
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.02.2022 № 69 

 м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного  

розвитку Золотоніської територіальної громади за 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу прогнозування та розвитку 

громади щодо стану виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Золотоніської територіальної громади за 2021 рік, керуючись п. 1 „а”, 2 „а” ст. 27 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію відділу прогнозування та розвитку громади „Про стан 

виконання Програми соціально-економічного розвитку Золотоніської 

територіальної громади за 2021 рік ” взяти до відома.  

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

Золотоніської територіальної громади за 2021 рік ” 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.). 

 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

Остроглазова  23850 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

 Золотоніської територіальної громади за 2021 рік 

 

Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської ТГ на 2021 рік була 

розроблена виконавчим комітетом Золотоніської міської  ради на основі аналізу 

розвитку населених пунктів, що входять до складу територіальної громади за попередній 

період та визначала цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні 

показники на 2021 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для 

планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до 

європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і 

зовнішнього потенціалу, збереження унікальних духовних і культурних традицій та 

затверджена рішенням Золотоніської міської ради від 15.12.2020 № 2-5/VIII. 

Метою Програми є подальший розвиток та нарощування потенціалу території 

Золотоніської громади, підвищення її престижу, співпраці між владними структурами, 

суб’єктами господарювання різних форм власності, громадськими організаціями, всіма 

верствами населення у вирішенні питань розвитку громади. 

В складі громади перебувають наступні населені пункти: місто Золотоноша та 

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

Макіївка, Хвилєво-Сорочино, Щербинівка; хутори Гришківка, Снігурівка, Ярки та 

станція Панське. Адміністративний центр громади - місто Золотоноша .  

Золотоніська територіальна громада розташована в лівобережній частині Черкаської 

області, відноситься до лісостепової фізично-географічної зони та знаходиться на 

відстані 35 км від обласного центру м. Черкаси.  

 Територія Золотоніської громади згідно з адміністративно- територіальним 

устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області. 

Територіальна громада займає площу 411,55 км2, з населенням 36478 мешканців, у 

тому числі в м. Золотоноша зареєстровані 27399 осіб.  

   
№

п/

п 

Назва населеного пункту  Загальна площа 

території ,км2 

Відстань до 

адміністративного 

центру ТГ, км 

1 Адміністративний цент ТГ Золотоніська 

міська рада 

44,634 0 

2 Перший старостинський округ 

(Благодатне) 

122,582 20,0 

3 Другий старостинський округ (Деньги) 78,9 14,0 

4 Третій  старостинський округ  (Коробівка) 86,083 9,8 

5 Четвертий старостинський округ 

(Кропивна) 

53,142 12,0 

6 П’ятий старостинський округ (Крупське) 26,209 18,0 

 
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 
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інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України з 

чисельністю населення до 150 тисяч. 

Рейтинг враховував 40 показників та відображав інституційну привабливість 

громад у 2021 році. 

 Із 65 громад Черкаської області Золотоніська територіальна громада посіла 3 

місце. 

 

1.1. Демографічна ситуація 

На демографічну ситуацію в громаді, як і в цілому в районі, впливав як природній 

так і механічний  руху населення. 

Загальна кількість населення громади на 01.12.2021 року – 36 478 осіб, з них 5532- 

дітей до 16 років, 11999 пенсіонерів, 18947 осіб працездатного населення. 

 
№п/п Назва населенного пункту Кількість населення 

1 Адміністративний центр ТГ – м. Золотоноша 27268 

2 с .Благодатне,  3425 

3 с-ще Гришківка 112 

4 с. Деньги 1075 

5 х. Згар 824 

6 с. Кедина Гора 352 

7 с. Коробівка 1059 

8 с. Комарівка 17 

9 с. Кропивна 1107 

   10 с. Крупське 488 

   11 с. Маліївка 171 

12 ст-ція Панське 39 

13 с-ще. Снігурівка 0 

14 с. Хвильово-Сорочино 297 

15 с. Щербинівка 223 

   16 с-ще Ярки 21 

 
Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції 

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

на 7,9 % 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 36478 27268 

2 Чоловіків 18694 13604 

3 Жінок  17784 13664 

Віковий розподіл 4 0-15 5532 4530 

5 16-65 24945 18875 

6 66 і сиарші 6001 3994 



 4 

Економічні фактори  Рівень міграції ,% 1,9 1,9 

 Рівень бідності,% 2,4 2,4 

 Кількість 

безробітних 

520 197 

Уразливі групи  ВПО/Біженці 20  

 Інваліди 1889 1556 

 Пенсіонери 11999 9444 

 Ветерани (в т.ч. 

АТО) 

7622/54 7466/50 

Чисельність населення в громаді зменшується за рахунок низького рівня 

народжуваності, міграційних процесів та значного збільшення померлих. 

 На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема 

потреби в кадрах, раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між 

галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є 

необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та 

загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає 

обов'язковою умовою високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою 

освітою, причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники державного 

управління та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають 

штатні працівники сільського господарства. 

 

1.2. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Фінансово-бюджетна діяльність – це основний інструмент регулювання та 

стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок 

бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів 

позабюджетних фондів та коштів інвесторів.  

Основними по наповненню бюджету Золотоніської територіальної громади є 

доходи від місцевих податків і зборів (ПДФО, земельний податок, орендна плата за 

землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо). 

За підсумками роботи 12 місяців 2021 року до бюджету громади надійшло 392 371,1 

тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 239 782,1 тис. грн., 

або 104,8 % до затвердженого плану на  2021 рік. Порівняно з аналогічним періодом 

минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та 

спеціального фондів зросли на 26 343,3 тис. грн., темп приросту становить 12,3 %.  

Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду бюджету до 

затвердженого завдання на 12 місяців забезпечено на 104,5 %, перевиконання до 

планових призначень склало 9 914,1 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного 

періоду минулого року становить 15,7  %. 

Основні надходження до загального фонду бюджету громади забезпечують: 

податок та збір на доходи фізичних осіб (59,7 %), єдиний податок (14,6 %), плата за 

землю (10,9 %), акцизний податок з пального (6,7 %), акцизний податок з підакцизних 

товарів (2,4 %),   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2,4 %) та 

інші доходи (2,0 %), плата за надання адміністративних послуг (1,3 %). 

В структурі надходжень податків і зборів по Золотоніській міській раді найбільшу 

питому вагу займають податки: 

- податок з доходів фізичних осіб – 138 264,8 тис.грн; 

- єдиний податок – 33 723,7 тис. грн; 
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- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 5537,7 тис.грн; 

- плата за землю – 25 269,2  тис.грн. 

Виконання  2021 року  в цілому складає  380 652,2 тис. грн, або 96,2% від 

уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2020 роком обсяг фінансування 

збільшився на 160 428,2 тис. грн, або на 72,8 %. 

За 2021 рік  по загальному фонду міського бюджету виділено асигнувань на 

проведення видатків у сумі 298 813,1 тис. грн, або виконання склало 98,0 % від 

уточненого плану  (2020 рік – 192 341,2 тис. грн), по спеціальному фонду – 81839,1 тис. 

грн,  або виконання склало 90,0 % від уточненого плану (2020 рік -27 882,8 тис. грн).  

Згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» 

здійснюється оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі (портал Е-Data) про 

використані бюджетні кошти та розміщено річні та квартальні звіти. 

 

1.3. Сільське господарство 

Агропромисловий комплекс є одним із значних факторів в економіці громади, 

забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.  На 

території  громади зареєстровані і обробляють землю, 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 2021 році вал зернових та зернобобових культур за даними 

Департаменту агропромислового комплексу склав 16,824 тис. тонн в початково-

оприбуткованій вазі. Урожайність зернових склала 45,4 ц/га. Валовий  збір  ранніх 

зернових культур становить  13,2 тис. тонн при урожайності 69,0  ц/га, в т.ч.: озимої 

пшениці 8,1 тис. тонн при урожайності 56,1 ц/га, кукурудзи зібрано 5,1  тис. тонн при 

урожайності 81,8  ц/га (без врахування обсягів підприємств, які відмовилися надавати 

відповідну інформацію). 

         Високих показників досягнуто при вирощуванні соняшника, вал якого у 2021 році 

становив 3,126 тисяч  тонн з  урожайністю 26,0 центнерів за гектар.   Вирощено 1,7794 

тисяч тонн сої,  урожайність 26,5  центнера з гектара.   

         Зібрано 5,647 тисяч тонн картоплі при урожайності 46,8 ц/га. 

Під урожай 2022 року посіяно   озимих зернових культур на площі 3298 га,  в тому 

числі озимої пшениці - 1097 га , озимого ячменю - 132 га. 

Тваринництво. На території громади тваринництвом займаються наступні 

господарства: 

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

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

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

Станом на 01.01.2022  за оперативними даними розрахунки за земельні 

паї  проведено на  24,7%.  Кількість пайовиків в громаді складає 3944 чол. Середня 

ставка орендної плати за землю  становить 10,8% від нормативно-грошової оцінки землі. 

Середній розмір земельного паю становить 2,5 - 3 га, середній розмір нарахування за 1 

пай складає 10,56 тис. грн. 
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Для мобілізації коштів до місцевого бюджету протягом року посилено контроль за 

повнотою сплати платежів та термінами укладення договорів оренди на земельні 

ділянки,  їх реєстрація. Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного 

податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні 

ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без офіційного 

оформлення.  

 
1.4. Промисловий комплекс 

У 2021  році у місті працювало 17 промислових   підприємств основного кола, які 

формували 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 2021 року склав 3575368,0 

тис.грн, що на 1,1% більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року 

(3538656,7 тис. грн). У розрахунку на одиницю населення склав 97 955,3грн. Обсяг 

виробництва та реалізації менше запланованих показників (4,3% та 9,1% відповідно) 

виник внаслідок карантинних обмежень, які діяли у звітному році, тимчасовий перехід 

підприємств на 3 денний графік роботи (ТОВ ‟ПКВ‟Золотоноша‟, ДП ‟Златодар‟), 

скорочення обсягів виробництва в зв’язку з зменшенням попиту на продукцію та 

збільшення витрат на енергоресурси. 

Серед  видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за 

обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого 

реалізовано 3,9 % продукції області. На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс 

промислової продукції становив 95,7% , по області 95,1%  

Менше вироблено свіжих чи охолоджених туш, напівтуш, четвертин необвалених 

яловичини і телятини (на 29,2%), вод мінеральних та газованих непідсолоджених (на 

20,6%), риби сушеної і в’яленої (на 12,5%), виробів здобних (12,0%), сиру плавленого 

(на 8,6%), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 4,7%), хліба та виробів 

хлібобулочних нетривалого зберігання (на 1,9 %). 

Водночас, зростання обсягів спостерігалося на реалізації кукурудзи цукрової 

консервованої (у 1,7 рази), риби солоної, крім оселедців (на 15,1%), виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності – на 2,1%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 

на 0,7%.   
 

1.5. Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв’язок  

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і  

зовнішніх зв’язках громади . 

На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного, так і  

районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами 

здійснюється приватними перевізниками. Надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту в територіальній громаді здійснюють: ПрАТ ,,Золотоніське 

АТП-17112” та ПП ,,Еліт-Транс”.   

В громаді  на кінець звітного періоду залишається необхідність розширити 

мережу сільського 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 
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транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні вантажні та пасажирські 

перевезення тобто, через територію громади проходить багато транзитного транспорту. 

Також територією громади проходить залізнична лінія Бахмач-Одеса. 

 Більшість рейсів, на приміських маршрутах, здійснюються щоденно по 2-3 рази 

на день.  

 На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с. Комарівка,  х. 

Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі відсутнє населення, 2 

населених пункти (х. Гришківка, х. Ярки) знаходяться менш ніж за 2 км від траси, де 

проходять регулярні рейси. 

За січень – грудень  2021 року перевезено  485,6 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 2021 році за рахунок коштів місцевих бюджетів за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  

перевізнику відшкодовано 3016,112 тис. грн, в тому числі по  сільським маршрутам -  

620,432 тис.грн. З ІУ кварталу 2021 року всі особи пенсійного віку на міських маршрутах 

щодня їздять безкоштовно. 

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 об’єктів , у т.ч. мережа комунальних доріг - 290 км, з яких 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 12 місяців 2021 року за рахунок використання коштів місцевого 

бюджету виконано ремонт дорожнього покриття методом холодного асфальтування, 

проведено поточний - дрібний та середній ремонт, капітальний ремонт, закуплено 

матеріали для ремонту за допомогою установки УЯР-01, здійснено поточний ремонт 

тротуарів та заходи по утриманню доріг та тротуарів  на загальну суму – 11610,7 

тис.грн., а саме: 

в тис.грн. 
Капітальний ремонт 5750,0 

Поточний середній ремонт 0 

Поточний дрібний ремонт 3691,0 

Утримання, в т.ч.: 2169,7 

Утримання (приготування посипальної суміші, прибир. снігу) 2050,0 

Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше) 119,7 

Всього : 11610,7 

 
Проведено роботи з встановлення та заміни дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки на 11 км 
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вулиць міста (Шевченка, Визволення, Черкаська, Новоселівська, Незалежності, Садовий проїзд, Обухова). 

Відновлено частину тротуару по вул. Черкаська (від вул. Благовіщенська до вул. Січова) на суму - 498,128 

тис. грн. Частково проведено ремонт прибудинкової території будинку по вул. Шевченка, 115 – 310 тис. грн. 

На умовах спів фінансування з мешканцями громади, в рамках проекту “Золотоноша власними руками”  на 

01 січня 2022 року в УЖКГ знаходяться проектно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття вулиць міста у кількості 25од. на суму – 24917,489 тис. грн, дворових заїздів – 13од. на суму – 

8531,888 тис. грн. Даний проект у 2021 році за рахунок спів фінансування з місцевого бюджету та залучення коштів 

державного бюджету (близько 20 млн.грн) був реалізований на наступних 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 – 538,215 тис. 

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 – 610,046 тис. 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 – 723,049 тис. 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); 

- ‟Капітальний ремонт провулку 1-го Суворова в м. Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість –  

996,857 тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт вул. Панаса Мирного (від буд.№25 до вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської обл.‟ (заг. 

кошторисна вартість –  374,192 тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт частини вул. Нечуя-Левицького (від № 14 до № 32-а) в м. Золотоноша Черкаської області‟ 

(заг. кошторисна вартість –  664,180 тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №92 до № 109) в м.Золотоноша Черкаської області‟ (заг. 

кошторисна вартість –  693,651 тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт провулку Чкалова в м.Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість –  1097,764 

тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт вулиці Павлова в м. Золотоноша Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість –  702,996 

тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 до вул. Богунського) в м. Золотоноша Черкаської 

області‟ (заг. кошторисна вартість –  927,975 тис. грн); 

- ‟Капітальний ремонт вулиці Струнківська - Набережна (з проїздом на вулицю Невського) в м.Золотоноші 

Черкаської області‟ (заг. кошторисна вартість –  3242,375 тис. грн). 

За правилами відповідної програми, всі проекти які не були профінансовані у поточному році,  переходять 

на фінансування наступного бюджетного року, коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти 

бюджету громади. 

Для боротьби зі сніговими заметами підприємствами проводяться роботи з підготовки спеціалізованої 

техніки в кількості – 10 одиниць. Для боротьби з ожеледицею на дорогах та тротуарах громади в зимовий період 

заготовлено близько 900 т протиожеледної суміші. 

 

1.6. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 
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З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на 

створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької 

діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення 

інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного 

партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади була 

затверджена програма Розвитку малого та середнього підприємництва та території 

Золотоніської ТГ. За звітний період поточного року міською радою сесією міської ради 

було затверджено 4 проєкти регуляторних актів, а саме: 

- Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської міської 

територіальної громади; 

- Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Золотоніської міської територіальної громади; 

-Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками 

на території Золотоніської міської територіальної громади; 

- Про затвердження Положення про порядок встановлення режимів роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку на території 

Золотоніської громади. 

У звітному періоду Координаційною радою з розвитку підприємництва проведено 

4 засідання та комісією з питань розвитку підприємництва – 24 засідання, на яких 

розглянуто 44 звернення суб’єктів підприємницької діяльності, які на 99,9% вирішені 

позитивно. 
  

Діяльність малого підприємництва  

За даними профайла громади  VKURSI.PRO станом на 01.02.2022 на обліку 

перебувало 115 малих підприємств та 1655 фізичних осіб-підприємців. 

 Протягом 2021 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 

189 осіб, юридичні  – 44 особи. Припинили свою діяльність 40 юридичних осіб та 191 

фізична осіб-підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 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 одиниць, 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”.  

За 2021 рік ЦНАП надано 22413 адмінпослуги, зокрема: 

- 8613 - послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (РМП); 

актуалізація даних щодо РМП за особистим зверненням громадян; надання довідок про 

реєстрацію  місця проживання ; відповіді на запити щодо РМП фізичних осіб 

- 448 - послуги Державної міграційної служби щодо вклейки фото при досягненні 

25 або 45-річного віку; 

- 3698   - послуги Держгеокадастру; 

https://vkursi.pro/
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- 9660 - послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу та інші адмінпослуги, 

суб’єктами надання яких є структурні підрозділи виконкому міської ради. 

За платні послуги до бюджету громади у 2021 році надійшло 862,8 тис. грн. 

адмінзбору. 

Завдяки участі у міжнародній Програмі «U-LEAD з Європою» на сьогодні маємо 

сучасний ЦНАП, де створено зручні та доступні умови для реалізації  суб’єктами 

звернення права на одержання адміністративних послуг. Основною умовою участі в 

проекті було надання приміщення під ЦНАП та проведення громадою в повному обсязі 

ремонтно-будівельних робіт, як то кажуть “під ключ”. А міжнародними донорами для 

ЦНАП були надані: 

        -  інституційна допомога з оновлення документів щодо діяльності ЦНАП; 

         - проведено 5 модулів навчань; 

         - меблі на суму 6136, 56 євро; 

-  оргтехніка на суму 13385,00 євро. 

З метою географічного наближення адмінпослуг до людей, в рамках Угоди про 

співробітництво з надання адмінпослуг у сфері державної реєстрації нерухомості та 

бізнесу, між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та виконавчим комітетом 

Піщанської сільської ради на 2021 рік, Золотоніський ЦНАП обслуговував жителів 

Піщанської громади.   

 Також адміністративні послуги з земельних питаннях, реєстрації юридичних та 

фізичних осіб надавалися Зорівській громаді відповідно до  Меморандуму про 

співпрацю територіальних громад з реалізації спільного проекту „Надання 

адміністративних послуг. 

Крім того проводиться актуалізація даних по мешканцям Золотоніської громади в 

Реєстрі територіальної громади. 

Станом на 01.01.2022 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 заклади 

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. 

На території громади 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). 

Надходження прямих іноземні інвестицій з 2020р. контролює Національний банк 

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist
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України (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1), показники 

формуються по Черкаській області. 

Продукція, що виробляється в громаді, 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 2021 року становив 374,3 млн.грн, 

імпорту – 284,4 млн.грн. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності склало 89,9 млн.грн, 

коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,3.  

У січні-грудні 2021 року у місті  прийнято в експлуатацію нові будівлі 

промислового та житлового секторів загальною площею 14474,83 кв. м.  

Одним із інструментів залучення інвестицій є будівництво Індустріальних парків. 

На жаль у 2021 році започаткований у попередні роки проект будівництво 

«Індустріальний парк «Золотоноша» не реалізовувався і за ініціативи міської ради  

достроково припинено дію договору з КК «ТОВ «Голд Кепітал Буд Івест» та проведено 

процедуру оголошення конкурсу на визначення нової керуючої компанії Індустріального 

парку „Золотоноша”. 

30.12.2021 був підписаний договір про функціонування індустріального парку 

„Золотоноша” між Золотоніською міською радою та ТОВ „Індастріал Менеджмент 

Груп”. 
 

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

За оперативними даними середньомісячний розмір заробітної плати одного 

працівника у IV кварталі 2021 року склав 12037 грн, що становить 136,5% до 

відповідного періоду минулого року. Середньооблікова кількість штатних працівників в 

громаді у IV кварталі 2021 року становила 6352 особи.  

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та 

організацій із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у грудні 2021р. по області  

становила 14421 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн) і 

склала 118,3% до листопада 2021р. та 123,8% до грудня 2020р. 

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 2021 року таких 

засідань було 12, на них заслухано 20 керівників підприємств-боржників та 

керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах 

встановленого законодавством мінімуму, або використовували найману працю на режимі 

неповного робочого дня чи укладали договори цивільно-правого характеру: 

станом на 01.01.2022 заборгованість із заробітної плати мають: КП «Комунальник» 

- 65,5 тис. грн. (знаходитья в процесі ліквідації), ДПТНЗ «Черкаський навчальний центр 

Міністерства аграрної політики та продовольства України» - 162, 2 тис. грн. та 

підприємство-банкрут ТОВ „КоронАгро” – 792, 5 тис. грн. 

Порівняно до початку року заборгованість з заробітної плати зменшилась на 1187, 5 

тис. грн. 

Станом на 01.01.2022 на обліку Золотоніській міськрайонній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості перебуває 256 безробітних жителів громади. Протягом 2021 

року за направленням центру зайнятості було працевлаштовано 347 безробітних 

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

Важлива увага приділяється легалізації ринку праці громади. Робочою групою по 

легалізації протягом 2021 року проведено перевірку 55 суб’єктів підприємницької 

діяльності. Під час проведення рейдів головним спеціалістом-інспектором праці 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання міста з 

метою інформування роботодавця та його працівників про найбільш ефективні способи 

додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин, моніторингу стану 

його додержання. 

Постійно здійснюється нагляд за додержанням вимог законодавства під час 

призначення та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в 

Золотоніському районі. Протягом 2021 року перевірено 447 пенсійних справ (нове 

призначення – 233, перерахунки –  214) ,  що становить 100%. Як результат, 

виявлено два випадки порушення норм чинного законодавства. В одному з випадків 

виникла переплата пенсії на суму 617, 08 грн.  

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є поглиблення 

адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

Станом на 1 січня 2022 року 2342 особам призначено соціальні допомоги та 

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

з дітьми призначено 859 особі, державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям отримали 216 сімей.  Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма житлових 

субсидій. Станом на  01.01.2022 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 

4394  сімей, на суму 45934.4 тис. грн.  

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 206 особам на суму 857.9 тис. 

грн., станом на 01.01.2022 виплачено 206 особам (100%) на суму 857.9 тис. грн. 

Протягом 2021р. до управління праці та соціального захисту населення звернулося 

495 осіб за отриманням вперше різних видів соціальних послуг, що надаються через 

Золотоніський центр надання соціальних послуг. З них 14 осіб звернулося за надання 

послуги  догляд стаціонарний (поселення до будинку інтернату). 

Систематично проходить верифікація особових справ отримувачів державної 

соціальної допомоги та субсидії на предмет достовірності і повноти інформації, що 

надавалася отримувачами для призначення допомоги. Виявлено 17 випадків неповної та 

недостовірної інформації про доходи та майновий стан на суму 242555 грн. 

Проводиться постійний контроль щодо повернення даних коштів  до державного 

бюджету.  

На виконання Порядку та умов надання у 2020 субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 „Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 15.11.2017 № 877‟, 

спеціалістами управління у 2021освоєно субвенцію 2020 року в сумі 791,4 тис. грн. За 
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рахунок грошової компенсації придбано  будинки для Литвиненко Вікторії та Білоуса 

Руслана. 

Відповідно до  Постанови КМУ від 26.05.2021 № 615 „Деякі питання забезпечення 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та 

підтримки малих групових будинків‟ у 2021 Золотоніській міській територіальній  

громаді розподілено 3079322 грн. на виплату грошової компенсації 9 особам. З них 

905479 грн. це кошти передбачені  на 2 особи  100% фінансування з державного 

бюджету та 7- ми особам на умовах спів фінансування державного бюджету та інших 

джерел(70/30). 

Значна увага приділяється посиленню соціального захисту ветеранів війни, 

праці та осіб з інвалідністю. 

З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого 

прийнято 9068 осіб, з них учасників війни АТО - 2 особи, учасників бойових дій АТО – 515 

осіб, інвалідів війни (АТО) - 55 осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни 

(АТО) - 6 осіб.   

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної підтримки 

ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей Золотоніської 

міської територіальної громади „Турбота". Основною метою Програми є посилення 

соціального захисту ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, багатодітних 

сімей, малозабезпечених громадян громади та створення сприятливих умов для їх 

життєдіяльності. 

9 особам з інвалідністю І та II групи по зору в 2021 році надавалась 50% знижка 

плати від затверджених тарифів абонентної плати за користування квартирним 

телефоном.  

Серед учасників антитерористичної операції постійно проводиться інформаційно-

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

санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію. 

Протягом 2021 року послугами з професійної адаптації охоплено 6 осіб, а саме, 

отримання кваліфікаційного рівня за професією „Водій автотранспортних засобів 

категорії „В‟, „ВС‟, „СЕ‟. 

Послугами з психологічної реабілітації протягом 2021 року скористалося 10 

учасників антитерористичної операції. 

Станом на 01.01.2021 на черзі для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

перебувало  34 особи з числа учасників антитерористичної операції. З державного 

бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО  на 2021 передбачено кошти у 

сумі 330330,00 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. Протягом 2021 року  на санаторно-курортне лікування направлено 29 осіб з 

числа учасників бойових дій АТО, з  них 7 осіб за рахунок співфінансування місцевого 

та обласного бюджетів. 

У 2021 році в бюджеті громади передбачено кошти для надання щорічної 

матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 
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Допомогу отримали 5 родин загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 

15,0 тис. грн..  

На оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та осіб з 

інвалідністю з дитинства у 2021 році з Державного бюджету передбачено кошти на суму 

158004,00 грн., особам з інвалідністю з наслідками травм і захворювання хребта та 

спинного мозку на суму 25165,00  грн. Протягом 2021 року оздоровлено  21 особу. 

Путівками Міністерства соціальної політики України на санаторно-курортне 

лікування  забезпечено 13 ветеранів війни. 

З Державного бюджету  на оздоровлення осіб постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до першої категорії передбачено кошти  на суму 

256122,00 грн. Протягом 2021 року оздоровлено 26 осіб.  

За 2021 рік нараховано компенсацію замість санаторно-курортного лікування 12 

особам з інвалідністю та 16 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи віднесених до 1-ої категорії. 

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни в 

місцевому бюджеті на 2021 рік були передбачені кошти в сумі 56,0 тис. грн, за рахунок 

яких проліковано 10 ветеранів війни. 

В рамках Програми „Турбота” на 2021 рік передбачено кошти на надання послуг 

зубопротезування ветеранам війни, учасникам АТО та особам, які постраждали 

внаслідок ЧАЕС 1,2 категорії в сумі 135,0 тис. грн. Послугами скористалось 47 осіб. 

Протягом 2021 року видано 98 направлень та укладено 21 договір на суму 209132 

грн. для забезпечення технічними засобами реабілітації. Зі складу управлінням праці та 

соціального захисту населення видано 4 ТЗР. 

Протягом 2021 року прийнято 505 заяв на отримання пільг та 177 заяв для отримання 

щорічної допомоги ветеранам війни до 5 травня. 

Здійснено виплату допомоги на безоплатне поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни у 2021 році  14 особам. 

Протягом 2021 року 75 пільговикам виплачено готівку на придбання твердого палива 

та скрапленого газу. 

У 2021 році надано матеріальну допомогу 9 особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім”ям на суму 8248,50 грн. 

На виконання Постанови КМУ від 19.10.2016 №719 „Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей‟ перераховано 29.12.2021 грошову 

компенсацію за належні для отримання жилі приміщення, 1 особі згідно черги, з числа 

осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи в сумі 1037833,72 грн. 

На виконання Постанови КМУ від 18.04.2016 № 280 „Питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України‟ перераховано 29.12.2021 грошову компенсацію за 

належні для отримання жилі приміщення, 1 особі, з числа учасників бойових дій, що 

мають статус внутрішньо переміщеної особи  в сумі 1090068,87 грн. 

В межах території Золотоніської громади  діє 1 Центр -  «Золотоніський центр 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради» (далі -  

Центр). Робота колективу Центру спрямована на надання соціальних послуг згідно 
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Державних стандартів.  

Базові соціальні послуги:  догляд вдома, денний догляд; соціальна адаптація;  

екстрене (кризове) втручання; консультування;  соціальний супровід; представництво 

інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога;  

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та 

пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;  переклад жестовою мовою; догляд 

та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного 

навчання;  інформування. 

Допоміжні соціальні послуги: транспортна послуга «соціальне таксі»; прокат 

технічних та інших засобів реабілітації; соціальна столова; соціально-медичні послуги 

(послуги з фізичної та психологічної реабілітації). 

Робота Центру соціальних послуг у 2021 році. 

 В структурі Центру діють відділення через які надаються соціальні послуги: 

- відділення І та ІІ соціальної допомоги вдома; 

- відділення денного перебування; 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; 

- відділення денного догляду дітей-інвалідів; 

- відділення соціально-медичних послуг; 

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

- відділення визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки якості 

наданих послуг. 

Виявлених 1439 осіб, які потребують соціального обслуговування. Чисельність 

осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі відділення Центру налічує  1338 

осіб (в т.ч. 91 сім'я отримала послуги у відділенні соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді), що на 7% більше ніж в минулому році. 

Відсоток охоплення соціальними послугами  становить 87 %.   

  І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома обслужені з початку року 519 осіб 

одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян та інвалідів. Обслуговування 

здійснюють 35  соціальних робітників. З початку року додатково виявлено 210 одиноких 

непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з них взяті на обслуговування вдома 202 

особи, 74  знято з обслуговування по відділеннях (в т.ч. у зв’язку зі смертю – 51 особа). 

Загальна кількість послуг, які здійснили соціальні робітники 34771 заходів. Послуга 

паліативного догляду надавалася 6 особам. 

Одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надано платних соціально-

побутових послуг 346 на суму 9325,70  тис. грн.  

За звітний період надано медичних послуг  14 хворим особам  з ІV та V групами 

активності. Сестрою медичною на патронажі відпущено 6 осіб (27 відвідувань, 58 

одиниць, лікарем вдома оглянуто 45  осіб.  

 У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  85 осіб, з них: громадян 

похилого віку – 37 осіб, інвалідів загального захворювання – 45 осіб, дітей війни – 1 

особа, учасники війни – 2 особи та  учасників бойових дій – 1 особа. Також, у відділенні 

обслуговуються 17 осіб із психічними захворюваннями. 

Послугою соціальної адаптації за звітний період охоплено 39 осіб.  

З початку року у відділенні денного перебування започатковано щоденне 

проведення заняття ЛФК з молоддю, яка має інвалідність, проводилися заняття з ручної 



 16 

праці та арт-терапія.  

Послугу денного догляду отримало – 27 осіб; 

Послугу представництво інтересів надано 29 особам. 

За послугою консультування звернулося 23 особи.  

За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами скористалися 69 

осіб, з них: транспортними послугами  - 86 послуг, сестри  медичної - 12 послуг.  

Перукарем надано 63 послуг, лікарем – 11 послуг.  

В соціальній столовій отримували гарчі обіди – 24 особи. 

Станом на 31.12.2021  року  236  особа скористалася прокатом технічних та 

допоміжних засобів пересування (за медичними показанням), з них на платній основі 

прокатом користуються 3 особи  на диференційованій платі 9 осіб. Загальна сума 

платних послуг становить 6457,40 грн.  

Комплексну послугу з  денного догляду та соціальної адаптації отримали 37 дітей з 

інвалідністю. Послуги надавалися за індивідуальними реабілітаційними програмами, з 

урахуванням рівня патології розвитку дітей, а також їх можливостей, з ними 

проводились заняття виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-

реабілітаційного напряму. Перелік послуг, які отримували діти з інвалідністю:  

Денного догляду – 37 осіб (1972 відвідувань); 

Рання соціальна реабілітація – 15 осіб (274 відвідувань); 

Психологічна корекція – 19 осіб (357 відвідувань); 

Трудова реабілітація (гончарне мистецтво) – 15 осіб (274 відвідувань). 

Діти також приймали участь в заходах присвячені до свят «Родинне свято», 

«Пасхальні дні», «День захисту дітей», «Свято осені», «Година цікавинок», «День 

Св.Миколая», Новорічна ялинка.    

З березня по квітень робота відділення була призупинена на виконання  постанови 

КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

На базі відділення 7 дітей проходили індивідуальне навчання за програмою 

загальноосвітньої школи.  

Студію гончарного мистецтва «Мальви» в рамках трудової реабілітації відвідало 10 

дорослих осіб з інвалідністю. На постійній основі 2 рази на тиждень заняття проводяться 

з учнями  місцевих загальноосвітніх  шкіл (10 осіб). Проводилися майстер класи з 

учнями Новодмитрівської ОТГ (18 осіб) та учнями Золотоніської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 2 (20 осіб). Загальна кількість відвідувань – 512 од. 

Робота відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (з 01.11.2021 року 

відділення соціальної роботи) спрямована на виявлення, профілактику, мінімізацію та 

подолання  складних життєвих обставин жителів Золотоніської громади.   

Фахівціями з соціальної роботи надавалися послуги 91 сім'ї (142 особи дорослі та 

197 дітей). Виявлено в звітному періоді 47 сімей та 44 сімей, що перебували на обліку 

минулих періодів. Всього отримали послуги - 603 особи, як  на постійній основі,  так і  

одноразово. 

Сім'ї/особи, які опинилися у складних життєвих обставинах - 78 сімей. А саме: 

- постраждалі від жорстокого поводження та насильства – 1 сім'я (4 осіб); 

-    одинока матір (батько) – 16 сімей (50 осіб); 
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- сім'ї/особи, що ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини – 2 

особи 

- сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини – 2 особи; 

- сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 8 осіб; 

- сім'ї опікунів/піклувальників – 2 особи; 

- особа з числа дітей-сиріт – 1 особа; 

- сім'ї, які отримують державну допомогу при народженні дитини – 1 особа; 

- інші сім'ї/особи з вразливих верств населення – 25 осіб. 

Види послуг, які надавалися: консультування – 47; представництво інтересів – 11; 

соціальна профілактика – 23; інформування – 1; соціальна адаптація – 2. 

Послуги соціального супроводу сімей, де виховуються діти-сироти та діти 

позбавлені батьківського піклування надається 5 дитячим будинкам сімейного типу та 8 

прийомним сім'ям. У звітному році в даних сім'ях проживало 52 дитини та 23 батьків-

вихователів (75 осіб). 

Індивідуальні консультації (одноразові) отримали 27 осіб з приводу профілактики 

жорстокого поводження та насилля в сім'ї.  

Проведено 98 перевірок цільового використання державної соціальної допомоги 

при народженні дитини. 

В 2021 році розпочато надання послуг соціальної профілактики шляхом проведення 

групових занять для вразливих категорій населення. Так було проведено 16 заходів, 

охоплено 287 осіб. 

 Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

надано послуги 660 особам, у тому числі ті, хто обслуговується 

виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги 252 особи. З них: 

громадяни похилого віку – 229 осіб, інваліди  загального захворювання – 61 осіб, 

учасники війни – 3 особи, діти війни – 29 осіб, ветерани праці – 30 осіб, особа з числа 

загиблих – 1.  

Адресну допомогу отримали  – 41 особа, їм видано  промислових товарів – 92 од. на 

суму 2107,50 грн., продуктів харчування – 166 кг на суму 2107,50 грн.  

  Одним із напрямів роботи відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. Ними безкоштовно 

скористалося 181 особа, надано  345 послуг. Цими послугами скористалися  особи 

пільгових категорій  (особи похилого віку, інваліди, учасники війни, діти війни, і т.д.). 

Послугами майстерень за соціально – низькими цінами скористалася 7 осіб,  надано 9 

послуг  на суму 322,30 грн. При необхідності послуга  надавалась за місцем проживання 

громадян працівниками відповідних  підрозділів. 

 Транспортною послугою «соціальне таксі» скористалося 166 осіб (в т.ч. на платній 

основі 52) з них: 23 особи з інвалідністю до 18 років, 16 осіб інвалідів прикутих до візка, 

інвалідів з дитинства 11 осіб, 35 інвалідів загального захворювання, 56 осіб похилого 

віку, 25 осіб хворих. Кількість виїздів спецавтотранспортом склало – 3031 (2951 виїздів 

на безкоштовній основі та 806 виїздів на платній основі). Загальна сума на даних 

платних транспортних послуг – 8971,50 грн. 

В зимовий період (січень-лютий)  діяв пункт обігріву на 5 ліжко-місць, яким 

скористалося 2 особи. 

Відділення соціально-медичних послуг. Послуги денного догляду (за станом здоров’я 
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та надання реабілітаційних послуг) надано 211 особам, з них соціально-медичні 

отримували 118 осіб, в комплексі послуг – 93 особи з різних відділень Центру . За 

призначенням лікаря соціально-медичні  отримали - 122 особи з числа дорослих та 87 

осіб з числа осіб до 18 років.  

Загальна кількість консультацій лікаря – 122 особи (390 відвідувань. Виконано:  

Маніпуляцій (процедурний) кабінет– 78 осіб (496 від. 1686 од.);  

пройшли курс фізичної реабілітації (в т.ч. прикладна кінезотерапія) - 76 осіб (611 

відвідувань, 2415 од.); лікувальну фізкультуру – 55 осіб (799 відвідувань, 1691 од.); 

фітобар – 101 особа (1858 відвідувань). 

Оглянуто лікарем-педіатром вперше 87 дітей з інвалідністю, в т.ч. 38 осіб з групи 

ризику; пройшли курс з фізичної реабілітації (масаж 113 осіб (898 відвідувань, 2649 од.); 

лікувальну фізкультуру 97 осіб (804 відвідування, 2124,5 од.). Проводиться санітарно-

просвітницька робота серед пацієнтів відділення. Дотримується санітарно-

протиепідеміологічний режим.  
 

 
 
 У 2021 році запроваджено інноваційну модель соціальної роботи (надання 

соціальних-медичних послуг, послуг з фізичної реабілітації). 

Набуло подальшого розвитку послуга соціальної адаптації в частині оволодіння та 

набуття навичок підопічними Центру в пекарській справі на базі трудової майстерні 

«Корисна кондитерська». 

Оновлення основних засобів та матеріальних активів відбувалося за рахунок 

бюджетних коштів та коштів благодійних організацій: 

- за рахунок придбання БО «Фонд родини Нечитайло» обладнання для швейної 

майстерні, соціально-медичного відділення  та відділення денного догляду дітей-

інвалідів (реабілітаційне обладнання та інвентар).  

- за рахунок спільного фінансування БО «Фонд родин Нечитайло» та коштів 

місцевого бюджету придбано два автомобілі для соціального перевезення. 

В рамках реалізації соціального проєкту (трудової майстерні) «Корисна 
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кондитерська» закуплено БО «VPLYV» професійне обладнання для виготовлення 

пекарської продукції (хліб, безглютенові вироби) на потреби підопічних Центру, 

проведення працетерапії для осіб з інвалідністю . 

 

1.9. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті займається  8 

підприємств: 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, за 

12 місяців 2021 року, на облаштування та утримання вуличного і паркового освітлення 

громади витрачено 4424,0 тис. грн, у т.ч.на оплату використаної електроенергії – 2211,3 

тис. грн. Станом на 01.01,2022 р., мережа вуличного освітлення громади має орієнтовну 

протяжність 148,7 км та налічує  близько 2500 світлових точок. 

Протягом 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 210 

дерев; 

- утримання зелених насаджень (санітарна обрізка дерев, спилювання аварійних 

дерев, косіння газонів). 

- очищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю тротуарів. 

Протягом поточного року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по м. Золотоноша використано кошти в сумі 237,0 тис.грн , а саме: 

-  придбання обладнання для ігрових (дитячих майданчиків) та їх монтаж 

Черкаська область, Золотоніський район, с. Благодатне Золотоніської територіальної 

громади – 90,0 тис. грн. 

- облаштування зони відпочинку на площі 40-річчя Перемоги в с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області – будівництво – 49,0 тис.грн. 

- облаштування зони відпочинку вул.Шкільна, 29 в с. Кропивна 

Золотоніського райну Черкаської області – будівництво – 49,0 тис.грн. 

- придбання дитячого майданчика по вул. Центральна, 127 в с. Деньги  

Золотоніського району Черкаської області – 49,0 тис.грн. 

Обслуговуванням житла з 05 вересня 2017 року займається два приватних 

підприємства — ПрАТ “Янтар” та ПП УК “Янтар” . 

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

-  діє 12 житлово-будівельних кооперативи; 

- зареєстровано 22 ОСББ, до складу яких входять 24 багатоквартирних будинків; 

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

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

КП “Міський водоканал” безперебійно надає послуги з водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, збирання, вивезення та утилізації твердих побутових 

відходів, обслуговування кладовищ. 

З метою розвитку комунальної галузі громади протягом 2021 року було 

виділено кошти в сумі 5019,4 тис.грн : 



 20 

- 957,480 тис.грн. –для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 1136,644 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; 

           - 1106,522 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); 

- 590,00 тис.грн – благоустрій території від вул. Черкаська, 5Б до вул. Зозулівська 

(влаштування пішохідної доріжки); 

- 274,454 тис.грн – технічне переоснащення котельні з встановленням двох 

твердопаливних котлів потужністю 0,4 МВт; 

-  197,3 тис.грн – капітальний ремонт центробіжного насосу; 

   - 48,9 тис.грн – коригування ПКД „Реконструкція зовнішніх мереж 

водопостачання в м. Золотоноша‟; 

- 6,8 тис.грн – виготовлення ПКД на капітальний ремонт свердловини по вул. 

Пирогова в м. Золотоноша; 

- 789,5 тис.грн –  

- 503,3 тис.грн – співфінансування по коригуванню  ПКД (реконструкція 

самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. 

Золотоноша) 

 

Теплоенергетика 

На території Золотоніської територіальної громади серед основних енергетичних 

ресурсів, які застосовуються для систем теплопостачання є газ природний і тверде 

паливо (вугілля, дрова, брикети та пілети для опалення та інш.). 

У  січні —грудні  2021 року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб 

установ, які обслуговує КП „Міський водоканал”, використано природного газу 149,8 

тис. м3 на суму 1254,8тис.грн; дров — 1349,2 м3  на суму 1200,03 тис.грн; пелетів — 

242,2т на суму 1654,4 тис.грн. Борг за закупівлю пелетів станом на 01.01.2022 склав - 

128988,46 грн. 

 
Електрична енергія 

Бюджетними установами виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

спожито електроенергії протягом 2021 року  768,82 тис. кВт на суму 2994,1 тис. грн. 

Порівнюючи з 2020 роком спостерігається зростання споживання електричної енергії на 

355,83 тис. кВт в сумі 1843,40 тис. грн. у зв’язку із збільшенням кількості бюджетних 

установ за рахунок створення Золотоніської громади. 

  

 

 



 21 

 

Енергозбереження 

У 2021 році між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ 

„Ощадбанк‟ (від 31 травня) та АБ „Укргазбанк‟ (від 12 лютого) діяли  Договіри про 

відшкодування 50% від відсоткової ставки банку за отримані кредити мешканцями 

громади на впровадження енергозберігаючих заходів. Кількість нових позичальників 

становила  30 осіб. За звітний період із міського бюджету громадянам міста 

компенсовано відсотки по кредитним договорам в сумі 83,131тис. грн. В порівнянні з 

2020 роком кількість нових позичальників збільшилася на 19 осіб, в свою чергу зросла 

сума компенсації на 6,006 тис. грн. 

Видатки виконавчого комітету  Золотоніської міської ради на придбання 

енергоносіїв невпинно зростають внаслідок національних і світових тенденцій до 

підвищення цін на паливно- енергетичні ресурси та зростання споживання 

енергоресурсів кінцевими користувачами. Таким чином проблема енергоспоживання з 

кожним роком стає все більш актуальною для громади. З метою визначення науково 

обґрунтованих заходів міської ради в напрямку підвищення енергоефективності 

енергоспоживання при обслуговуванні будівель комунальної власності громади 

проводяться енергоаудити, результати яких будуть використовуватись в подальшому. 

В рамках конкурсу Державної установи „Фонд енергоефективності” у 2021 році 

міська рада супрводжувала, розпочатий в попередній рік, проект з енергозбереження 

ОСББ „Незалежність” на на утеплення 2-х будинків вартістю 2570,0 тис.грн. Для 

початку виконання робіт ОСББ  отримали кредит та закупили матеріали. Реалізація 

даного проекту буде продовжена у 2022 році. 

 

 

1.10. Освіта 

У громаді функціонують 23 освітні заклади: 9 дошкільних установ  

(55 груп) та 6 груп у 3-х навчально-виховних комплексах, 8 загальноосвітніх шкіл, 3 

НВК, 2 позашкільні заклади, КУ „Інклюзивно-ресурсний центр‟ Золотоніської міської 

ради. 

Дошкільною освітою охоплено 1 137 дітей, що становить 100 % дітей віком від 3 

до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100 % від загальної кількості 

проживаючих у громаді п’ятирічок.  

Проблема, яка стояла перед дошкіллям та початковою школою щодо охоплення 

логопедичними послугами дітей з вадами мовлення вирішена частково. У громаді 

працюють 7 учителів-логопедів: при логопедичному пункті введено 5 ставок, при ЗДО – 

1, при ІРЦ – 1. Однак кількість дітей із логопедичними проблемами залишається 

великою, тому є потреба у введенні додаткових ставок. 

Належна увага приділялася соціальному захисту учасників освітнього процесу. 

Відповідно до рішень міської ради від 10.12.2021 № 561  

„Про безкоштовне харчування категорійних дітей‟, від 10.12.2021 № 562 „Про 

безкоштовне харчування учнів 1-4 класів‟, гарячими безкоштовними обідами охоплено 

2186 учнів. З них 1448 учнів початкових класів (99 %),  

63 осіб – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 355 осіб – 

діти з багатодітних сімей, 29 – діти, з малозабезпечених сімей,  
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36 – тимчасово переселені діти (100%), 220 – діти учасників АТО (100%),  

35 - діти з інвалідністю. Всього гарячими обідами охоплено 3268 дітей,  

що становить 87,7% від загальної кількості вихованців. 

З метою належної організації літнього оздоровлення дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно заяв законних представників 

дітей відділом світи було придбано 10 путівок на загальну суму 70000 грн. у БО 

„Благодійний фонд ‟Дахнівська Січ‟.  

У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції на території України пришкільні 

табори для категорійних дітей не діяли. 

На придбання шкільної форми для 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з місцевого бюджету витрачено 126 000 грн.  

Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 дітям-сиротам  

та дітям, позбавленим батьківського піклування, щороку виплачуються одноразова 

допомога після досягнення 18-річного віку. Виплата одноразової допомоги за 12 місяців 

2021 року здійснена 9 особам на суму 16290 грн. 
Збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа 

загальноосвітніх установ налічує 11 закладів.  

Учнівський контингент 8 шкіл та 3 НВК у 2021-2022 н.р. становить  

3725 учнів. Наповнюваність учнів у початковій ланці складає 

21,2 (у минулому році була 25); загальна наповнюваність – 21,3 (відповідно  

у минулому році – 25). 

Усі діти шкільного віку у минулому навчальному році були охоплені навчанням. 

На екстернатній формі учні в минулому році не навчалися.  

Індивідуально (на педагогічному патронажі) працюють педагоги  

із 68 учнями.  

На сімейній (домашній) формі навчання перебувають 17 учнів:  

СШ № 1 – 1, СШІТ № 2 – 2, ЗОШ № 3 – 2, ЗОШ № 5 – 10, ЗОШ № 6 – 2. 

Інклюзія впроваджена у 6 закладах дошкільної освіти („Берізка‟  

(м. Золотоноша), „Калинка‟, „Ромашка‟, „Сонечко‟, „Ялинка‟, „Берізка‟  

(с. Благодатне), де створено 10 інклюзивних груп, введено 10 посад асистента 

вихователя для 14 вихованців. 

Інклюзію організовано у 6 закладах загальної середньої освіти (Благодатнівська 

ЗОШ, Деньгівський НВК, гімназія, СШ № 1, ЗОШ № 3, ЗОШ № 6), де створено 14 

інклюзивних класів, введено 14 посад асистента учителя для 17 учнів. 

Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) охоплено 1704 юних мешканців 

Золотоніської громади (45,7 % дітей від їх загальної кількості). 

Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані 

педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані педагогічними 

кадрами. У місті працюють 487 педагогічних працівників.  

Із  них: у дошкільних навчальних закладах – 135, у загальноосвітніх навчальних закладах 

– 326 (11 шкіл), у позашкільних закладах – 26.  
Сприяє реалізації освітянських завдань ком’ютеризація  

та інформатизація навчального процесу.  

Заклади освіти забезпечені комп’ютерною технікою, а саме:  

406 комп’ютерів (у тому числі 20 НКК, 189 ноутбуків, 21 планшетних ПК).  
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32 класи з інтерактивними поверхнями. У закладах загальної середньої освіти 

налічується 76 ліцензійних програмних засобів для забезпечення викладання основ наук 

та організації виховного процесу. На один комп’ютер припадає  

6 учнів 1-11 класів.  

Заклади дошкільної, загальної середньої освіти на 100% підключені  

до мережі Інтернет. Високошвидкісним Інтернетом (>100 Мбіт/с) користуються 4 

заклади, (від 30 Мбіт/с до 100 Мбіт/с) - 7 закладів. 

Створено сайти закладів освіти, які відповідають вимогам чинного законодавства. 

Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо обдарованими 

дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів  

є активними учасниками учнівських заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.  

Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів. Упродовж 2020-2021 н.р. 

освітні заклади працювали в особливому режимі близько 40% навчальних занять 

проведено в on-lain та змішаному форматах.  

Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної середньої, 

дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну роботу щодо утримання і 

ремонтів приміщень, територій закладів. Повністю збережена матеріально-технічна база 

закладів освіти.  

З метою належної підготовки закладів освіти до початку нового навчального року 

проводилися ремонтні роботи. Завершено капітальний ремонт по заміні віконних блоків 

у ЗОШ № 6 та ЗДО „ Калинка‟. У гімназії замінено підлогу на ІІ поверсі. Частково 

відремонтовано павільйони у ЗДО „Калинка‟ та „Ромашка‟. Проведено капітальний 

ремонт стадіону у с. Благодатне. Частково замінено віконні блоки у ЗДО „Ромашка‟, 

„Ялинка‟, „Берізка‟, „Веселка‟. Облаштовано газон на спортивному майданчику у СШІТ 

№ 2. 

За 2021 рік на поточні ремонти використано 2 994927грн,  

на капітальні ремонти - 10 445 651 грн. Для співфінансування будівельних робіт по 

реконструкції басейну з міського бюджету виділено 2 066081грн, на реконструкцію ЗОШ 

№ 6 (вікна, двері) – 642 548 грн. 

На контролі залишається питання аварійних дерев. Частину дерев видалено 

власними силами, зараз дані роботи ведуться працівниками УЖКГ. До 01.09.2022 

небезпека буде ліквідована в усіх освітніх установах. 

Забезпечується співфінансування діючих державних програм: „Нова українська 

школа‟ (379 480 грн.), „Спроможна школа для кращих результатів‟ (638 562 грн.). 

 Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати у звітному періоді 

проводилася у повному обсязі. Заробітна плата за 2021 рік профінансована  

в сумі 154 040 538 грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях немає. 

 

1.11. Охорона здоров’я 

Медична галузь громади представлена двома напрямками надання медичних 

послуг населенню – первинного і вторинноого рівня. 

До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)”, який надає медичні послуги  28,6 тисячам мешканців нашої громади.  

До вторинної ланки належить КНП ,,Золотоніська багатопрофільна лікарня” 
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Золотоніської міської ради, яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та 

району та передана на баланс міської ради в середині ІІ кварталу 2021 року.  

На сьогодні в медичній первинній ланці громади функціонує 12 лікувально-

профілактичних закладів, з них: 5 фельдшерських пунктів і 7 амбулаторій.  

Фінансування галузі здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету, 

інших джерел не заборонених законом.  

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 

громади. 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  2021 рік використано коштів, що надійшли від НСЗУ, на заробітну 

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

меблів, медикаментів, виробів медичного призначення, засобів захисту, 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 24 064,0 

тис.грн.    

Використання коштів місцевого бюджету на виконання  відповідних Програм, 

направлених на соціальне забезпечення жителів громади, склало 4 343,6 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, витрати на оплату праці та 

утримання фельдшерсько-акушерських пунктів громади) –  3 177,7 тис.грн; 

- Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання 

на 2021-2024 роки – 883,6 тис.грн; 

- Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки – 282,3 тис.грн. 

Розрахунки з працівниками по заробітній платі та обов’язкових платежах до 

бюджету проведено в повному обсязі.   

     Станом на 31.12.2021 штатна чисельність працівників підприємства – 202,5 

одиниць, фактична зайнятість – 180 посад. Середня  заробітна   плата 17,3 тис грн. 

      Зобов’язання погашено в повному розмірі.  

     За 2021 рік  було прийнято  пацієнтів в кількості  176 686   осіб.   Ведеться 

активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони АТО. Оглянуто, 

проліковано та реабілітовано 385 бійців АТО. Також Центр проводить лікування та 

реабілітацію учасників бойових дій та ліквідаторів аварії на ЧАЕС (356 осіб). 
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 Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та відповідає табелю 

оснащення. 

 КНП ,,Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради за 

2021 рік отримало доходів з усіх джерел фінансування в сумі 149 659,1 тис.грн, в т.ч. :  

1. Кошти НСЗУ  -  110 511,0 тис.грн;  

 

2. Кошти місцевих бюджетів  – 16 957,8 тис. грн, з яких Золотоніська міська рада– 13 

387,7 тис.грн, Зорівська сільська рада – 406,9 тис. грн. ( ком.послуги); Вознесенська 

сільська рада – 561,5 тис. грн (ком.послуги), Гельмязівська сільська рада – 898,6 тис. грн 

(ком.послуги); Новодмитрівська сільська рада – 1 096,7 тис.грн. (ком.послуги), 

Піщанська сільська рада – 606,4 тис. грн. (ком.послуги) 

 

  3.Кошти інших джерел (благодійні, платні послуги) – 1 303,4 тис.грн. 

 

  4. Централізоване постачання  - 20 886,9 тис.грн. 

 

       Ліжковий фонд по лікарні складає 269 ліжок. За 2021 рік проліковано 6 798 хворих, 

проведено 54 625 ліжко-днів. Середньоспискова чисельність працівників – 530.  

      Видатки на заробітну плату з нарахуваннями протягом 2021 року склали  91 889,9 

тис.грн, що становить 71,4 % від надходження грошових коштів підприємства. Середня 

заробітна плата за 2021 рік становила : 

       Лікарів – 15 780,0 грн. 

       Середнього медичного персоналу – 12189,0 грн. 

       Молодшого медичного та господарського персоналу -  9958,0 грн. 

 

Поточні видатки підприємства склали: 

- 3 812,7 тис. грн – комунальні платежі;   

- 604,1 тис. грн – медикаменти;    

- 50,0 тис. грн – продукти харчування. 

           Капітальні видатки – 8 920,9 тис.грн. 

Видатки на медикаменти, вироби медичного призначення, лабораторні реактиви     

складають  33 314,9 тис.грн, з яких  кошти НСЗУ – 9 818,6 , централізоване постачання 

20 886,9  тис.грн,  кошти місцевих бюджетів – 604,1тис.грн , благодійні – 2 005,30 

тис.грн.  

       За 2021 рік витрати на придбання кисню становили 2 158,2 тис.грн, в т.ч. благодійна 

поставка – 260,30 тис.грн.  

       За 2021 рік було використано кисню: 

Кисень медичний газоподібний = 7 654 балонів на суму 1 740 598,16 грн. 

Кисень медичний рідкий = 28,25 тон на суму 452 004,60 грн. 

Кисню медичного рідкого (у якості благодійної допомоги) = 31,452 тон. 

       За 2021 рік у КНП “ЗБЛ” Золотоніської міської ради було проведено ремонтних 

робіт на 140 293,00 грн. Більшість поточних ремонтів було виконано власними силами 

(працівниками КНП “ЗБЛ” Золотоніської міської ради). Із залученням підрядних 

організацій було виконано лише роботи по об’єкту: “Поточний ремонт по заміні частини 
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дверних блоків інфекційного відділення на суму 18 545,00 грн. (крім цього придбання 

дверних блоків на суму 47500,00 грн.) 

       В закладі повністю забезпечена потреба в засобах індивідуального захисту 

медпрацівників. 

     В зв`язку з значним недофінансуванням з місцевих бюджетів витрат на оплату 

комунальних послуг  у 2021 році утворилась заборгованість  в сумі 1 208, тис. грн, яка 

погашена в січні 2022 року, але це призвело до створення дефіциту бюджету по оплаті за 

енергоносії в поточному році. Крім того, при формуванні бюджетів громад на 2022 рік 

не врахована повна потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2 010,8 

тис. грн. 

  Опалювальний сезон був розпочато вчасно.  

Протягом 2021 року було придбано обладнання і предметів довгострокового 

користування на загальну суму 9 175,5 тис. грн. (рентген-апарат  для стоматологічного 

кабінету в сумі 152,3 тис. грн.,  нервовий стимулятор для відділення анестезіології з 

ліжками для інтенсивної терапії в сумі 34,0 тис. грн., концентратор кисню ( повітряний 

компресор, повітряний бак, осушувач повітря, концентратор, кисневий бак) та система 

постачання медичних газів в сумі 8 8989,2 тис. грн. , в т.ч. 493,6 тис.грн. благодійних 

коштів (Додаток 1) 

        У 2021 році розпочалися роботи по об’єкту: “Реконструкція системи 

киснепостачання будівлі лікувального корпусу КНП “Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради в м. Золотоноша по вул. Лікарняна, 2”. Даним 

проектом передбачено монтаж 80 точок з централізованою подачею кисню медичного, 

прокладання кисневих трубопроводів, встановлення та підключення ємності  для 

зберігання рідкого кисню (об’єм 3000 л) та вертикального кріогенного циліндру (об’єм 

500 л), встановлення 4-х додаткових випарників кисню, улаштування майданчика та 

будівлі для кисневих ємностей, монтаж блискавкозахисту. Загальна кошторисна вартість 

робіт по об’єкту становить 2 318,082 тис. грн. 

    Також у 2021 році була виготовлена кошторисна документація на  капітальний 

ремонт по благоустрою прилеглої території та під’їзних шляхів до приймального 

відділення. Кошти сплачені з бюджету Золотоніської міської ради - 239,0 тис. грн. 

   

1.12. Культура, туризм та рекреація 

     Незважаючи на карантинні обмеження, які напряму вплинули на проведення 

масових культурних заходів, заклади культури громади продовжували свій розвиток. 

Станом на 01.01.2022 року мережа закладів культури складається з : 

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

1-ї міської бібліотеки та 5 сільських бібліотеки; 

КЗ “Золотоніська школа мистецтв” (музична школа); 

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

краєзнавчий музей с. Коробівка. 

          В період з 01.01.2021 по 01.11.2021 року забезпечено функціонування 8-ми міських 

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

колективів. 

 Заклади працюють на збереження і розвиток української національної культури 

шляхом активізації діяльності закладів культури, збереження існуючої мережі і 
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посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, 

поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, конкурси, інші 

культурномистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в 

Україні, а також культурно - мистецькі свята.  

В обов’язковому порядку протягом року з нагоди Державних свят та з метою 

вшанування пам’яті полеглих земляків за визволення української землі керівництвом, 

депутатами та виконавчим апаратом міської ради, старостами старостинських округів 

покладалися квіти до пам’ятних місць громади. 

Станом на 01.01.2022 року використано37938,0 бюджетних коштів на: 

- придбання кондиціонеру в будинок культури с. Благодатне - 13209,0 грн; 

- придбання світильників для Золотоніського РБК – 5000,0грн; 

- придбання жалюзі для Золотоніського РБК – 3612,0 грн; 

- придбання будівельних та госопродрчих товарів на ремонт вбиральні будинку культури 

в  с. Благодатне – 24943,0 грн; 

-  заміна вікон  в будинку культури с. Благодатне – 47848,0 грн; 

- придбання вивісок для сільських бібліотек та клубів – 6194,0 грн. 

 По всім селам громади розроблені та висвітлені в ЗМІ (газета “Златокрай”, 

офіційні сайти міста та сіл, сторінки Фейсбуку, Золотоноша інформаційна)  туристичні 

маршрути історичних та цікавих місць округу. 

 На офіційному сайті виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

http://zolo.gov.ua/istory-chni-pam-yatky-zolotonoshi/ в розділі „Розвиток туристичної 

галузі‟ сформований підрозділ „План заходів на рік‟ та  „Перелік об’єктів‟, де можна 

ознайомитись з переліком історичних пам’яток Золотоніської ТГ.  

 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.   

 Мешканці громади за посиланням    

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13Jiy3XEx-  

zBZvk4pDBQjanxZCLySjaXS&usp=sharing можуть ознайомитися з інтерактивною 

картою туристичних об’єктів Золотоніського громади та спланувати відпочинок для 

родини та гостей. 

 

1.13. Фізична культура і спорт 

 Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу дітей, молоді 

та повноцінного життя дорослого населення нашої громади. Її основне призначення – 

http://zolo.gov.ua/istory-chni-pam-yatky-zolotonoshi/
http://zolotonosha.ck.ua/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13Jiy3XEx-%20%20zBZvk4pDBQjanxZCLySjaXS&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13Jiy3XEx-%20%20zBZvk4pDBQjanxZCLySjaXS&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13Jiy3XEx-%20%20zBZvk4pDBQjanxZCLySjaXS&usp=sharing
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зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і функціональних можливостей людського 

організму, забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового 

потенціалу. Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює  відділ у справах  

молоді та спорту, ДЮСШ. 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 01.01.2022 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, скейт-парк. 

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.  

Завершені роботи з впорядкування стандартного футбольного поля на стадіоні 

ДЮСШ з влаштуванням майданчиків для гри з баскетболу та волейболу  за рахунок 

субвенції з державного фонду регіонального розвитку і спів фінансування з місцевого 

бюджету. Об’єкт в експлуатацію не введений. Велись завершальні роботи по 

будівництву басейна в гімназії ім..С.Д.Скляренка. 

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 
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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. 

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. 

На молодіжні заходи в місцевому бюджеті у 2021 році було виділені кошти в сумі 

193 430,00 грн, (на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей, на профілактику 

негативних явищ в молодіжному     середовищі). 

У місті проживає 5218 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% перебувають у 

надзвичайних та складних умовах.  

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  проводилася 

інформаційно–просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  У навчальних закладах 

проводилися виховні заняття, спрямовані на 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. Оздоровленню підлягають діти віком від 7 

до 17 років, що становить 3073 особи. За 2021 рік оздоровчі та відпочинкові послуги 

отримали 2970 дітей (87,6% від загальної кількості дітей шкільного віку).  

В першу чергу на оздоровлення та відпочинок були відправлені діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди, 

діти, батьки яких загинули або перебувають в АТО, діти з числа внутрішньо 

переміщених осіб, діти із багатодітних та малозабезпечених сімей,  діти, які перебувають 

на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, 

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

спартакіад, відмінники навчання.  

В цілому на організацію та проведення заходів протягом року використано коштів 

у сумі 448,450 тис.грн, а саме: організація трансферту до дитячого табору оздоровлення, 

молодіжної школи волонтерів, молодіжний клуб журналістики, проєкт ,,Молодіжна 

школа ,,Територія Успіху” та ін. Названі молодіжні організації успішно, активно та 

предметно проводили заходи спрямовані на об’єднання молоді громади, формування 

патріотичних поглядів та навиків майбутнього.  
  

1.15. Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного 
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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 01.01.2022 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 2021 році 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 2022 рік, визначених в Програмі. 

 

 

Начальник відділу прогнозування 

та розвитку громади                                                         Вікторія ОСТРОГЛАЗОВА               


