
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31.08.2021 № 12-2/VIII 
м. Золотоноша 

 

Про затвердження звіту про виконання Програми  

соціально-економічного розвитку Золотоніської 

територіальної громади за  січень-червень 2021 року 

 

Розглянувши інформацію відділу прогнозування та розвитку громади про 

стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Золотоніської 

територіальної громади за січень-червень 2021 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 (додається). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення 

покласти на депутатську комісію з питань фінансів, цін, побутового та 

торговельного обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

 

Міський голова                     Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзюбан  23850 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 31.08.2021 № 12-2/VIII 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Золотоніської територіальної громади  за  січень-червень 2021 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 економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік  (затвердженої рішенням 

Золотоніської міської ради від 22.06.2021 N 9-7/VІII), протягом І півріччя 2021 

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. 

Золотоніська громада має важливе соціально-культурне, промислове 

значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального 

розвитку.  

За результатами обробки наданої громадами інформації, Фондом 

«Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» 

сформований черговий рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку 

малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч. 

Рейтинг враховував 40 критеріальних показників та відображав 

інституційну привабливість громад у 2021 році. 

 Оцінено по області 65 громад, серед яких  Золотоніська територіальна 

громада посіла 2 місце. 

І. Основні тенденції економічного та соціального розвитку  

Золотоніської територіальної громади у І півріччі  2021 року 

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. 

Територіальна громада займає площу 404,6 км2., 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.  

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 55,7% від загальної кількості 

населення, населення пенсійного віку – понад 33,3%. 

 Чисельність населення по громаді станом на  01.07.2021 року склала 

36592 особи. 
 Разом по всій ТГ Адміністративний 

центр ТГ 

Населення 1 Разом 36592 28469 

2 Чоловіків 16851 13277 

3 Жінок  19741 15192 

Віковий розподіл 4 0-18 6620 5488 

5 19-34 7341 5864 

6 35-50 10511 8483 

7 51 і  вище 12120 8631 

 Визначальним  фактором зменшення чисельності населення є природне 

скорочення. 

 За період з січня по червень 2021 року народилось – 132 дитини, померли 

– 436 осіб. 

 

1.2. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

За звітний період до місцевого бюджету надійшло доходів 160 214,3 тис. 

грн., з них: до загального фонду – 157 834,2 тис. грн., або 107,7% 

затвердженого розписом на звітний період, до спеціального фонду – 2 380,1 

тис. грн., або 88,9%. 

Видатки бюджету міської територіальної громади проведені у сумі 

161166,5 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 154143,5 тис. грн., або 

93,7% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених 



змін, по спеціальному –  7023,1   тис. грн. 

 В структурі надходжень податків і зборів по Золотоніській міській раді 

найбільшу питому вагу займають податки: 

- податок з доходів фізичних осіб – 65520,2тис.грн; 

- єдиний податок – 104435,3 тис. грн; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 2593,9тис.грн; 

- плата за землю –11998,6 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. Під урожай 2021 року посіяно зернових культур та 

зернобобових на площі 7323,94 га, або 110,6% до показників минулого року, у 

тому числі : 

- пшениці – 2553,69 га – 157,74%; 

- кукурудзи на зерно – 4012,55 га – 93,8%4 

- ячменю – 491,3 га – 137,2%. 

На територіях с/г призначення громади тваринництво представлено 

наступними видами : 

- розведення та реалізація птиці- СТОВ ‟ППЗ Коробівський‟.  

-            розведення  ВРХ  ПрАТ ПЗДГ ‟Золотоніське‟  х.Згар; 

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

 

1.4. Промисловий комплекс 

Вагоме місце в розвитку економіки громади займають промислові 

підприємства. 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 – червень 2021 року склав 1851968,5 тис. грн., 



що на 13,7% більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року 

(1629186,6 тис.грн). У розрахунку на одиницю населення склав 50462,36  грн. 

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими 

за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами 

якого реалізовано 4,1% продукції області.  

  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 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 І півріччя 2021 року перевезено  119,7 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 січні-червні 2021 року за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування  перевізникам 

відшкодовано 1809,667 тис. 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 Золотоніській територіальній громаді загальна кількість вулиць та 

провулків понад 350, у т.ч. мережа комунальних доріг - 290 км, у тому числі 



80% 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 2021 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 - 6328,872 

тис.грн., а саме: 
в тис.грн. 

Капітальний ремонт 2122,5 

Поточний середній ремонт 0 

Поточний дрібний ремонт 2764,631 

Утримання, в т.ч.: 1441,741 

Утримання (приготування посипальної суміші, прибир. снігу) 1378,641 

Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 63,1 

Всього : 6328,872 

 

Проведено роботи з встановлення та заміни дорожніх знаків, 

нанесення дорожньої розмітки на 11 км вулиць міста (Шевченка, Визволення, 

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

Станом на 01 липня 2021 року по управлінню житлово-комунального 

господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну 

документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття 

вулиць міста у кількості 27 на суму – 27836,196 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 громади. 

Протягом 2021 року, в рамках зазначеної програми, роботи  завершені на 

об’єктах:  

- ‟Реконструкція вул. Грушевського (від вул. Запорізька до вул. Сливи) в м. 

Золотоноша Черкаської обл‟ (заг. кошторисна вартість – 722 тис. грн. );   

- ‟Реконструкція вул. Гайдамаки в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. 

кошторисна вартість – 860,970 тис. грн. ) 
- ‟Капітальний ремонт вул. Тихої (від вул. К. Полатайло до буд. № 1) в м. 

Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. кошторисна вартість – 1259,947 тис. грн. )  

- ‟Капітальний ремонт вул. Колгоспна в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. 

кошторисна вартість – 538,215тис. грн. ) 
- ‟Капітальний ремонт вул. Залізняка в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. 

кошторисна вартість – 786,009 тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт вул. Некрасова (№1-№25) та вул. Санаторна ( №1-23 

№7-9) в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. кошторисна вартість – 1801,135 тис. 

грн. ); 



- ‟Капітальний ремонт вул. Баха (№151-№153) та вул. Молодіжна ( №1-23) в м. 

Золотоноша Черкаської обл‟ (заг. кошторисна вартість – 610,046тис. грн. ); 

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

провулку 2-й Новий в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. кошторисна вартість 

– 1576,460 тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки в м. 

Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість – 1117,492 тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Семенівська м. 

Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість – 723,049тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт частини вулиці Барабашівської (від №1 до №17а) в м. 

Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість – 720,182 тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт вулиці Островського та провулку 1-й Вокзальний в м. 

Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість – 1823,568 тис. грн. ); 

- ‟Капітальний ремонт частини вулиці Гайдара (від вул. Гагаріна до вул.  

Новоселівської) в м. Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість – 

643,100тис. 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 бюджету громади. 

 

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. За І півріччя поточного 

року відбулося 14 засідань комісії та  1 засідання координаційної ради. 

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  За даними  ГУ ДФС у Черкаській 

області станом на 01.07.2021 на обліку перебувало 136 малих підприємств та 

1585 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76 

юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці. 

Протягом 6 місяців 2021 року державну реєстрацію здійснили фізичні  

особи-підприємці - 87 осіб, юридичні  - 33 осіб. Припинили свою діяльність  -

12 юридичних осіб та -97 фізичних осіб-підприємців.                                                  

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили від малого 

підприємництва 40160,4 тис. грн.  

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. Перелік послуг, які надаються через ЦНАП затверджений рішенням 

Золотоніської міської ради від 18.08.2020 № 54-16/VII „Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-12/VII „Про адміністративні послуги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради”.  

Кількість послуг наданих в ЦНАП за І півріччя 2021 року – 11084. 

Кількість послуг, що надаються в середньому за місяць – 1847. 

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 оргтехніка на 

загальну суму 382,57 тис. грн.  

З метою географічного наближення адмінпослуг до людей 11.06.2021 року 

між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та виконавчим 

комітетом Піщанської сільської ради підписано Угоду про співробітництво з 

надання адмінпослуг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. 

Проект реалізується протягом 2021 року.  

Крім того проводиться актуалізація даних по мешканцям Золотоніської 

громади в Реєстрі територіальної громади. 

Станом на 01.07.2021 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.    

 

1.7. Інвестиційна  та зовнішньо-економічна діяльність 

Для промоції інвестиційного потенціалу міста на офіційному сайті 

міської 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, 

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


користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють 

експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10-и країн світу. 

У січні-червні 2021 року по місту  прийнято в експлуатацію 11 нових 

житлових будинків загальною площею 350 кв. м, що на 65,2% менше, ніж у 

відповідному періоді попереднього року. 

Золотоніська територіальна громада активно працює над поглибленням 

співробітництва з містами-партнерами та організаціями іноземних держав з 

метою залучення передового, позитивного досвіду, сприяння розвитку 

соціальної, медичної, освітньої, економічної сфери та покращення стану 

зовнішнього середовища. 

На даний час виконавчий комітет Золотоніської міської ради має наступні 

укладені договори з іноземними партнерами: 

- меморандум-угода щодо співпраці між німецьким містом Штольберг та 

українським містом Золотоноша від 08.2017 передбачає співпрацю в таких 

сферах, як економіка, освіта, культура, туризм і захист навколишнього 

середовища. У зв’язку з карантинними обмеженнями зустрічей та реалізації 

спільних дій у І півріччі 2021 року не було; 

- договір про співпрацю між містами Лученець (Словаччина) і Золотоноша 

від 17.05.2007 охоплює співробітництво в сферах культурних обмінів та освіти. 

Підтримуються дружні відносини через засоби електронного зв’язку, взаємні 

поїздки по причині обмежень у І півріччі 2021 року не могли бути реалізовані; 

- меморандум про співробітництво (партнерство), укладений з 

представником „Макроо Солушинс С.Л.“ Франсіско Гонзалесом Моралом та 

Золотоніською міською радою, поширюється на консультації та допомогу в 

реалізації промислового проєкту встановлення сонячних батерей на земельній 

ділянці по вул. Обухова 65, м. Золотоноша й співпрацю в будівництві 

індустріального парку та пошуку для нього управляючої компанії. У І півріччі 

2021 року спільних заходів не було; 

- тристороння угода щодо співпраці між Гімназією ім. С.Д. Скляренка, 

Міннехаха Академією та Фундацією Шепердз, укладена в червні 2013 року 

передбачає співпрацю в освітній сфері – у червні 2021 року розпочав роботу 

табір спортивного відпочинку дітей шкільного віку на базі табору 

„Максимум“; 

- тристороння угода щодо співпраці між Золотоніською спеціалізованою 

школою інформаційних технологій №2, Міннехаха Академією та Фундацією 

Шепердз, укладена в червні 2013 року передбачає співпрацю в освітній сфері – 

у червні 2021 року розпочав роботу табір спортивного відпочинку дітей 

шкільного віку на базі табору „Максимум“; 

- договір щодо співпраці між Золотоніською міською радою та 

представництвом урядової організації „Корпус миру“, укладений у червні 2019 

року, передбачає співробітництво у соціальній сфері. У І півріччі 2021 року 

продовжилася реалізація проєктів „Молодіжний клуб журналістики“, Асоціації 

„Батьки, діти, вчителі“ з метою згуртування громади міста. Крім того, 

відбувається реалізація проекту „Золоті орли“ – досягнення гендерної рівності 



через спорт та функціонування клубу черлідерства; 

- виконавчий комітет Золотоніської міської ради співпрацює з німецьким 

містом Плауен (район Фогтланд, земля Саксонія, ФРН) у комунальній сфері, 

галузі охорони навколишнього середовища, поводження з твердими 

побутовими відходами та побутовими і промисловими стічними водами. 

Договір співпраці знаходиться в процесі реалізації, однак співробітництво 

триває і в І півріччі 2021 року в рамках співпраці з містом Плауен за 

напрямком комунального співробітництва проведено роботу щодо 

поглиблення співпраці з реалізації проєкту зведення заводу переробки твердих 

побутових відходів. У зв’язку з карантинними обмеженнями й відсутністю 

можливостей для зустрічей обговорення співпраці відбувалися за допомогою 

засобів відео-зв’язку. Забезпечено організацію приїзду керівника ТОВ „М&С 

Світовий проект“ (м. Плауен) для консультацій та роботи над виготовленням 

техніко-економічного обгрунтування для заводу переробки твердих побутових 

відходів, заплановану на кінець липня 2021 року. 

 

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

населення 

За оперативними підрахунками середньомісячний розмір заробітної плати 

одного працівника у січні-червні 2021 року склав 8390 грн., що становить 109,6 

% до відповідного періоду минулого року. Середньооблікова кількість штатних 

працівників у І півріччі 2021 року становила 5728 осіб.   

Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників громади 

щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат..   

Станом на 1 червня 2021 року заборгованість із заробітної плати мають: 

ДПТНЗ ‟Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та 

продовольства України‟ - 163, 0 тис. грн. та два підприємства-банкрути: ДП 

‟Златодар‟ - 289, 8 тис. грн. та ТОВ „КоронАгро” – 792, 5  тис. грн.  

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці . Робочою групою по 

легалізації протягом звітного періоду 2021 року проведено перевірку 33 

суб’єктів підприємницької діяльності.  

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є 

поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Станом на 1 липня 2021 року 2365 особам призначено соціальні 

допомоги та компенсаційні  виплати різних видів, в тому числі державну 

соціальну допомогу сім'ям  з дітьми  призначено 989 особі,  державну  

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 167 сімей.  

Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі. 
Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є  Програма 

житлових субсидій. 

Станом на  01.07.2021 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 
3813  сімей, на суму 27985 тис. грн.  

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого 



газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 153 особам на 

суму 634 тис. грн., станом на 01.07.2021 кошти  виплачено в повному обсязі.  

Протягом І півріччя 2021 року за виплатою готівки на пільгове тверде 

паливо звернулося 39 осіб, на суму 80903,75 грн. 

Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш 

незахищених верств населення. 

Комісією міськвиконкому розглянуто 225 заяв щодо надання субсидій та 

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

з яких позитивно вирішено питання по 225 заявах. 

В управлінні систематично проходить верифікація  особових справ 

отримувачів державної соціальної допомоги та субсидії на предмет 

достовірності і повноти інформації, що надавалася отримувачами для 

призначення допомоги.  

У І півріччі 2021 р. виявлено 10 випадків неповної та недостовірної 

інформації про доходи та майновий стан на суму 191224 грн. Проводиться 

постійний контроль щодо повернення даних коштів  до державного бюджету.  

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 9307 ос., з них учасників війни АТО - 2 ос., 

учасників бойових дій АТО – 510 ос.,осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО) - 

53 ос., членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) - 5 ос.   

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської 

територіальної громади „Турбота” . 9 особам з інвалідністю І та II групи по зору 

в 2021 році надається 50% знижка плати від затверджених тарифів абонентної 

плати за користування квартирним телефоном.  

Станом на 1 липня 2021 року послугами з професійної адаптації 

охоплено 5 осіб.    

Станом на 01.07.2021 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває  33 особи з числа учасників антитерористичної операції. 

З державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО було 

передбачено кошти у сумі 255255 грн. З міського бюджету в рамках Програми 

«Турбота» на 2021 рік передбачено кошти у сумі 54,0 тис. грн. на санаторно-

курортне лікування учасників бойових дій з числа осіб, що приймали 

безпосередню участь в антитерористичній операції. Станом на 01.07.2021 на 

санаторно-курортне лікування направлено 3 осіб з числа учасників бойових дій 

АТО. 

Також протягом шести місяців 2021 року оздоровлено 7 осіб з 

інвалідністю від загального захворювання та 1  особу з інвалідністю з 

дитинства на суму 66528 грн. З Державного бюджету оздоровлено 12 осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1  



на суму 99 144 грн.  

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни в міському бюджеті на 2021 рік передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн. 

Направлено на лікування 3 ветерана війни та 5 учасників АТО. 

Видано 98 направлень для забезпечення технічними засобами реабілітації. 

Заключено 23 договора на забезпечення технічними засобами реабілітації. 

З 01.06.2021 прийнято 19 заяв забезпечення технічними засобами 

реабілітації. 

Надано матеріальну допомогу 2 особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім’ям на суму 1769,00 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 І півріччя 2021 року, на облаштування та утримання 

вуличного і паркового освітлення міста витрачено 2153,8 тис. грн., на оплату 

використаної електроенергії – 1205,8 тис. грн. Станом на 01.07.2021 р., мережа 

вуличного освітлення громади має орієнтовну протяжність 148,7 км та налічує  

близько 2500 світлових точок. 

Протягом І півріччя 2021 року ПП «Базис плюс» та ПП «Грін таун» 

було забезпечено: 

- вчасне прибирання та благоустрій території громади (зелені зони 

вулиць, зупинки громадського транспорту, тротуари, парки та сквери громади); 

- озеленення клумб (висаджування квітів, догляд, полив), висаджено 

близько 200 дерев; 

- утримання зелених насаджень (санітарна обрізка дерев, спилювання 

аварійних дерев, косіння газонів). 

- очищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю 

тротуарів. 

Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ ‟Янтар‟ 

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

приватна. 

Щодо житлового фонду громади, то станом на 01 липня 2021 року: 

- діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооператива; 

- зареєстровано 22 ОСББ в склад яких входять 24 багатоквартирних 

будинків; 

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

         - передано в управління ПП УК “Янтар” 40 житлових будинків. 

КП ‟Міський водоканал‟ безперебійно надає послуги з 

водопостачання, водовідведення, централізованого теплопостачання, збирання, 

вивезення та утилізації твердих побутових відходів, обслуговування кладовищ. 

З метою розвитку комунальної галузі громади протягом 2021 року 



було виділено кошти в сумі 2170,742 тис.грн.: 

- 592,486 тис.грн. –для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 533,897 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; 

- 709,759 тис.грн. – для оплати платежів по придбанню автомобіля 

муловсмоктувального КО – 503  ІВ-12 на шасі  МАЗ – 5340С2 з додатковим 

обладнанням відвал; 

- 54,6 тис.грн – влаштування системи відеоспостереження; 

- 280,00 тис.грн – облаштування перехрестя вул. Обухова – Баха (заміна 

світлофорів на світлодіодні); 

Життєдіяльність мешканців міста, робота підприємств і установ напряму 

залежить від діяльності комунальної сфери. Проблема полягає в тому, що 

система мереж водовідведення міста зношена, застаріла, розташована на 

глибині від 3до 7 метрів і на сьогодні ділянка за ділянкою виходять з ладу, чим 

завдають збитки та незручності всім структурам міста. 

Для вирішення вищезазначеної проблеми розроблено проєкт 

‟Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області, Коригування. ІІ черга‟, 

загальна кошторисна вартість якого становить 41119,183 т ис. грн. 

Проблема поводження з відходами є визначальною для забезпечення 

сталого розвитку громади. Наявний полігон ТПВ існує та експлуатується понад 

60 років і має обмежені  можливості. У зв’язку з високими стандартами 

санітарно-епідеміологічних служб області, переважна його частина підлягає 

закриттю.  

На сьогодні у місті  втілюється  проєкт щодо реконструкції полігону  

ТПВ. Це буде суперсучасний полігон для переробки та утилізації ТПВ. 

Шукаються шляхи вирішення проблеми реконструкції полігону ТПВ через 

залучення досвіду фахівців ТОВ ‟М&С Світловий проєкт” (м. Плаун, 

Німеччина). 

Електрична енергія 

Бюджетними установами виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради спожито електроенергії протягом І півріччя 2021 року 416,64 тис. кВт на 

суму 1529,1 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2020 року 

спостерігається зростання споживання електричної енергії на 237,62 тис. кВт в 

сумі 1032,4 тис. грн. у зв’язку з розширенням мереж бюджетних установ за 

рахунок створення Золотоніської громади  

 

Теплоенергетика 
У  січні — квітені 2021 року  на  виробництво  теплової  енергії  для 

потреб установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 149,79 

тис. м3 на суму 1254,848 тис.грн; дров — 730,254 м3  на суму 474,665 тис.грн 

 Заборгованість станом на 01.07.2021 відсутня. 



 

Енергоощадні кредити 
На 2021 рік між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ 

‟Ощадбанк‟ (від 31 травня) та АБ ‟Укргазбанк‟ (від 12 лютого) підписано  

Договір про відшкодування 50% від відсоткової ставки банку.  

У І півріччі 2021 році кількість нових позичальників становить 21 осіб. 

За даний період із міського бюджету громадянам міста компенсовано 40,796 

тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2020 року кількість нових 

позичальників збільшилася на 4 особи в свою чергу зросла сума компенсації на 

11,28 тис. грн. 

 

1.10. Освіта 

Із 1 січня 2021 року галузь освіти Золотоніської громади збільшилась на 

7 закладів. У підпорядкуванні відділу освіти було 17 закладів освіти  

та 2 комунальні установи (КУ ‟Золотоніський інклюзивно-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‟)  

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”. 

Впродовж 6 місяців 2021 року проведено поточний ремонт підлоги на І 

поверсі у гімназії. Поточний ремонт козирків головного входу у СШ №1 та 

ЗДО ‟Ялинка‟. Проведені роботи щодо розкриття грунту та бетонних плит у 

ЗДО ‟Сонечко‟ для виявлення фактичного пориву системи опалення. 

Встановлено вентиляційну систему у ЗДО ‟Ромашка‟.  



 Отже, станом на червень на поточні ремонти у 2021 році використано   

318 556, 20 грн. на капітальні ремонти виділено – 728 000  грн. 

Для  співфінансування  будівельних  робіт  по  продовженню будівництва 

басейну з міського бюджету виділено 2 066 081 грн. 

 

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  36,14 тисячам 

мешканців Золотоніського ОТГ.  

На сьогодні в галузі охорони здоров’я громади функціонує 12 

лікувально-профілактичних закладів, з них: 5 фельдшерських пунктів і  7  

амбулаторій в  м. Золотоноша та сільських населених пунктах. 

Фінансування галузі здійснюється за рахунок коштів НСЗУ та 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.  

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 І півріччя 2021 року 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  8769,6 тис 

.грн.    

Використання коштів міського бюджету на виконання  відповідних 

Програм, направлених на соціальне забезпечення жителів міста, склало  1570,1 

тис.грн., зокрема: 

-Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення 

м.Золотоноші на 2021-2025 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) –929,2 

тис.грн.; 

- Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні 

захворювання на 2021-2025 роки – 478,4 тис.грн 

- Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

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

– 162,5 тис.гривень. 

     Розрахунки з бюджетом по обов’язкових платежах проведено в повному 

обсязі.   

    Станом на 01.07.2021 штатна чисельність – 127 одиниць, фактична – 104 

одиниць,  середня  заробітна   плата 16,8,0 тис.гривень. 

    Зобов’язання погашено в повному розмірі.  

       За рік  було прийнято  пацієнтів: 

 Поліклініка  -  46260    осіб 
 Виклики обслужені  - 1212  осіб 
 Стаціонар вдома  -    57   осіб 
 Стаціонар при амбулаторії  -   362/2688  людино/дні 

   Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із 

зони 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. 

До вторинної ланки належить КНП ,,Золотоніська районна 

багатопрофільна лікарня”, яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення 

міста та району.  

      Загальна сума доходів КНП «Золотоніська БЛ» Золотоніської міської 

ради за І півріччя 2021 року склала 92663,2 тис. грн., що на 17633,7 тис. 

грн. більше планових показників. Відхилення звітних даних по доходах 

відповідно плану утворилися внаслідок таких причин:  

 Надходження благодійних у натуральній формі в сумі 19538,5 тис. 

грн. ( в тому числі предмети та матеріали, медикаменти, харчування 

та обладнання)  

    У січні-червні 2021 року за рахунок коштів НСЗУ придбано основних 

засобів на суму 4111,2 тис. грн., а саме: апарат штучної вентиляції легень 

ЮВЕНТ-Т, ліжко функціональне «БІОМЕД» HBM-2SM (2 шт.), монітор 

пацієнта STAR800E (2 шт.), пульсоксиметр кишеньковий (3 шт.), холтер, 

монітор пацієнта (5 шт.), дефібрилятор-монітор (3 шт.), насосо ін 

фузійний (5 шт.), аналізатор критичних станів, безконтактний термометр 

(3 шт.), набір ларингоскопічний, мішок дихальний Амбу (3 шт.), 

пульсоксиметр (20 шт.), система контролю крові (5 шт.), ШВЛ (4 шт.), 

штатив та ліжко функціональне – відповідно 6 та 2 штуки. 



     За рахунок благодійних внесків у натуральній формі отримано 

основних засобів на суму 4854,1 тис. грн., а саме: персональний 

комп’ютер типу Моноблок HP 200GA AiO (2 шт.) від Благодійної 

організації ‟Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД‟, 

кисневі концентратори (75 шт.), автомобіль ГАЗ 3307, діагностична 

ультразвукова система. 

        За рахунок коштів, отриманих як платні послуги придбано пральні 

машини SAMSUNG (2 шт.), мініелектростанцію на суму 108,6 тис. грн. 

       Дохід за І півріччя 2021 року від  :  

                    платних послуг становить 1447,1 тис. грн; 

                    діяльності госпрозрахункової аптеки – 3022,8 тис. грн; 

                    оренди – 50,9 тис. грн; 

     благодійних внесків  у грошовій формі – 127,7 тис. грн; 

     благодійних внесків у натуральній формі – 4977,1 тис.грн. 

 Чисельність працівників закладу у І-му півріччя становила 552,5 

штатних одиниць, середня заробітна плата складала в межах 13,0 тис.грн.  

 

1.12. Культура, туризм та рекреація 

     Станом на 01.07.2021 року мережа закладів культури складається з : 

- 2-х закладів клубного типу та 5 сільських будинків культури; 

- 1-ї міської та 5 сільських бібліотек; 

- дитячої музичної школи; 

- краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка, музей історії с. Кропивна та 

історики-краєзнавчий музей с. Коробівка. 

     В період з 01.01.2021 по 01.07.2021 року забезпечено функціонування 8-ми 

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

сільських художніх колективів. 

За звітний період на  поновлення матеріально-технічної бази  та проведення 

будівельних та ремонтних робіт використано кошти в сумі 122,6 тис.грн, у 

тому числі : 

- поточний ремонт міського будинку культури – 49,4 тис. грн.; 

- поточний ремонт Золотоніської дитячої музичної школи – 10,0 тис. грн.; 

- встановлення натяжної стелі у Золотоніській дитячій музичній школі – 

22,8 тис. грн.; 

- закупівля струн для музичних інструментів у Золотоніській дитячій 

музичній школі – 15,5 тис. грн.; 

- капітальний ремонт вбиральні будинку культури в с. Благодатне – 9,9 

тис.грн; 

- проведення освітлення, придбання жалюзі для РБК – 8,6 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” 

  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 січні–червні поточного року проводився фестивальний відбір 

гумористичного фестивалю,, Ліга сміху” за участю місцевих команд з різних 

областей України, святкові заходи з нагоди Дня Конституції, різдвяні зустрічі, 

концерти присвячені Міжнародному жіночому дню та інш.. 

По всім селам громади розроблені та висвітлені в ЗМІ (газета 

‟Златокрай‟ оф. сайти міста та сіл, сторінки Фейсбуку, Золотоноша 

інформаційна ) туристичні маршрути історичних та цікавих місць округу. 

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 01.07.2021 в громаді налічуються наступні 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 

http://zolotonosha.osp-ua.info/
http://zolotonosha.ck.ua/


змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в 

області без власного приміщення.  

Проводяться завершальні роботи по проєкту ‟Реконструкція стадіону 

дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша 

Черкаської області‟ з впорядкування стандартного футбольного поля із 

влаштуванням майданчика для гри з баскетболу. Баскетбольний майданчик 

включає в себе можливість встановлення стійки для волейболу. 

 

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 у звітному періоді 2021 року 



виділено кошти у сумі 81,350 тис. грн. (всього на 2021 рік передбачені кошти у 

сумі 193,430 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 громаді проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 26 осіб, або 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 

3390 особи категорійних дітей. 

В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії 

виділено бюджетних коштів у сумі 149,1 тис. грн  

Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі заслуги у 

розбудові молодіжної політики в області. Уже 10 осіб отримали відповідну 

премію. 

Станом на 01.07.2021 на території громади проживає 79 дітей-сиріт та 

дітей, позбавленої батьківського піклування.  

Найкращою формою влаштування посиротілої дитини є усиновлення. В  

33 сім’ях жителів міста проживає 44 усиновлені дитини. 1 сім’я виховує 5 

усиновлених дітей, 1 -  3 дітей, 2 - 2 дітей, 30 -  по 1 дитині. На обліку 

кандидатів в усиновлювачі перебуває три подружні пари.  

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

будинки сімейного типу. На сьогоднішній день в місті функціонує 5 дитячі 

будинки сімейного типу,   у яких виховується  37 дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 8 прийомних сімей, у яких 

виховується 14 дітей.  

За 6 місяців 2021 року службою у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

проведено 67 обстежень умов проживання дітей, які виховуються в сімейних 

формах виховання, та 108 – в функціонально – неспроможних сім’ях.   

 Влітку 2021 року 14 дітей  з функціонально - неспроможних сімей 

оздоровлено в ДОТ ,,Дахнівська Січ‟. Також діти даної категорії  

оздоровлюються в санаторіях «Сосновий бір», «Пролісок» та «Руська поляна».  

  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 2021 року звернень на отримання пільгових кредитів 

не надходило.. 

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 %).   

  

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 01.07.2021 

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 І-му 

півріччі 2021 року в територіальній громаді стабільна ситуація 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 громади буде здійснюватися шляхом реалізації цілей та 

основних заходів на 2021 рік, визначених в Програмі. 

 

 

Секретар ради                                           Наталія СЬОМАК 

 


