
  

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.06.2022 № 192 

                 м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми економічного та соціального розвитку  

Золотоніської територіальної громади  за  січень-травень 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу прогнозування та 

розвитку громади щодо стану виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади за січень-травень 

2022 року, 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 економічного та соціального розвитку Золотоніської 

територіальної громади за січень-травень 2022 року ” взяти до відома.  

2. Звіт „Про стан виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Золотоніської територіальної громади за січень-травень 2022 року ” 

винести на розгляд чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

(Остроглазова В.В.). 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова  23850 



  

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Золотоніської територіальної громади  за  січень-травень 2022 року 

 

Демографічна ситуація 

Чисельність населення Золотоніської  територіальної громади за 5 місяців 

2022 року змінювалася у зв’язку із міграцією населення з інших регіонів країни. 

За час військових дій в Україні, Золотоніська територіальна громада прийняла  

2895 внутрішньо переміщених осіб. Із загальної чисельності тимчасово 

переміщених осіб 850 дітей. 

  Загальна чисельність жителів (без врахування тимчасово переміщених 

осіб) станом на 01.06.2022 року складає 36152 особи. Народилося 129 дітей, 

померло 428 осіб. 

Для забезпечення потреб першої необхідності внутрішньо переселеним 

особам з кінця лютого по теперішній час було видано 583 дорослих набори і 

325 дитячих пакунки гуманітарної допомоги, яка доставлена як із-за кордону 

так і від місцевих товаровиробників. Набори містили в собі продукти 

харчування та засоби гігієни. 

За підрахунком, в перші місяці найбільша кількість переселенців 

приїхали з Харківської області та Київської, але згодом збільшилася кількість 

переселенців з Донецької  і Луганської областей. 

Є незначна кількість переселенців з Чернігівської, Миколаївської, 

Херсонської, Дніпропетровської та ін. областей. 

 

Гуманітарна допомога від міжнародних партнерів 

У звітному періоді від міст-партнерів Явор (Республіка Польща), Плауен 

(ФРН), а також від міст Фірзен (ФРН), Краків (Польща), благодійних  

громадських організацій „Фундація ЕСПА” (ESPA Fundacja, м. Легніца, 

Польща), „Друзі України Ерцгебірге” (м. Ауербах, ФРН), фізичної особи 

Лаупус Марини (Франкфурт на Майні, ФРН), Умберто Аттіліо Гангіні (Італія), 

Школи протипожежного захисту та служби надзвичайних ситуацій отримано 

продукти харчування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни, медичні 

засоби, одяг, побутову хімію, медичні препарати, медичне обладнання, 

спеціалізоване обладнання для порятунку людей та 5 пожежних автомобілів 

марки Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen та реанімобіль . Отримана гуманітарна 

допомога надавалась не тільки внутрішньопереміщеним особам, а і на 

допомогу військовим формуванням, формувались вантажі до м.Харків, 

Чернігів, на харчування військових формувань особливо в 1 місць війни. 

Активну роботу у валонтерсьому русі прийняв і Молодіжний клуб 

журналістики,  створений 2017 році як спільний проект з волонтерами корпусу 

Миру США в Україні. З 2019 року клуб виступив з ініціативою створення 

молодіжного центру, для неформальної освіти та підтримки молодіжного 

волонтерського руху у громаді. Перший молодіжний простір створено за 

підтримки програми «Будуємо Україну разом» на базі гуртожитку коледжу, у 

січні 2021 року простір переїхав у районний будинок культури і на разі має 



  

близько 80 постійних учасників – це студентська та учнівська молодь міста.  

Основні напрямки роботи :  молодіжний клуб журналістики ; клуб 

документального кіно про права людини;  соціальний театр;  гурток 

моделювання; арт-терапевтичні заняття та малювання у художній галереї 

Сергія Лободи; психологічні тренінги; клуб настільних ігор.  

Для організації дозвілля молоді з травня 2022 за сприяння музичної студії 

Плей Тудей створено музичну студію, яка оснащена електрогітарами, 

барабанами, синтезаторами та мультимедійним обладнанням на суму понад 160 

тис. грн.  

З березня 2022 року створено волонтерський осередок для підтримки 

жителів громади та ВПО, якому допомогу надають організації: 

-  Програма «Будуємо Україну Разом» - двічі отримували допомогу - ліки та 

продуктові набори для 150 родин ВПО; 

-  БО "Центр освітніх ініціатив" – ліки для центру сімейної медицини та родин 

ВПО у березні (на суму понад 100 тис. грн); 

-  Rotary Club Cherkasy International (Ротарі Клуб Черкаси) – продуктові набори, 

набори побутової хімії та засоби гігієни для 110 родин у квітні; 

-  Мережа гуманітарних штабів «Спів Дія», у квітні, засоби гігієни для 50 родин 

; 

-  Громадський центр "Нова генерація" – отримано двічі джгути для військових 

(120 шт.); 

-  Чернівецький молодіжний центр «Резиденція молоді» - ліки для ВПО на суму 

12 тис. грн; 

- за кошти волонтерів корпусу Миру США придбано ліки на суму понад 120 

тис. грн. для центру сімейної медицини та військової частини та набори 

побутової хімії та засобів гігієни для 235 родин на суму понад 200 тис. грн;   

- Черкаська агенція регіонального розвитку – отримано набори побутової хімії 

для ВПО у березні на суму понад 50 тис. грн, у квітні – отримано засоби гігієни 

для 65 родин;  

- Черкаський правозахисний центр – продуктові набори тричі: на 50, 101 та 170 

родин ВПО з дітьми  протягом квітня – травня.  

 

Промисловий комплекс 

З 17 промислових   підприємств основного кола міста, які формують його 

економічний потенціал, 60% не припиняли виробництво (виробничий процес 

яких мав найважливіше соціальне значення). Деякі підприємства змінили 

розклад робочого дня та працюють від замовлень. Зупинено виробничий процес 

з виготовлення комбікормів на ТОВ „Агроскорм‟ та засобів для гоління та 

туалетної води на ТОВ „ПКВ „Золотоноша.‟ 

Станом на 01.06.2022 року за оперативними даними обсяг реалізації склав 

961285,9 тис. грн. 

Згідно зі статистичними даними звітуючи одиниць за  формою 1-ПВ „Звіт 

з праці‟ середньооблікова кількість штатних працівників промислового 

комплексу громади станом на 01.06.2022 склала 2115 осіб, їх середня заробітна 

плата відповідно – 8680,0 тис.грн. 



  

 

Агропромисловий комплекс 

Рослинництво. У 2022 році сільськогосподарськими підприємствами 

громади  проведено посівну кампанію. За оперативними даними засіяно понад 

6500,0 га загальної площі земель зерновими та зернобобовими культурами, а 

саме:  

- під урожай озимих зернових культур на площі 3298 га,  в тому числі 

озимої пшениці - 3166 га , озимого ячменю - 132 га, жита-5га та ріпаку-5 га; 

- кукурудзи – 1299,7 га; 

- кукурудзи на силос – 135,0 га; 

- соняшника – 772,8 га; 

- сої – 590 га. 

Засіяно 36,га багаторічними травами та посаджено картоплі до 20 га. 

Тваринництво.  

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

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

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

 

Зв’язок 

На сьогодні у громаді збережені послуги поштового зв’язку. Працює 

стаціонарне відділення у м.Золотоноша. відновлено роботу всіх відділень 

„Нової пошти.‟ 

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”. 

 

Діяльність малого підприємництва  

За оперативними даними профайла громади  VKURSI.PRO станом на 

01.06.2022 на обліку перебувало 115 малих підприємств та 1649 фізичних осіб-

підприємців. 

 Протягом звітного періоду  державну реєстрацію здійснили фізичні 

особи-підприємці – 60 осіб, юридичні  – 6 осіб. Припинили свою діяльність 5 

юридичних осіб та 66 фізичних осіб - підприємців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Адміністративні послуги 

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”.  

У зв’язку із введенням на всій території України військового стану та з 

метою збереження персональних та чутливих біометричних даних громадян 

https://vkursi.pro/


  

України, захисту відомостей реєстрів від несанкціонованих змін та втручань 

Мінюстом України та  Міграційна служба України тимчасово призупинили 

роботу власних інформаційних систем. Як наслідок з 24.02.2022 майже 2 місяці 

не було можливості в повному обсязі надавати адмінпослуги. 

За квітень-травень 2022 року ЦНАПом надано 1519 адмінпослуги, 

зокрема: 

- 305 - 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 

- 47 — послуги Державної міграційної служби щодо вклейки фото при 

досягненні 25-, 45-річного віку; 

- 911 — послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу та інші адмінпослуги, 

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

- 247 — послуги соціального характеру у т.ч. прийнято заяв на виплату 

допомоги по додатку Прихисток. 

За платні послуги до бюджету громади в квітні-травні 2022 року надійшло  

11,6 тис. грн. адмінзбору. 

 

Транспорт 

В місті відновлено рух пасажирського транспорту, по скороченому 

графіку. В зв’язку зі збільшенням вартості пального скорочені рейси до сіл 

громади.  

 

 Торгівельна мережа 

Торгівельна мережа у Золотоніській територіальній громаді відновлена 

май- же повністю.   

 Цінової політики воєнного часу намагаються дотримуватись всі суб’єкти 

господарювання, які займаються торгівельною діяльністю на території громади. 

Держпродслужба Золотоніського району спільно з виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради щоденно проводить моніторинг цін першочергових 

продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів.  

Аналізуючи ціни на продукцію першої необхідності за період з 18.01.2022 

по 06.06.2022 спостерігаємо їх коливання як до зменшення, так і до збільшення: 

Зменшення 

Яйця  на 38,2% 

Масло вершкове на 11,2 % 

Борошно  на 33,3% 

 

Збільшення 

Хлібобулочні на 13,0  % 

Крупи  на 62,5% 

Макаронні вироби  на 60,2% 

Молоко в 1,2 р. 

Цукор на 36,3% 

Олія у 1,4 р. 

Овочі у 2 р. 

 



  

Населення громади забезпечено споживчими  товарами та необхідними 

послугами. Тому власники малого і середнього бізнесу  розширюють сферу 

послуг та збільшують асортимент продукції, на яку існує попит. 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ та ЖКГ 

КП «Міський водоканал» безперебійно надає послуги з 

водопостачання, водовідведення, централізованого теплопостачання, збирання, 

вивезення та утилізації твердих побутових відходів, обслуговування кладовищ. 

Проводяться роботи  по проєкту «Реконструкція самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської 

області» Коригування - ІІ черги. Введено  в експлатацію автоматичної 

установки підготовки води питної якості продуктивністю 3,0 мз/год.;( масса 

=3,5) по вул.  Перогова в м. Золотоноша. 

У зв’язку із значним здороженням електричної енергії та паливно-

мастильних матеріалів КП „Міський водоканал” мав значні втрати. Для 

беззбиткової діяльності та враховуючи, що доходи громадян під час війни в 

Україні значно зменшилися було прийнято рішення не збільшувати тарифи на 

централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з поводженням з 

твердими побутовими відходами, а для підприємства, яке є стратегічно 

важливим на території Золотоніської громади, прийнято рішення Золотоніської 

міської ради № 18-20/VIII від 15.04.2022 „Про затвердження Програми 

відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого та 

централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими 

відходами по КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської 

територіальної громади у 2022 році”. Відповідно до рішення,  підприємством до 

10 червня був поданий розрахунок різниці в тарифах з підтверджувальними 

документами на розгляд до управління житлово-комунального господарства. 

З метою розвитку комунальної галузі громади протягом 5 місяців 2022 

року були виділені кошти в сумі 51 937,2 тис. грн: 

- 229,9 тис.грн. –для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття; 

- 377,2 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; 

           - 249,9 тис.грн. – для оплати платежів по придбанню автомобіля 

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

обладнанням відвал; 

- 1194,9 тис.грн – послуги з прибирання снігу; 

- 378,1 тис.грн – послуги з обслуговування новорічних ялинок в громаді; 

- 73,0 тис.грн – обслуговування світлофорів; 

- 38,3 тис.грн – послуги зі стерилізації безпритульних тварин; 

-  96,3 тис.грн – обслуговування житлових об’єктів комунальної 

власності; 



  

   - 300,3 тис.грн – обслуговування нежитлових об’єктів комунальної 

власності; 

- 940,1 тис.грн – утилізація сміття; 

- 18,8 тис.грн – заходи з енергозбереження; 

- 7993,9 тис.грн –реконструкція самоплинного та напірного колекторів 

водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша) 

-  28,8 тис. грн. - утримання кладовищ; 

- 657,9 тис.грн. – озеленення; 

- 542,1 тис. грн. – прибирання та підмітання вулиць  та додаткові роботи з 

благоустрою громади; 

- 509,1 тис.грн – обслуговування вуличного освітлення та електроенергія; 

- 12,0 тис.грн – обслуговування системи відео спостереження; 

- 216,7 тис.грн – обслуговування дорожнього покриття. 

 

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. 

 Робота освітньої галузі впродовж січня-червня проводилася відповідно 

планів. З 24 лютого, на період військової  агресії, заклади загальної середньої 

освіти працювали дистанційно. Навчальний рік завершився 31 червня кількість 

випусків 9-х класів 367, з них 36 мають свідоцтва з відзнакою. Загальну 

середню світу здобули 195 випускників, з них 18 нагороджено золотою 

медаллю, 3-срібною.  

Заклади дошкільної та позашкільної освіти до травня місяця працювали у 

дистанційному режимі. Відповідно до прийнятих рішень розпочали роботу в 

очному режимі вищевказані заклади. Працює 9 дошкільних закладів  з 

кількістю 309 дітей. Всі бажаючі мають можливість розвивати свої здібності у 

позашкільних закладах громади.  

Особлива увага приділяється дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Зараховані до закладів загальної середньої освіти 80 осіб, до дошкільних 

закладів-13. 

На постійному контролі знаходиться технічний стан будівель, споруд 

освітніх закладів та прилеглої території. В дошкільних закладах перебуває 13 

діток із сімей внутрішньо переміщених осіб, в загальноосвітніх закладах - 80 

учнів. 

Відповідно до кошторисних призначень по бюджету розвитку було 

заплановано 4 247 092 грн., профінансовано – 713 912 грн. Протягом січня-

травня 2022 року органами  Держказначейства проведено оплату поточних 

рахунків на суму 467,0 тис. грн.. 

Іде підготовка до офлайн навчання з 1 вересня 2022 року. Проведено 

обстеження підвальних приміщень, визначено об’єми ремонтних робіт, 

укладені договори на придбання необхідних матеріалів. 

Заробітна плата енергоносії та інші захищені статті проплачуються 



  

регулярно. 

 

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  45,6 тисяч  пацієнтів, половина з яких 

мешканці нашої громади.  

До вторинної ланки належить КНП ,,Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради, яка надає медичну допомогу 70,6 тис. 

населення міста та району. 

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.  

Використання коштів бюджету Золотоніської громади на виконання  

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)‟  за січень-травень 2022 року становило 2173,9 тис.грн,  

зокрема: 

-   заробітна плата працівників фельдшерсько-акушерських пунктів 

громади – 387,8 тис.грн; 

-   комунальні послуги та енергоносії -836,2 тис.грн;  

- відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям 

населення – 268,1 тис.грн.;  

- забезпечення медикаментами та дієтичним харчуванням хворих на 

орфанні захворювання – 373,6  тис.грн.; 

- забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  

технічними засобами – 153,2 тис.гривень. 

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення –                   

77,7 тис.грн.; 

- оплата послуг (інтернет, обслуговування систем газопостачання, 

протипожежна охорона) – 38,8 тис.грн. 

- придбання пально-мастильних матеріалів – 34,5 тис.грн.; 

- витрати на відрядження – 4,0 тис.гривень. 

За 5 місяців поточного року було прийнято пацієнтів: 

• поліклініка – 62389 осіб; 

• виклики обслужені – 2561 особа; 

• стаціонар вдома – 122 особи; 

• стаціонар при амбулаторії – 785/6028 людино/дні. 

Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із 

зони АТО. Оглянуто, проліковано та реабілітовано 96 бійців АТО. Надано 

медичної допомоги 346 учасникам бойових дій та ліквідаторам на ЧАЕС. 



  

Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та 

відповідає табелю оснащення. 

 КП «Золотоніська багато профільна лікарня» має ліжковий фонд 269 

ліжок. За час військових дій до лікарні прийнято на роботу 10 внутрішньо-

переміщених осіб, з них 9 лікарів та 1 сестра медична. На сьогоднішній день 5 

осіб залишаються працювати:  лікар терапевт, лікар епідеміолог, лікар хірург, 

лікар анестезіолог та сестра медична. 

      За 5 місяців 2022 року касові видатки становлять 2 665 776,17 

грн., а саме: 

2111 «Заробітна плата» - 19 709,69 грн. 

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4 336,13 грн. 

2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 24 534,00 грн. 

2271 «Оплата теплопостачання» - 1 321 761,15 грн. 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 245 299,28 грн. 

2273 «Оплата електроенергії» - 732 318,05 грн. 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 

317 817,87 грн. 

Станом на 13.06.2022 року пройшли медичний огляд 1  103 особи 

військовозобов’язаних та 114 осіб військовослужбовців. Отримали 

стаціонарне лікування 231 особа, з них 20 осіб – у хірургічному 

відділенні, 25 осіб – у травматологічному відділенні, 3 особи - у 

пологово-гінекологічному відділенні , 47 осіб – у терапевтичному 

відділенні, 40 осіб  – у неврологічному відділенні,  94 особи – в 

інфекційному відділенні, 2 особи – у відділенні екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги. 

Штатна чисельність установи становить 491,0 шт. од., в т. ч. лікарів – 107,25 

шт. од., середній медичний персонал – 194,50 шт. од. , молодший медичний 

персонал – 111,0 шт. од. 

Кількість фізичних осіб становить 486, лікарів – 93 ос., середнього 

медичного персоналу – 201 ос., молодшого медичного персоналу – 103 ос. 

Кількість проведених ліжко-днів за 5 місяців становила -  20 485 л.-д., : 

• Гінекологічне – 1 523 л.-д. 

• Інфекційне – 4 345 л.-д. 

• Неврологічне – 3 219 л.-д. 

• Педіатричне – 209 л.-д. 

• Пологове – 706 л.-д. 

• Терапевтичне – 3 575 л.-д. 

• Травматологічне – 3 217 л.-д. 

• Урологічне – 930 л.-д. 

• Хірургічне – 2 761 л.-д. 

Отримані кошти від реалізації платних послуг становлять 993,1 тис. грн., 

від оренди приміщень – 15,6 тис. грн. 

 

Культура, туризм та рекреація 



  

     Незважаючи на військові обмеження, які напряму вплинули на 

проведення масових культурних заходів, заклади культури громади 

продовжували роботу. Станом на 01.06.2022 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 01.01.2022 по 01.06.2022 року забезпечено функціонування 8-

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

сільських художніх колективів. 

Бібліотеками проводиться лекції та різноманітні літературно-мистецькі 

заходи. Своєю роботою намагаються привернути увагу молодого покоління до 

української та зарубіжної літератури, сприяти правовому вихованню молоді, 

патріотизму і т.д.  

Золотоніським краєзнавчим музеєм  проводяться  екскурсії по музею та 

оглядові екскурсії по місту для жителів Золотоніської ТГ та її гостей.  

КЗ «Золотоніська школа мистецтв» проводила заняття. Її учні беруть 

участь у різноманітних дистанційних конкурсах. 3 нові учні: 1 з Києва 

(піаністка),  2 –є Лисичанськ (скрипаля, піаністка, саксофоністка). На 

волонтерських засадах педагоги займаються ще з 3 дітками. 

Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури  

піднімають рівень патріотизму  у глядачів своїми відео-кліпами. Також були 

проведені концерти для військових, задля підняття їх бойового духу. 

        

Заробітна плата. Ринок праці. Соціальний захист населення (Неліна) 

 

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 січня-травня 2022 року таких засідань було 4, на них 

заслухано шістнадцять 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 01.06.2022 заборгованість із заробітної плати мають: КП 

„Комунальник‟ - 65,3 тис. грн., ДПТНЗ „Черкаський навчальний центр 

Міністерства аграрної політики та продовольства України‟ - 235,3 тис. грн. та 

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

Заборгованість збільшилась на 40,0 тис. грн порівняно до початку року. 

 

Ринок праці 

Станом на 01.06.2022 на обліку Золотоніській міськрайонній філії 

Черкаського обласного центру зайнятості перебуває 1014 безробітних жителів 

Золотоніського району. Протягом звітного періоду 2022 року за направленням 



  

центру зайнятості були працевлаштовані 209 безробітних громадян, найшли 

роботу самостійно 107 осіб. Протягом звітного періоду  з числа ВПО на облік в 

центрі зайнятості  зареєстровано 29 осіб, п’ятеро з яких працевлаштовані. 

       З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги, до якого включено 8952 осіб. 

Путівками Міністерства соціальної політики України санаторно-курортним 

лікуванням  забезпечено 1 особу з інвалідністю внаслідок загального 

захворювання. Розпочато роботу по забезпеченню санаторно-курортним 

лікуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС та  учасників бойових дій 

АТО. 

Станом на 01.06.2022 року послугами з професійної адаптації охоплено 12 

учасників АТО, а саме, отримання кваліфікаційного рівня за професією «Водій 

автотранспортних засобів категорії «Д», «СЕ». 

В рамках Програми „Турбота” на 2022 рік передбачено кошти на надання 

послуг зубопротезування ветеранам війни, учасникам АТО та особам, які 

постраждали внаслідок ЧАЕС 1,2 категорії в сумі 143,4 тис. грн. Послугами 

скористалось 38 осіб.  

Станом на 01.06.2022 року прийнято 163 заяви на отримання пільг та 202 

ветеранам війни виплачено щорічну допомогу до 5 травня. 

Здійснено виплату допомоги на безоплатне поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни у 2022 році  7 особам. 

20 пільговикам виплачено готівку на придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

У 2022 році надано матеріальну допомогу 3 особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім’ям на суму 2901,0 грн. 

Видано посвідчень батьків багатодітної сім’ї 10 родинам та 25 посвідчень 

дітям з багатодітних сімей.   

У 2022 року видано 37 направлень для забезпечення технічними засобами 

реабілітації. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення 

видано 2 ТЗР. 

Станом на 01.06.2022 3208 особам призначено соціальні допомоги та 

компенсаційні виплати різних видів, в тому числі державну соціальну 

допомогу сім'ям з дітьми призначено 1041 особі, державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 296 сімей.  Фінансування 

допомоги забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма 
житлових субсидій. Станом на01.06.2022 субсидії на житлово-комунальні 
послуги отримали 3894сімей, на суму 22 750,9тис. грн.  

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 125 особам на 

суму 521 тис. грн. 

З 24 лютого, з початку війни Золотоніський центр надання соціальних 

послуг не призупиняв надавати соціальні послуги жителям громади.  

Всього на обліку в установі, станом на 01 червня,  перебуває 904 особи.  За 



  

цей період взято на облік  272 особи, з них: 

1. Жителі громади -   101осіб. 

2. Внутрішньо переміщені особи –171 осіб. 

Надано послуг: 

Гарячі обіди у соціальній столовій – 47 осіб 

Натуральна допомога : 

• продукти харчування – 383 сімˮї 

• хлібо-булочні  вироби – 2498 шт, 437 осіб 

Соціально-медичні послуги –72 особи 

Перукарські послуги – 212 осіб 

Догляд вдома (соціальний робітник доглядає пенсіонерів за місцем їхнього 

проживання) –388 осіб. 

Транспортні послуги- 20 осіб. 

 

 

 

Начальник відділу прогнозування 

та розвитку громади        Вікторія ОСТРОГЛАЗОВА 

 

 


