Комарівка 13 

9 с. Кропивна 1107 

   10 с. Крупське 497 

   11 с. Маліївка 171 

12 ст-ція Панське 39 

13 с-ще. Снігурівка 0 

14 с. Хвильово-Сорочино 325 

15 с. Щербинівка 223 

   16 с-ще Ярки 22 

Сучасна демографічна ситуація в громаді, як і в цілому в області, склалася 

під впливом історичного розвитку території, природного та механічного  руху 

населення і залишається складною. 

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні 

тенденції як територіальної громади, області, так і країни в цілому.  Кількість 

жіночого населення на 7,8 % перевищує чоловіче. Економічно активне населення 

у віці 18-59 років складає близько 56,2% від загальної кількості населення, 

населення пенсійного віку – понад 33,3%. 

 
 Разом по всій ТГ Адміністративний 

центр ТГ 

Населення 1 Разом 36678 28555 

2 Чоловіків 16891 13317 

3 Жінок  19787 15238 

Віковий розподіл 4 0-18 6620 5488 

5 19-34 7341 5864 

6 35-50 10511 8523 

7 51 і  вище 12206 8677 

 Визначальним  фактором зменшення чисельності населення є природне 

скорочення. 

 За період з січня по грудень 2020 року народилось – 174 дитини, померли – 
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404 людини. 

 

1.2. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Міський бюджет за 2020 рік виконано: по доходах у сумі 218 196,3 тис. грн., у 

тому числі по загальному фонду – 214 724,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 

3 471,4 тис. грн.; по видатках у сумі 220 224,0 тис. грн., у тому числі по 

загальному фонду – 192 341,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 27 882,8 тис. 

грн.; з перевищенням видатків над доходами у сумі 2 027,7 тис. грн., у т.ч. з 

перевищенням доходів над видатками по загальному фонду у сумі 22 383,7 тис. 

грн. та з перевищенням видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 

24 411,4  тис. грн.; по кредитуванню у сумі – -(“мінус”) 7,0 тис. грн., у тому числі 

обсяг повернення кредитів, наданих у минулих роках, склав –  - (“мінус”) 7,0 тис. 

грн., (з них по спеціальному фонду –- (“мінус”) 7,0 тис. грн.). 

 В структурі надходжень податків і зборів по Золотоніській міській раді 

найбільшу питому вагу займають податки: 

- Податок з доходів фізичних осіб – 98769,4тис.грн 

- Єдиний податок – 18658,8 тис. грн 

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 7881,1тис.грн 

- Плата за землю –19893,2 тис.грн 

 Одним із найважливіших резервів наповнення бюджету громади є орендна 

плата за землю. Перегляд договорів міською радою за земельні ділянки державної 

і комунальної власності в частині розміру орендної плати відповідно до вимог 

Закону України ,,Про оренду землі” значно збільшує надходження коштів до 

міського бюджету. Для мобілізації коштів до бюджету протягом року посилено 

контроль за повнотою сплати та термінами укладання договорів оренди на 

земельні ділянки, та їх реєстрація. 

  

1.3. Сільське господарство 

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки 

галуззю, забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної 

сільськогосподарської продукції на потреби населення громади в продуктах 

харчування.  На території  громади зареєстровані і обробляють землю та 

вирощують тварин і птицю такі господарства: СТОВ ,,Чапаївське”,  ТОВ 

,,Гранекс-Черкаси,” ПП ,Крупське”, ТОВ ,,Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ 

,,Коробівське”, СТОВ,,Струмок ”, СТОВ ,,Придніпровський край”, ФГ ,,Айріс”, 

ФГ ,,Савір”, ТОВ ,,ВАЛТАС”, ТОВ ,,К.І.Т”, ПП ,,Хвиль-Агро”, ПП ,,Деньгівське-

2”, ПП ,,Лазаренко О.С.”, ТОВ ,,Добробут 2017, 

Рослинництво. У 2020 році вал зерна склав 11,368 тис. тонн в початково-

оприбуткованій вазі. Урожайність зернових склала 10,5 ц/га. Валовий  збір  ранніх 

зернових культур становить  37,1 тис. тонн при урожайності 41,9  ц/га, в т.ч.: 

озимої пшениці 8,9 тис. тонн при урожайності 56,6 ц/га, кукурудзи зібрано 25,96  
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тис. тонн при урожайності 28,6  ц/га. 

         Високих показників досягнуто при вирощуванні соняшника. Його вал 

становить в 2020 році   5,345 тисяч  тонн з  урожайністю 22,6 центнера за гектара. 

Вирощено 1,4 тисяч тонн сої,  урожайність 15,2  центнера з гектара.   

         Зібрано 5,876 тисяч тонн картоплі при урожайності 520 центнера з гектара. 

Під урожай 2021 року посіяно   озимих зернових культур на площі 1100 га,  

в тому числі озимої пшениці - 988 га , озимого ячменю - 112 га. 

На територіях с/г призначення громади тваринництво представлено 

наступними видами : 

- розведення та реалізація птиці- СТОВ ППЗ Коробівський. Чистий 

дохід від реалізації продукції за 9 місяців поточного року становив 140 571,0 

тис.грн.; 

- розведення  ВРХ  ПрАТ ПЗДГ Золотоніське х.Згар; 

- розведення свиней ТОВ ,,Золотоніський бекон” с. Крупське. 

Станом на 01.11.2020 за оперативними даними розрахунки за земельні 

паї  проведено на 72,0 %. Кількість паїв по громаді складає 3944 чол. Середня 

ставка орендної плати за землю  становить 10,0 % від нормативно-грошової оцінки 

землі. Середній розмір земельного паю становить 4,51 га, середній розмір 

нарахування за 1 пай складає 9207 грн.(середній розмір вартості 1 га становить 

3594 грн.) 

 

1.4. Промисловий комплекс 

Вагоме місце в розвитку економіки громади займають промислові 

підприємства. У 2020  році у місті працює 17 промислових   підприємств 

основного кола, які формують його економічний потенціал.  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних 

цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) згідно попередніх 

показників за січень – грудень 2020 року склав 3538656,7 тис. грн., що на 10,8% 

більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року (3194236,2 тис. 

грн.-2019 рік). У розрахунку на одиницю населення склав 125040,87  грн. 

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%. 

  На кінець року проблематичним залишається ТОВ „Золотоніський завод 

залізобетонних виробів”. 

 

1.5. Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв’язок  

Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є 

забезпечення жителів громади якісним та безпечними перевезеннями та гарантії 

дотримання графіків перевезення. 

Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в територіальній 
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громаді здійснюють: ПрАТ ,,Золотоніське АТП-17112” та ПП ,,Еліт-Транс”.   

В громаді  є нагальна необхідність розширити мережу міського сполучення, 

надавши можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно 

діставатися центру громади..  

Територію громади перетинає дві дороги державного значення : Київ-

Кременчук (Полтавський напрямок), Київ-Черкаси (Черкаський напрямок), це два 

основних транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні перевезення як 

пасажирські, так і грузові, тобто, через територію громади проходить багато 

транзитного транспорту. Також територією громади проходить залізнична лінія 

Бахмач-Одеса. 

 Більшість рейсів, на приміських маршрутах, здійснюються (до введення 

карантинних заходів) щоденно по 2-3 рази на день.  

. На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с. 

Комарівка,  с-ще Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі 

відсутнє населення., 2 населених пункти (с-ще Гришківка, с-ще Ярки) знаходяться 

менш ніж за 2 км до траси, де проходять регулярні рейси. 

За 2020 року перевезено  180,472 тис. пасажирів.  

На території Золотоніської   ТГ упорядковано 58 автобусних зупинок. 

У громаді ведеться системна робота спрямована на розвиток сучасних 

засобів зв’язку. Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох 

маленьких селищ/сіл) мають доступ до Інтернету. Найбільшими провайдерами є  

ПАТ ,, Укртелеком’’, ТОВ ,,Маклаут’’, ЗАТ ,, Київстар’’ ,,Vodafone’’, ЗАТ 

,,Український мобільний зв’язок’’. 

У 2020 році за рахунок коштів місцевих бюджетів за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  

перевізникам відшкодовано 2839,634 тис. грн, в тому числі сільські населені 

пункти 1466,57 тис.грн.  За проїзд залізничним транспортом відшкодовано – 

23 596,76 грн. 

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 88,5% 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 10 місяців 2020 року за рахунок 

використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття 

(технологією холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт, 

поточний середній ремонт, капітальний ремонт, закуплено матеріали для ремонту 

за допомогою установки УЯР-01, поточний ремонт тротуарів та здійснювалось 

утримання доріг і тротуарів  на загальну суму 10412,782 тис.грн., а саме: 
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в тис.грн. 

Капітальний ремонт 1857,292 

Поточний середній ремонт 1848,899 

Поточний дрібний ремонт 5794,817 

Утримання, в т.ч.: 911,774 

Утримання (приготування посипальної суміші, прибир. снігу) 234,605 

Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 677,169 

Всього : 10412,782 

 

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 31 грудня 2020 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну 

документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць 

міста у кількості 37 на суму – 32075,059 тис. грн., дворових заїздів – 13 на суму – 

8531,888 тис. грн., виготовлену коштами мешканців, в рамках проекту 

“Золотоноша власними руками”, співфінансування яких, згідно умов конкурсу, 

проводитиметься із затвердженого бюджету міста. 

Протягом 2020 року, в рамках зазначеної програми, роботи  завершені на 

об’єктах:  

- “Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Запорізька в м. 

Золотоноша Черкаської області” на суму – 1371,525 тис. грн.;   

- “Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території 

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

Черкаської області” на суму - 110,721 тис. грн;  

- “Капітальний ремонт вул. Козацька в м. Золотоноша Черкаської області” 

на суму - 1032,421 тис. грн.( з яких кошти державного бюджету – 546,654 тис. грн, 

місцевого – 485,767 тис. грн);  

- “Капітальний ремонт вул. Тулікова в м. Золотоноша Черкаської області” на 

суму – 1099,322 тис. грн; 

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

Черкаської області” на суму - 731,793 тис. грн; 

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. 

 

1.6. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

При виконавчому комітеті створена та працює комісія з питань розвитку 

підприємництва та координаційна рада де розглядаються питання та приймаються 

відповідні рішення щодо його підтримки. 
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Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова 

підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної  заробітної 

плати, велика кількість незареєстрованих працюючих, цьогорічні карантинні 

заходи щодо подолання пандемії КОВІД-19.  

Діяльність малого підприємництва  На протягом 2020 року державну 

реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 136 осіб, юридичні  – 18 осіб. 

Припинили свою діяльність 5 юридична особа та 182 фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 304 816,8 тис. грн., у тому 

числі до місцевого бюджету 30 916,0 тис. грн., від малого підприємництва 53 547,2 

тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до 

бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва зменшились на 32 800,9 тис. грн., 

до місцевого бюджету збільшились на 1 750,9 тис. грн.  

 
Надходження податків  

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

                            тис. грн. 

СПД 

Кількість 
Зведений 

бюджет 
Місцевий бюджет Зареєстрован

о 

Фактично 

сплачують 

Юридичні особи 115 88 29 128,7 11 148,6 

Фізичні особи 1584 1584 24 418,5 19 767,4 

Разом   53 547,2 30 916,0 

 

 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 – 155, з них: міської ради – 63, територіальних органів ЦОВВ – 92. 

Кількість послуг наданих в ЦНАП за 2020 рік –9737. Кількість послуг, що 

надаються в середньому за місяць – 812. 

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 проводитиметься протягом І кварталу 2021 року. У 

серпні поточного року завершено фізичне створення ЦНАП у м. Золотоноша.  

З метою географічного наближення адмінпослуг до людей 02.01.2020 року між 

Золотоніською міською радою та Зорівською сільською радою підписано 
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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 за 9 місяців поточного 

року було надано 8 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. 

Станом на 01.01.2021 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 

заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазинів та 38  

закладів громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних 

станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. 

Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад 

розташовано на територіях села Благодатне. 

На території 5 сільських рад та міста 102 суб’єкти господарювання усіх 

форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги по 

ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків, 

ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні 

послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення деревини, 

млин, Нова Пошта та ін.    

Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі у січні – вересні 2020 

року становив 269865,2 тис. грн., що на 11,9 % більше обсягу відповідного періоду 

попереднього року. На одну особу припадало 9435,8 грн. 

         За  січень-грудень 2020 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування 

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

діяльності, реалізовано послуг на суму 118608,4 тис. грн,. 

Обсяг послуг реалізованих населенню становив 42236,9 тис. грн, що в 

розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 1482,0 грн.  

 

1.7. Інвестиційна  та зовнішньо-економічна діяльність 

Для промоції інвестиційного потенціалу міста на офіційному сайті міської 
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ради сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень,  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). 

У громаді 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 та сільських населених пунктах, 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 експорту товарів по місту у січні-грудні 2020 року становив 68260,4 

тис. дол. США, імпорту – 27151,1 тис. дол. США. У порівнянні з відповідним 

періодом попереднього року обсяг експорту зменшився на 26,2%, обсяг імпорту – 

збільшився на 10,7 %. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності склало 41109,3 

тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,5.  

У січні-грудні 2020 року по місту  прийнято в експлуатацію нових 

житлових будинків загальною площею 1014 кв. м, що на 55,2% менше, ніж у 

відповідному періоді попереднього року. 

Обсяг будівельних робіт за 12 місяців  2020 року становив 6797тис. грн. 

 

1.8. Заробітна плата, стан її виплати. Ринок праці Соціальний захист 

населення 

Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника у IV 

кварталі 2020 року склав 9748 грн, що становить 117.7% до відповідного періоду 

минулого року. Середньооблікова кількість штатних працівників у IV кварталі 

2020 року становила 5712 осіб, прийнято 327осіб, звільнено 635 осіб.   

Станом на 01.01.2021 заборгованість із заробітної плати у сумі 2312,2 тис. 

грн., а саме: 
Заборгованість із виплати заробітної плати 

на 1 січня 2021 року 
 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн  

усього 

у тому числі підприємства (установи, організації) 

економічно 
активні 

підприємства – 
банкрути

1
   

економічно 
неактивні 

усього 
% до 

загаль-
ної 

усього 
% до 

загаль-
ної 

усього 
% до 

загаль-
ної 

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

м.Золотоноша 2312,2 1519,6 65,7 792,6 34,3 - - 

ДП„Златодар” 1203,5 1203,5 52,0 - - - - 

Навчальний центр 278,7 278,7 12,1 - - - - 

ТОВ „Світязь” 37,4 37,4 1,6 - - - - 

ТОВ „КоронАгро” 792,6 - - 792,6 34,3 - - 

 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 проведено 9 засідань та заслухано 32 керівника 

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 01.01.2021 на обліку Золотоніській міськрайонній філії Черкаського 
обласного центру зайнятості перебуває 918 безробітних жителів міста, з них за 
направленням центру зайнятості було працевлаштовано 353 безробітних громадян;  
 Населення Громади налічує 36678 населення, з них близько 7622 осіб 

належить до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ, 

учасники АТО, учасники ліквідації аварій на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди та 

діти залишені без батьківської опіки. 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО є одним  

з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, 

спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне, а також надання їм 

додаткових прав і гарантій. У Золотоніській міській раді  реалізуються державні 

соціальні програми. 

  З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги, до якого  станом на 01.01.2021 року включено 7393 особи. 

 За 2020 рік 2085 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні  

виплати різних видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім'ям  з 

дітьми  призначено 762 особі,  державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям отримали 269 сімей. Фінансування допомог 

забезпечено в повному обсязі. 

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста 

Золотоноші „Турбота".  
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. Протягом  2020 року оздоровлено 
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20 осіб. 

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. Оздоровлено 19 осіб, з них 2 особи за рахунок міського бюджету.. 

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 8 ветеранів війни та 7 учасників АТО. 

69 особам видано 277 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення 

забезпечено ТЗР 11 осіб. 

Надано матеріальну допомогу 4 особам з інвалідністю та малозабезпеченим 

сім’ям на суму 3276,00 грн. 

 Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є 

поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є  Програма 
житлових субсидій. 

За 2020 рік субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 4177  сімей, 

на суму 30786 тис. грн. та субсидія для відшкодування населенню витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

призначена 117 особам на суму 411,52 тис.грн.  

 

1.9. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

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”. 

Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення надає ТОВ “380 8”. 

Так, протягом 2020 року, на облаштування та утримання вуличного і паркового 

освітлення міста витрачено 2445 тис. грн., на оплату використаної електроенергії – 

1149,23 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р., мережа вуличного освітлення міста має 

загальну протяжність 124,3 км та налічує 2300 світлових точок. На технічне 

обслуговування світлофорних об’єктів міста витрачено 198 тис. грн. 

Протягом року ПП «Базис плюс» та ПП «Грін таун» було забезпечено: 

- вчасне прибирання та благоустрій території міста (зелені зони вулиць, 

зупинки громадського транспорту, тротуари, парки та сквери міста); 

- озеленення клумб (висаджування квітів, догляд, полив) – повністю 

відновлено зелені насадження на Алеї троянд, створено клумбу біля «Еко-

маркету», висаджено декоративні дерев на Площі Героїв Майдану; 

- утримання зелених насаджень (санітарна обрізка дерев, спилювання 

аварійних дерев, косіння газонів). 

- очищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю тротуарів. 
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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 2020 року: 

- діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооператива; 

- зареєстровано 21 ОСББ в склад яких входять 23 багатоквартирних будинків; 

- передано в управління ПрАТ “Янтар” 37 житлових будинків; 

         - передано в управління ПП УК “Янтар” 41 житловиий будинок. 

КП “Міський водоканал” надає послуги з водопостачання, 

водовідведення, централізованого теплопостачання, збирання, вивезення та 

утилізації твердих побутових відходів, обслуговування кладовищ. 

На розвитк комунальної галузі міста у 2020 році були виділені кошти в 

сумі 3044,248 тис.грн: 

- 210,986 тис.грн –для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 1185,732 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; 

- 196,00 тис.грн. – на виготовлення контейнерів для збирання ТПВ в 

кількості 49 шт.; 

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

зливоприймачі); 

- 56,657 тис.грн – капітальний  ремонт  компресорного обладнання  

(гвинтового блоку повітродувки – очисні споруди міста); 

- 372,4 тис.грн – капітальний  ремонт (розбурювання) свердловин №№ 1,4; 

- 78,858 тис.грн – придбання  електродвигуна  HOYER 30 кВт; 

- 133,704 тис.грн – придбання  роторного блоку DI 60; 

- 39,04тис.грн - влаштування та обслуговування систем відео- 

спостереження ; 

- 49,9 тис.грн. – придбання дитячого ігрового комплексу; 

- 87,8 тис.грн. – капітальний ремонт пасажирських ліфтів;   

- 46 тис.грн. – придбання  та встановлення автобусних зупинок. 

 

Електрична енергія 
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Бюджетними установами виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

спожито електроенергії на протязі 2020 року 412,99 тис. кВт на суму 1150,7 тис. 

грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року спостерігається економія 

електричної енергії на 131,28 тис. кВт в сумі 382,2 тис. грн. у процентному 

виражені становить 20,8%. 

Теплоенергетика 
У  січні — грудні 2020 року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб 

установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 239,5 тис. м
3 

на 

суму 1427,9 тис.грн; дров — 1185,264 м
3
  на суму 780,9 тис.грн; пелетів — 36,002 

т на суму 113,5 тис.грн. (17,021 т на суму 54,2 тис.грн –опалення 

адмінприміщення). 

Показники 

Одиниці 

виміру 

Використано Сума, тис.грн 

2019 2020 % 2019 2020 % 

Природний газ тис.м
3
 209,942 239,5 114,1 1275,6 1427,9 111,9 

Дрова м
3
 1635,544 1185,264 72,5 940,4 780,9 83,0 

Пелети тонн 59,2 36,002 60,8 209,8 113,5 54,1 

 

 Заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. 

 

Енергоощадні кредити 
У 2020 році 20 травня та 30 квітня підписані Договори про відшкодування з 

міського бюджету 50% від відсоткової ставки банку по кредитам мешканців міста 

на впровадження енергозберігаючих заходів між  виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради та АТ ,,Ощадбанк”  та АБ ,,Укргазбанк”.  

За звітний період кількість нових позичальників становить 11 осіб та з 

міського бюджету громадянам міста компенсовано 77,125 тис. грн.(включаючи 

кредити попередніх років) Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року 

кількість нових позичальників скоротилася на 38 осіб в свою чергу зменшилась 

сума компенсації на 12515,28 тис. грн. 

 

1.10. Освіта 

Із 1 січня 2021 року дружна освітянська сім’я Золотоноші збільшилась на 7 

закладів. Рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 

22.12.2020 № 2-93/VIIІ у комунальну власність Золотоніської територіальної 

громади прийнято: Благодатнівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  

імені Г.П.Берези Золотоніської міської ради Черкаської області, Кропивнянську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Золотоніської міської ради Черкаської 

області, Денгівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - заклад дошкільної освіти» Золотоніської міської ради Черкаської 

області, Коробівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-заклад дошкільної освіти» Золотоніської міської ради Черкаської області, 
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Крупський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

заклад дошкільної освіти» Золотоніської міської ради Черкаської області, 

Благодатнівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Золотоніської 

міської ради Черкаської області, Кропивнянський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Струмок» Золотоніської міської ради Черкаської області. 

Відповідно збільшилася мережа закладів освіти. Станом на 1 вересня 2020 

року у підпорядкуванні відділу освіти було 17 закладів освіти  

та 2 комунальні установи (КУ «Золотоніськийінклюзивно-ресурсний 

центр»Золотоніської міської ради, КУ «Золотоніський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Золотоніської міської ради). Наразі є 26 

закладів, зокрема: 10 закладів загальної середньої освіти (3987 учнів / 196 класів), 

9 закладів дошкільної освіти (1187 вихованців / 60 груп),3 навчально-виховні 

комплекси (284),2 заклади позашкільної освіти(1742 вихованці / 142 групи),2 

комунальні установи (КУ «ЗІРЦ», КУ «ЗЦПРПП»).  

У порівнянні: кількість учнів шкіл збільшилася на 731 учня (було – 

3256), кількість класів - на 55 (було - 141), кількість груп продовженого дня  

у ЗЗСО – на 4 (було – 22,5), кількість вихованців закладів дошкільної освіти – на 

249 (було - 938), кількість груп у ЗДО – на 13 (було - 47), кількість вихованців у 

закладах позашкільної освіти – на 252 (було – 1 490), кількість груп у ЗПО – на 21 

(було - 121). 

Поступальний розвиток освіти громади забезпечують висококваліфіковані 

педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані 

педагогічними кадрами.  

Сприяє реалізації освітянських завдань ком’ютеризація  

та інформатизація навчального процесу.  Усі заклади загальної середньої освіти 

забезпечені комп’ютерною технікою.  Усі заклади дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти підключені до мережі Інтернет. 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.  

 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.  

Забезпечується співфінансування діючих державних програм: „Нова 

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

закладів загальної середньої освіти”, „Спроможна школа  

для кращих результатів”. 

  Протягом поточного року за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  по м. Золотоноша  проведено фінансування  двох 
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проєктів : 

                                                                                     

Найменування проекту та 

його місцезнаходження, вид 

робіт 

Фінансування проектів (заходів) 

За рахунок Субвенції  
За рахунок місцевих 

бюджетів 

передбачено 

отриман

о 

асигнува

нь 

проведе

но 

касових 

видатків 

фактичн

о 

виконан

о робіт 

(фактич

ні 

видатки) 

передбач

ено 

проведе

но 

касових 

видаткі

в 

фактич

но 

викона

но 

робіт 
(фактич

ні 

видатки) 

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

Спеціалізованої школи № 2 

інформаційних технологій, 

м.Золотоноша Черкаської 

області (коригування) 

3028,507 3028,807 2956,290 2956,290 1561,623 648,000 648,000 

Будівництво спортивного 

майданчику (скейт-парку) по 

вулиці Черкаська в місті 

Золотоноша 

405,000 405,000 х х 1943,000 1943,000 1943,000 

Разом 3433,507 3433,507 2956,290 2956,290 3504,623 2591,000 2591,000 

 

1.11. Охорона здоров’я 

На кінець звітного періоду медична галузь 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  28,5 тисячам мешканців нашого міста.  

До вторинної ланки належить КНП ,,Золотоніська районна багатопрофільна 

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

На сьогодні в галузі охорони здоров’я громади функціонує 11 лікувально-

профілактичних закладів, з них: 8 фельдшерських пунктів і амбулаторій в 

сільських населених пунктах. 

Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного 

бюджету та власних коштів міського бюджету.  

Згідно законів України про медичне обслуговування населення Центр 

займається діагностичною, лікувальною, санітарно-просвітницькою та 

протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого населення міста. Центр 

надає медичні послуги міському населенню. На даний час повноцінно працюють 

три амбулаторії, котрі в своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, 

кабінети профщеплень, денні стаціонари.  

Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення 

міста. Центр практично повністю забезпечений вакцинами для планових щеплень.  
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Для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства 

надходили кошти від Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ), як 

оплата за медичні послуги, та кошти міського бюджету на виконання цільових 

Програм. Крім того, безоплатно в централізованому порядку надходила вакцина, 

лікарські засоби, вироби медичного призначення, бланки листків 

непрацездатності. 

Всього за 2020 рік використано коштів, що надійшли від НСЗУ, на заробітну 

плату, та сплату єдиного соціального внеску, орендну плату, придбання 

матеріалів, ремонт та обслуговування автотранспорту, повірку, сервісне 

обслуговування та ремонт медичного обладнання, телекомунікаційних та інтернет 

– послуг, обслуговуванню програмного забезпечення, офісної техніки та інших 

послуг на загальну суму 14 778,9 тис.гривень.    

Використання коштів міського бюджету на виконання  відповідних 

Програм, направлених на соціальне забезпечення жителів міста, склало  2 764,8 

тис.грн., зокрема: 

- Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими 

органами на 2018-2020 роки (співфінансування) – 4,2 тис.грн.; 

-Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення 

м.Золотоноші на 2016-2020 роки (комунальні послуги та енергоносії, 

відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення, 

забезпечення пакетами на пологи, поточний ремонт амбулаторії №3, проведення 

заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції) –1764,6 тис.грн.; 

- Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні 

захворювання на 2018-2020 роки – 814,0 тис.грн.; 

- Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки – 182,0 

тис.гривень. 

Проведено капітальні видатки в сумі 176,9 тис. гривень. Кошти використано  

на придбання комп’ютерної та офісної техніки,  встановлення кондиціонерів, 

бактерицидних ламп.  

     Розрахунки з бюджетом по обов’язкових платежах проведено в повному 

обсязі.   

    Станом на 31.12.2020 штатна чисельність – 82,5 одиниць, фактична – 70 

одиниць,  середня  заробітна   плата 17,0 тис.гривень. 

    Зобов’язання погашено в повному розмірі.  

       За рік  було прийнято  пацієнтів: 

 Поліклініка  -  70 273    осіб 
 Виклики обслужені  - 1864  осіб 
 Стаціонар вдома  -    338   осіб 
 Стаціонар при амбулаторії  -   1042/7345  людино/дні 

   Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони 
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АТО. Оглянуто, проліковано та реабілітовано  204 бійців АТО. Також центр 

проводить лікування та реабілітацію учасників бойових дій та ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС ( 234 особи). 

 Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та відповідає 

табелю оснащення. 

 

1.12. Культура, туризм та рекреація 

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 01.11.2020 року мережа закладів культури складається з : 

- 2-х закладів клубного типу та 5 сільських будинків культури; 
- 1-ї міської бібліотеки та 5 сільських бібліотеки; 
- дитячої музичної школи; 
- краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка, музей історії с. Кропивна та 
історики-краєзнавчий музей с. Коробівка. 
          В період з 01.01.2020 по 01.11.2020 року забезпечено функціонування 8-ми 

міських творчих колективів, що носять почесне звання „Народний” та 10-ти 

сільських художніх колективів. 

За звітний період суттєве поновлення матеріально-технічної бази не 

проводилось. 

Ремонтні роботи за 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. 

Золотоніська громада – унікальне місце з огляду  на його історико-культурне 

значення, географічне розташування та природно-рекреаційний потенціал, Імідж 

створюють також місцеві події: фестивалі, ярмарки-виставки та заходи, які 

щорічно проводяться у місті та сільських населених пунктах. Вже доброю 

традицією стало проведення конкурсу ,,Кращий пиріг”, фестивалю ,, Чорнобривці” 
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  В Золотоніському Краєзнавчому музеї ім. М.Ф. Пономаренка в музеї 

постійно діє експозиція присвячена подіям на Сході України на якій розміщені 

фото загиблих, автобіографії, дитячі малюнки, вірші, експонати з зони АТО. 

Ведеться книга присвячена землякам, які загиблі та воюють в зоні АТО. Постійно 

проводиться поновлення матеріалів. 

В лютому 2020 року проводився фестивальний відбір гумористичного 

фестивалю,, Ліга сміжу” за участю місцевих команд з різних областей України. 

 На офіційному сайті виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

http://zolotonosha.osp-ua.info в розділі ,,Гуманітарна сфера” сформований 

підрозділ ,,Історичні пам’ятки” де розміщений перелік історичних пам’яток міста 

Золотоноші.  

 На сайті http://zolotonosha.ck.ua ,,Золотоноша як на долоні” в розділі 

,,Місто-Новини” та на сайті http://zolo.co.ua ,,Золотоноша історична” 

пропонується підбірка фото-ретро-світлин міста 50 річної давнини.   

 

1.13. Фізична культура і спорт 

          Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити 

спортивними секціями, групами понад 4,5 тисяч чоловік, що становить 11,8% від 

загальної кількості населення громади. 

          Станом на 01.01.2021 в громаді налічуються такі спортивні споруди: 7 

стадіонів, 13 спортивних майданчиків. На території Золотоніської територіальної 

громади побудовано 1 міні-футбольне поле зі штучним покриттям та майданчик із 

вуличними тренажерами. 

Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств 

населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. У місті працює 8 

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

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 та з влаштуванням майданчиків для гри з баскетболу та 

волейболу  за рахунок субвенції з державного фонду регіонального розвитку і спів 

http://zolotonosha.osp-ua.info/
http://zolotonosha.ck.ua/
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фінансування з місцевого бюджету 

 

Найменування заходу 
Джерела фінансування у 

звітному періоді 

Сума касових видатків 

планова фактична 

1 4 5 6 

 Реконструкція стадіону дитячо-юнацької 

спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті 

Золотоноша черкаської області 

 ДФРР 

Місцевий бюджет 

(співфінансування) 

5663,244 

 

2468,644 

 

5663,244 

 

1340,5932 

 

Разом  8131,888 7003,8172 

 

 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. 

 

           1.14. 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. 

Для забезпечення виконання державних програм підтримки сімей, дітей та 

молоді утворена Служба у справах дітей, молоді та спорту. 

На молодіжні заходи в міському бюджеті на звітний період 2020 року було 

виділено кошти у сумі 180,270 тис. грн. В зв’язку з карантинними обмеженнями, 
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освоєно 137,55 тис. грн.. 

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це 

стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану 

сімей, сімейного безробіття, виховування дітей та їх навчання. 

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.  
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. 

В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті 

виділено бюджетних коштів 516,0 тис. грн для оздоровлення та відпочинку 

категорійних дітей (на 1,2% більше, ніж у 2019 році).  Але, в зв’язку з 

карантинними обмеженнями, було освоєно 220 тис. грн.. 

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.  

Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі заслуги у 

розбудові молодіжної політики в області. Уже 9 осіб отримали відповідну премію. 

  В м. Золотоноша прийнято міську Програму молодіжного житлового  

кредитування на 2018-2022 роки та Положення “Про порядок надання 

довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за 

рахунок міського бюджету” ( рішення міської ради від №  30-8/ VІ від  27.08.2013 

року ). 

 Переглянуто банк осіб (сімей), які перебувають на квартирній черзі. 

Відповідно створено банк даних молодих сімей та одиноких молодих громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов.  

 За  звітний період 2020 року не отримували пільговий кредит. 
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Продовжено співпрацю з ,,Черкаським регіональним управлінням 

Держмолодьжитло”, з метою подальшого співфінансування будівництва нового 

житла. Крім того, проводиться інформаційна кампанія щодо отримання пільгових 

довготермінових кредитів для придбання житла повністю за кошти обласного 

регіонального управління  під (16 % - 3 %).   

 Молоді сім’ї та одинокі громадяни, які зробили свій вибір, через систему 

пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за 

рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів та залучення коштів 

населення, будуть особисто вирішувати питання придбання житла 

1.15. Захист населення і території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

При Золотоніській міській раді створена  постійно діюча комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В громаді функціонує 

Золотоніський РВ ДСНС України  в Черкаській області, метою якого є послідовне 

зниження ризику виникнення надзвичайни х ситуацій техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від 

наслідків таких ситуацій. Станом на 01.11.2020 відповідно до затверджених 

графіків здійснення комплексної  перевірки готовності 13 захисних споруд 

цивільного захисту (сховища, протарадіаційнні укриття) забезпечено 

інформування населення через засоби масової інформації, проведено навчання та 

тренування. 

Отже, враховуючи тенденції, що спостерігалися в економічному 

та соціальному розвитку Золотоніської ТГ, можна констатувати, що у 2020 році в 

територіальній громаді покращено ситуацію в реальному секторі економіки, 

активізовано інвестиційну діяльність, створювались умови для розвитку малого та 

середнього бізнесу, забезпечено стабільне функціонування систем соціального 

захисту та соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери не 

зважаючи на карантинні обмеження, спричинені пандемією.  

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення 

проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації цілей та 

основних заходів на 2021 рік, визначених в Програмі. 

 

 
 

Начальник відділу прогнозування 

та розвитку громади     Вікторія ОСТРОГЛАЗОВА 
 


