
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2023 № 28 

                 м. Золотоноша 

 

Про стан виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної 

громади  за 2022 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу прогнозування та 

розвитку громади щодо стану виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади за 2022 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 економічного та соціального розвитку Золотоніської 

територіальної громади за 2022 рік ” взяти до відома.  

2. Звіт „Про стан виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Золотоніської територіальної громади за 2022 рік ” винести на розгляд 

чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М,. відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 

 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова  23850 



 

Інформація про стан виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Золотоніської територіальної громади  за  2022 рік 
 
 

З 24.02.2022 в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації 

проти України  введено воєнний стан. В умовах воєнного стану першочергово й 

оперативно вирішуються питання, спрямовані на забезпечення фінансової 

стійкості економіки держави, забезпечення потреб сектору безпеки й оборони, 

поліпшення соціально-психологічного стану населення, оперативного надання 

якісних медичних послуг. 

Збройна агресія російської федерації на території України призвела до 

виникнення суттєвих соціально-економічних проблеми, які стосуються всіх 

громад України. Зокрема, зруйнована інфраструктура енергетичної та 

транспортної сфер, соціальних об’єктів, приватних будівель та інша. Внаслідок 

бойових дій в громаді зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Як 

наслідок, виникли питання щодо їх розміщення, забезпечення продуктами 

харчування, медикаментами. Зросло навантаження на об’єкти соціальної та 

медичної сфери громади. Надзвичайно актуальним постало питання збільшення 

різновидів документів (адміністративних послуг), які можна оформити онлайн, 

в т.ч. і для внутрішньо переміщених осіб. З метою безпеки учнів та працівників 

в закладах освіти  запроваджена онлайн-система навчання та виникла проблема 

облаштування укриттів .  
 

1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  ГРОМАДИ 

1.1. Бюджетно-фінансовий стан розвитку громади у 2022 році 

У січні-грудні 2022 року бюджетом Золотоніської територіальної громади 

отримано 427 040,9 тис. грн доходів, з яких 419 100,5 тис. грн – до загального 

фонду та 7 940,4 тис. грн – до спеціального фонду.  

У звітному періоді власні доходи загального фонду бюджету виконано на 

105,2 %. При плані на 2022 рік 318 868,0 тис. грн фактично надійшло 335 436,7 

тис. грн, що на 44,7% більше аналогічного періоду минулого року.  Понад план 

отримано 16 568,7 тис. грн.  

Порівняно з 2021 роком, власні доходи загального фонду бюджету зросли 

на 103 668,8 тис. грн, або з приростом 44,7%.  

У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади 

отримано 83 663,8 тис. грн офіційних трансфертів. 

 Надходження бюджету розвитку спеціального фонду бюджету за 2022 

рік склали 864,4 тис. грн.  

Протягом 2022 року з бюджету міської територіальної громади проведено 

видатків та кредитування в сумі 394399,1 тис. грн., у тому числі по загальному 

фонду бюджету – 337164,1 тис. грн, або 91,3%, по спеціальному фонду 

бюджету – 57235,0 тис. грн, або 84,8%  до уточнених річних призначень.  

В структурі видатків загального фонду 82,1% (261481,9 тис. грн) 

складають захищені статті, а саме: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 85,71 відсотка (224105,5 тис. грн);  



 

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11,33% (29617,3 тис. грн);  

-  медикаменти та харчування – 0,02 відсотка (46,6 тис. грн);  

-  харчування – 1,66 відсотка (4342,7 тис. грн); 

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм – 0,04 відсотка (88,1 тис. грн); 

- соціальне забезпечення – 1,06% (2783,4 тис. грн); 

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 

0,19% (498,3 тис. грн).  
 

1.2. Управління об’єктами комунальної власності  

У 2022 році передача комунального майна здійснювалася на прозорих 

електронних аукціонах через мережу Інтернет в режимі реального часу. Уся 

інформація про майно, яке планується передати в оренду є відкритою, а всі 

договори оренди опубліковані в електронній торговій системі “ProZorro. 

Продажі”. 

Станом на 01.01.2023 в комунальній власності міста обліковується 74 

об’єкти нерухомого майна, частина з яких надається в оренду Управлінням 

ЖКГ. На звітну дату укладено 54 договори оренди, проведено 29 аукціонів з 

передачі майна в оренду, оголошено 6 аукціонів: 5 з надання в оренду, 1 – мала 

приватизація.  

Орендна плата за нерухоме майно, що перебуває на балансі УЖКГ та за 

цілісні майнові комплекси комунальних підприємств спрямовується до 

місцевого бюджету. В звітному періоді отримано кошти в сумі 477,1 тис. грн. 

Постійно проводиться реєстрація оформлення права власності на 

нерухоме майно Золотоніської територіальної громади та контроль за 

використанням відповідного майна. 

 

1.3. Надання адміністративних послуг  

Станом на 1 січня 2023 року, у відповідності до рішення Золотоніської 

міської ради від 29.11.2022 № 25-5/VIIІ “Про адміністративні послуги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради” через Центр надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП, Відділ) надається 232 адміністративні 

послуги.  

У зв’язку з військовою агресією проти України та введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 

Україні” від 24.02.2022 №64/2022 та постанови Кабінету Міністрів України від 

19.03.2022 №333 “Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 

стану” через ЦНАП запроваджено надання нових адміністративних послуг, 

одна з яких – грошова компенсація за тимчасове розміщення ВПО. У 2022 році 

за вищезазначеною послугою звернулося 419 осіб - власників домоволодінь 

нашої громади. 

Через повномасштабне вторгнення та втратою частини громадян України  

житла, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 

№380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене 



 

нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією Російської Федерації”, починаючи з квітня 

2022 року у ЦНАП була запроваджена нова адміністративна послуга 

“Повідомлення про пошкоджене майн”.  

Команда ЦНАП продовжував працювати над впровадженням 

інноваційних сервісів задля забезпечення комфорту під час отримання 

адміністративних послуг.  

За 2022 рік відділом надано 12547 адмінпослуг, зокрема: 

- 5793 - 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; 

- 271 — послуги Державної міграційної служби щодо вклейки фото при 

досягненні 25-, 45-річного віку; 

- 4308 — послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу, інші адмінпослуги, 

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

- 1585 — послуги Державного земельного кадастру; 

 Відповідно до постанови КМУ № 1041 від 16.09.2022 “Деякі питання 

надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу Пенсійним 

фондом України” з 1-го грудня 2022 року через ЦНАП звернулося 50 

представників домоволодінь для отримання субсидій та пільг.  

За платні послуги до бюджету громади у 2022 році надійшло 503,3 тис. грн 

адміністративного збору. 

 

2. СТАН РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  

2.1. Промисловість 

Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни” 

органами статистики призупинено оприлюднення статистичної інформації 

щодо поточної ситуації в громадах (районі та області загалом). Відсутність 

статистичних даних унеможливлює формування деяких звітних даних за 

січень-грудень 2022 року по ряду показників. 

З 17 промислових   підприємств основного кола міста, які формують його 

економічний потенціал, 90% не припиняли виробництво (виробничий процес 

яких мав найважливіше соціальне значення). Деякі підприємства змінювали 

розклад робочого дня та працювалиь від замовлень. Зупинено виробничий 

процес з виготовлення комбікормів на ТОВ “Агроскорм” та засобів для гоління 

та туалетної води на ТОВ “ПКВ “Золотоноша”, ТДВ “Продтовари” здали в 

оренду виробничі потужності приватним підприємцям. 

За оперативними даними, отриманими від промислових підприємств, 

обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних 

цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)  за січень-грудень 2022 року склав 3 540 

513,2 тис.грн, що у розрахунку на одиницю населення склав 110458,10 грн та на 

1,0% менше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року (3575368,0 



 

тис. грн).  
 

2.2. Сільське господарство 

На території  громади зареєстровані і обробляють землю, вирощують 

тварин і птицю наступні господарства: СТОВ “Чапаєвське”,  ТОВ “Гранекс-

Черкаси”, ПП “Крупське”, ТОВ “Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ 

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

ФГ “Савір”, ТОВ ФГ “ВАЛТАС”, ПП “Хвиль-Агро”, ПП “Деньгівське-2”, ПП  

“Лазаренко О.С.”, ТОВ  “Добробут 2017”. 

Рослинництво. У 2022 році господарства громади засіяли зерновими та 

посадили овочі на землях громади площею 11599 га, з яких під: зернові  -7499 

га, пшениці – 2019 га; кукурудзи – 4822 га, ячменю – 471 га; жита – 149 га; 

проса - 33 га; сої – 620 га; ріпаку – 479 га; соняшнику – 2406 га, картоплі – 121 

га; овочів – 5 га; кормових – 469 га. 

Зібрано урожай в обсягах: зернові 144 287 ц, урожайність 55,2 ц/га; сої -

6394 ц,  урожайність16,2 ц/га; соняшнику 54920 ц, урожайність 31,9 ц/га; ріпаку 

18990 ц, урожайність 37,3 ц/га та ін. 

Вал зернових та зернобобових культур по Золотоніському району, до 

складу якого входить Золотоніська громада, за даними Департаменту 

агропромислового розвитку Черкаської ОВА  склав 43,0 тис. тонн нового 

урожаю. Урожайність зернових склала 48,3 ц/га. Валовий  збір  ранніх зернових 

культур становить  37,63 тис. тонн при урожайності 43,8  ц/га, в т. ч.: озимої 

пшениці 36,0 тис. тонн при урожайності 51,0 ц/га, озимого жита зібрано 0,33  

тис. тонн при урожайності 42,0  ц/га, озимого ячменю зібрано 1,3 тис. тонн із 

середньою урожайністю 38,4% (без врахування обсягів підприємств, які 

відмовилися надавати відповідну інформацію). 

   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 01.01.2023  за оперативними даними розрахунки за земельні 

паї аграріями громади проведено на  92,7 %.  Кількість пайовиків в громаді 

складає 3944 особи. Середня ставка орендної плати за землю  становить 11,8% 

від нормативно-грошової оцінки землі. Середній розмір земельного паю 

становить 2,5-3 га, середній розмір нарахування за 1 пай складає 12 600 грн. 
 

2.3. Енергозбереження та енергоефективність  

Рішенням Золотоніської міської ради від 15.12.2020 року №2-8/VIII 

затверджена Програма підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоносіїв на 2021-2025 роки. 

Участь у Програмі можуть брати ОСББ, які є учасниками Програми 

Фонду енергоефективності “Енергодім” та реалізують проєкти з підвищення 

енергоефективності, термомодернізації у відповідних багатоквартирних 

будинках. 



 

Між Державною установою “Фонд енергоефективності” та Золотоніською 

міською радою підписано Меморандум, в якому передбачено надання  

посильної допомоги переможцям конкурсу через вищезазначену Програму 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на 

2021-2025 роки. 

У 2020 році ОСББ “Незалежність” (будинки по вул. Незалежності 37 і 37а) 

приймали участь в конкурсі на отримання гранта від Державної установи 

“Фонд енергоефективності” в рамках програми “ЕНЕРГОДІМ” та отримали 

перемогу у 2 раунді з грантом у вигляді відшкодування 50% коштів за всіма 

заходами щодо утеплення двох 5-поверхових будинків: проведення 

енергоаудиту, розробка ПКД та виконання робіт з утеплення будинків. 

 Перші 2 етапи ОСББ “Незалежність” здійснило за власні кошти 

(проведено енергоаудит та виготовлено ПКД). Відповідно до ПКД вартість 

утеплення складала 2570 тис. грн.  

 Наразі вищезазначене ОСББ проводить реалізацію проєкту та залучило 

кредитні кошти на їх реалізацію. Впродовж 2022 року для  ОСББ з місцевого 

бюджету передбачалися кошти на відшкодування частини відсотків за 

залученими кредитами на загальну суму 455,0 тис. грн. Але у зв’язку з 

військовою агресією в Україні, враховуючи постанову КМУ від 09.06.2021 

№590, відшкодування з місцевого бюджету в звітному періоді не 

здійснювалося. 

Станом на 01.01.2023 року в рамках Програми відшкодовано відсотки 

фізичним особам за енергоощадними кредитами на суму 35 450,47 грн. 
  

2.4. Стан малого та середнього підприємництва. Зайнятість населення  

За оперативними даними профайла громади  VKUR SI.PRO станом на 1 

січня 2023 року в Золотоніській територіальній громаді з наростаючим 

підсумком (за мінусом ліквідованих) обліковується 2375 суб’єктів 

підприємницької діяльності, з них 671 юридична та 1704 фізичних особ. 

Протягом 2022 року зареєстровано 28 юридичних та 104 фізичних осіб, 

скасувало реєстрацію 23 юридичних та 117 фізичних осіб.  

З 2019 року у Золотоніській територіальній громаді діє Центр підтримки 

підприємництва. Мета – сприяння створенню робочих місць, підтримки 

розвитку малого та середнього бізнесу, стимулювання підприємницької 

ініціативи безробітних, тимчасово економічно неактивних та незайнятих 

громадян. 

У рамках Програми ЦПП спільно з Золотоніською філією Черкаського 

обласного центру зайнятості постійно проводиться робота з навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на 

замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються 

попитом на ринку праці.  

З початку 2022 року навчанням, перенавчанням та підвищенням 

кваліфікації охоплена 31 безробітна особа. Урахування вимог роботодавців 

сприяли працевлаштуванню після закінчення навчання 100,0 % безробітних 

громадян.  

https://vkursi.pro/


 

Станом на 01.01.2023 на обліку Золотоніській міськрайонній філії 

Черкаського обласного центру зайнятості перебуває 1367 безробітних жителів, 

з яких 30% - мешканці Золотоніської громади (410 осіб). Протягом звітного 

періоду 2022 року за направленням центру зайнятості було працевлаштовано 

478 безробітних громадян. 

Протягом звітного періоду  з числа ВПО на облік в центрі зайнятості  

зареєстровано 29 осіб, п’ятеро з яких працевлаштовані. 

На постійній основі спільно з фахівцями Золотоніської ДПІ ГУ ДПС у 

Черкаській області проходять консультації малого бізнесу щодо відкриття 

торгових точок та пунктів надання послуг, переведення бізнесу з військових 

територій, звітування під час військового стану та ін. Проведено 9 комісій з 

питань розвитку підприємництва, на яких узгоджувалися проблемні питання 

бізнесу. 
 

2.5. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність  

В оперативному користуванні міськвиконкому є інформація щодо 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів в громаді лише за 

2021 рік. Так експорт товарів становив 1898,4 млн грн, імпорт – 695,3 млн грн. 

Порівняно з 2020 роком експорт збільшився на 13,8 %, імпорт збільшився на 

2,3%. Позитивне сальдо складало 1203,1 млн грн. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного 

походження, спирт етиловий, неденатурований; молоко та вершки згущені, або 

з додаванням цукру. Найбільші експортні поставки товарів здійснювалися до 

Іспанії, Ірану, Грузії, Нідерландів, Бельгії.  

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання і 

механізми для збирання та обмолоту зернових, екстрати, есенції та концентрати 

з кави; ефірні олії, вироби з пластмаси для транспортування продукції. 

Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Австрії, Естонії, 

Єгипту, Ірану, Румунії, Туреччини.  
 

2.6. Житлове будівництво 

Протягом звітного періоду поточного року будівництво, реконструкція 

житлового сектору не відбувалася. Для порівняння за 2021 рік у громаді було  

прийнято в експлуатацію нових будівель загальною площею 14474,83 кв. м.   

Внаслідок військових дій понад півтора мільйона громадян  опинилися в 

обставинах, за яких вони були вимушені покинути власне житло, роботу, 

звичайний для них уклад життя. Більшість цих громадян вже не мають на меті 

повернутися назад. На території громади є будівлі, які після реконструкції 

можна використати, як соціальне житло. Одна з таких будівель – колишній 

гуртожиток професійного ліцею.  У серпні місяці поточного року на платформу 

Мінрегіону в рамках Програми з відбудови України виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради поданий проєкт  „Реконструкція гуртожитку під 

багатоквартирний житловий будинок по вул. Шевченка, 33а в м. Золотоноша, 

Черкаської області”, яким передбачено реконструкцію існуючої будівлі 

гуртожитку під житловий будинок на 44 квартири, з яких 20 - двокімнатних та 



 

24 - однокімнатних, з однією сходовою клітиною типу СК1 та всіма 

зручностями (балкон, лоджія, туалетна та ванна кімнати, інш.). Реалізація 

даного проєкту  дозволить  забезпечити житлом понад 150 осіб,  

які можуть залишитися в громаді та знайти роботу.  

В стадії реалізації у м. Золотоноша приватними суб’єктами 

господарювання виконується реконструкція двох приміщень під 

багатоповерхову забудову: 

- ПП “Юридична компанія Феміда” по вул.Обухова,48в – реконструкція 

нежитлового приміщення (будівля колишнього гуртожитку) під 

п’ятиповерховий житловий будинок, площею 2935 кв. м на 40 квартир 

(однокімнатних – 21, двокімнатних -16, трикімнатних - 3) для комерційної 

реалізації, термін введення в експлуатацію 2023-2024 роки; 

- ПП “Надія” по вул. Замкова,47  - реконструкція двоповерхової будівлі 

під житловий будинок на 20 квартир з підвальними приміщеннями 

(однокімнатних – 8, двокімнатних - 12) в рамках реалізації державної програми 

для потреб ВПО, термін введення в експлуатацію – І квартал 2023 року. 
 

2.7. Транспорт та інформаційний простір  

На території громади діють транспортні маршрути міського, районного та 

обласного значення. Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 

в територіальній громаді здійснюють: ПрАТ “Золотоніське АТП-17112”, ПП 

“Еліт-Транс”, суб’єкти приватного бізнесу.   

Територію громади перетинають дві дороги державного значення: Київ-

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

два основних 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. 

В центрі громади – м.Золотоноша затверджені 5 маршрутів загального 

користування, з яких з березня місяця діяли 4 по скороченим графікам руху, але 

це надало змогу підприємству не підвищувати діючий тариф у 10 грн та 

зберегти всю пільги для населення, які діяли у 2021 році. Більшість рейсів на 

приміських маршрутах здійснювалися по 2-3 рази на день. У громаді  

залишається необхідність розширити мережу сільського сполучення, надавши 

можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно 

діставатися центру громади.  На кінець звітного періоду було відсутнє 

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 2022 рік, враховуючи дію карантину, військового стану, тимчасової 

зупинки транспортних засобів у зв’язку з дефіцитом пального, автобусним 

транспортом перевезено 447,5 тис. пасажирів, що на 7,2 відсотка менше проти 

відповідного періоду 2021 року (485,6 тис. пас.), пасажирооборот становив 2,4 

млн. пас./км.  



 

В громаді  збережено право пільгового проїзду пенсіонерів та пільги в 

розмірі 50 % вартості квитка в автобусах для учнів 1-4 класів.   

На компенсацію збитків від надання пільги пільгового проїзду громадян  

з бюджету територіальної громади профінансовано 4 126,3 тис. грн.  

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”. 

 

2.8.    Житлово-комунальне господарство  

2.8.1. Житлове господарство  

Житловий фонд Золотоніської територіальної громади станом на 

01.10.2022 налічує 116 багатоквартирних житлових будинків, в тому числі 

гуртожитків (без врахування будинків садибного типу приватного сектору), а 

саме:  

– житловий фонд, який знаходиться в управлінні Управляючих компаній – 77 

будинки;  

– житловий фонд ОСББ – 24 будинки;  

– житловий фонд ЖБК, ОК – 12 будинки;  

– гуртожитки - 4 будинки. 

У 2022 році нові ОСББ не створювалися. Робота з їх створення  

продовжується.  

Нині на території м. Золотоноша діє 2 управлінські компанії ПрАТ 

“Янтар” та ПП УК “Янтар”, які надають послуги з управління 

багатоквартирними житловими будинками.  

112 будинків житлового фонду обладнано: централізованим холодним 

водопостачанням; централізованим водовідведенням; індивідуальним 

(автономним) опаленням .  

На території Золотоніської територіальної громади 2 житлових будинки 

обладнані ліфтами, загальна кількість ліфтів становить – 5 шт. Технічне 

обслуговування та ремонт ліфтів в місті здійснює 3 спеціалізованих 

підприємств: ПрАТ “Янтар”, ПП УК “Янтар” та ТОВ “Маклаут”.  

Знос житлового фонду в громаді в середньому досягає 56%. Житлових 

будинків, зданих в експлуатацію до січня 1989 року, обліковується 77 одиниць 

(майже 67,0%), які в першу чергу потребують капітального ремонту.   

За звітний період з  метою проведення робіт з капітального ремонту, 

реконструкції та модернізації житлового фонду в територіальній громаді з 

бюджету громади виділені кошти в сумі 1154,73 тис. грн. 
 

2.8.2. Комунальне господарство  

Дорожнє господарство. У Золотоніській громаді загальна кількість 

вулиць та провулків понад 350 одиниць,  загальною протяжністю - 290 км, з 

яких 80% з твердим покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою 



 

дощовою каналізацією – 25 км. Відповідно до проведених тендерних процедур 

у звітному періоді підприємствами – ПП КФ “Дорбуд|”, ПП “Ріал буд”, ТОВ 

“Мілабуд”, ПП “Канів-граніт” та ТОВ “Черкасиміськбудпроєкт” надавалися 

послуги з ремонту, експлуатації та утримання дорожнього покриття. 

На 11 км вулиць міста (Шевченка, Визволення, Черкаська, Обухова, 

Новоселівська, Незалежності, Садовий проїзд, Новоселівська, Баха) поводилися 

роботи з нанесення дорожньої розмітки. 

Відновлено частину тротуару по вул. Шевченка (50,0 тис. грн.), 

реалізовано перший етап будівництва тротуару по вул. Баха від вул. 

Семенівська до вул. Барабашівська (482,0 тис. грн). 

Станом на 1 січня 2023 року по УЖКГ затверджено відповідними 

наказами ПКД на проведення капітального ремонту дорожнього покриття 

вулиць міста у кількості 35 од. на суму – 118 008,737 тис. грн., які виготовлені 

за кошти мешканців в рамках проєкту “Золотоноша власними руками".  Згідно з 

умовами конкурсу за рахунок бюджету громади будуть профінансовані самі 

роботи. За правилами відповідної програми, усі проєкти які не були 

профінансовані у звітному 2022 році, першочергово будуть занесені на 

фінансування наступного бюджетного року та за необхідності коригування 

відповідних проєктів 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 1100 тонн протипожежної суміші. 

За звітний період на утримання та поточний ремонт дорожньо-мостового 

господарства громади використано 13077,640 тис. грн.  

Заходи санітарного утримання вулиць та доріг Золотоніської ТГ 

проведено на суму – 9494,384 тис. грн, в які включені роботи з ручного 

прибирання, механізованого літнього утримання, з механізованого підмітання 

та прибирання бруду, з очищення мереж зливової каналізації, зимового 

утримання, очищення доріг та тротуарів від снігу.  

За січень-грудень2022 року ПП “Базис плюс” та ПП “Грін Таун” на 

утримання та озеленення зелених зон міста використано 3768,421 тис. грн, за 

рахунок яких знесено 180  сухих та аварійних дерев, проведено формувальну та 

санітарну обрізку дерев. У парках, скверах на вулицях міста висаджено 140 

декоративних дерев та кущів. На квітниках висаджено 45,8 тис. од. розсади 

квітів. Також, проводились роботи з покосу газонів та зелених зон, санітарному 

очищенню пішохідних доріжок парків, скверів та утриманню зелених 

насаджень, догляді клумб, очищення берегів водойм та водної поверхні від 

сміття та інше. Проводились роботи з прикрашання міста на момент 

проведення  урочистостей до визначних подій.  

Станом на 01.01.2023 року мережа вуличного освітлення міста має 

загальну протяжність 115,7 км та налічує 2101 світлову точку. 

Для утримання в належному стані та забезпечення надійної роботи мереж 

зовнішнього освітлення, а також світлофорних об’єктів ТОВ “380 В” за січень-

грудень 2022 року використано кошти в сумі 5636,897 тис. грн, до яких входить 



 

плата за спожиту електричну енергію. Заходи щодо утримання включали 

планово-попереджувальні роботи  шаф управління зовнішнім освітленням, 

заміну контурів повторного заземлення, проведення своєчасної заміни ламп та 

освітлювального обладнання, усунення пошкоджень в мережах освітлення та  

світлофорних об’єктах.  

Протягом 2022 року КП “Міський водоканал” безперебійно надавав 

послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, збирання, 

вивезення та утилізації твердих побутових відходів, обслуговування кладовищ. 

У січні-грудні 2022 року підприємство здійснювало роботи з 

покращення надання послуг водопостачання. Так, введено в експлатацію 

автоматичну установку підготовки води питної якості продуктивністю 3,0 

куб.м/год. по вул.  Пирогова в м. Золотоноша (714,5 тис. грн) та проведений 

капітальний ремонт (розбурювання) свердловини №5, 8 Домантівського 

водогону, на який витрачені кошти в сумі 478,091 тис. грн. 

Тривають роботи з реалізації проєкту “Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області. Коригування - ІІ черг”. Касові видатки звітного періоду 

становили 8722,363 тис. грн., у тому числі 8000,0 тис. грн. – державний бюджет 

та 722,363 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.  Протягом звітного періоду 

здійснювались роботи з реалізації проєкту “Реконструкція системи 

водопостачання міста‟. Касові видатки становили 123,088 тис. грн. 

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

мастильних матеріалів КП “Міський водоканал” мав значні збитки та 

заборгованість за спожиту електричну енергію. 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, 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 водопостачання 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 

був поданий розрахунок різниці в тарифах з підтверджувальними документами 

на розгляд до управління житлово-комунального господарства. У звітному 

періоді підприємству надано компенсації за надані комунальні послуги з квітня 

по жовтень місяці 2022 року на суму – 4258,970  тис. грн з 5829,684 тис. грн 

запланованих, кредиторська заборгованість склала 680,198 тис. грн і 

відносилася на послуги вивезення та захоронення твердих побутових відходів, 

що була сплачена в січні 2023 року. Компенсація за листопад та грудень 2022 

року буде профінансована у 2023 році.  

Додатково за 12 місяців 2022 року кошти міського бюджету були 

використані  на наступні напрямки: 



 

- 321,702 тис. грн - на утримання в належному стані кладовищ, пам’ятних 

місць, пам’ятників, меморіалів, меморіальних дошок; 

- 463,908 тис. грн - для оплати платежів по придбанню СБМ портального 

сміттєвоза на шасі “ГАЗ 3309”; 

- 750,858 тис. грн - для оплати платежів з придбання машини дорожньої 

комбінованої “МДКЗ-10” (з піскорозкидальним, поливо-мийним та плужно-

щіточним обладнанням) на шасі “МАЗ-438”1 та спец автомобіля “УЯР-01” на 

шасі “МАЗ-5340” на умовах фінансового лізингу; 

 - 503,801 тис. грн - для оплати платежів з придбання автомобіля 

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

обладнанням (відвал); 

-  1130,686 тис. грн - обслуговування нежитлових об’єктів комунальної 

власності; 

-  2534,192 тис. грн - утилізація сміття; 

-  333,841 тис. грн - обслуговування систем відео спостереження; 

- 253,180 тис.грн –розробка схеми санітарного очищення населених пуктів 

Золотоніської міської територіальної громади; 

- 9441,2 тис. грн. – придбання генераторів живлення  КП “Міський водоканал‟; 

- 740,0 тис. грн. – придбання  генераторів живлення УЖКГ.  
 

2.9. Споживчий ринок (торгівля, ресторанне господарство, побутове 

обслуговування) 

Станом на 01.01.2023 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 

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

38  закладів громадського харчування. На території громади діє 10 

автозаправних станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-

мастильними матеріалами та 2 ринки. 

Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад 

розташовано на території села Благодатне. 

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

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

ремонту взуття, ремонту та пошиття одягу, пошиття автомобільних килимків, 

ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні 

послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення 

деревини, млин, Нова Пошта та ін.    

Протягом 2022 року задекларована діяльність:  

– 5 об’єктів торгівлі;  

– 1 заклад ресторанного господарства;  

– 1 підприємство побутового обслуговування;  

-  3 аптеки. 

З метою підтримки місцевих та вітчизняних товаровиробників протягом 

звітного періоду в місті проведено ряд заходів, зокрема:  

– на весняно-літній період організовано дрібнороздрібну мережу на території 

міста з реалізації квасу охолодженого з термокег та морозива з морозильних 

камер;  



 

– напередодні Великодня проведена торгівля пасхальною випічкою. 

 Відділом прогнозування та розвитку громади щотижня на період дії 

воєнного стану окрім моніторингу цін на основні продукти харчування, також 

проводиться моніторинг  - цін та наявності в торгівельній мережі соціально 

значущих продуктів харчування; наявності в торгівельній мережі товарів 

першої необхідності;  цін та наявності на АЗС паливно-мастильних матеріалів. 

 

2.10. Розвиток туризму  

 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 ознайомитися з переліком історичних пам’яток 

Золотоніської ТГ.  

По всіх селах громади розроблені та висвітлені в ЗМІ (газета „Златокрай”, 

офіційні сайти міста та сіл, сторінки Фейсбуку, „Золотоноша інформаційна”)  

туристичні маршрути історичних та цікавих місць округу. 

Для охоплення громад приєднаних сіл до проходження туристичних заходів уся 

інформація про заходи розповсюджується в громадах через старостати. 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.   

 За сприяння старости Кропивнянського старостинського округу та 

управління культури на мальовничих озерах с. Кропивна передбачені екскурсії, 

туристичні фестивалі.  

Загальна кількість відвідувачів у звітному періоді  становила понад 200 

осіб. Також для внутрішньо переміщених осіб проведені безкоштовні екскурсії, 

які відвідали  32 особи. 

 

2.11. Розвиток та підтримка іміджу громади. Міжнародна співпраця 

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради продовжує 

співробітництво з міжнародними партнерами та реалізацію укладених 

меморандумів щодо співпраці з таким містами: Лученець (Словацька 

Республіка), Явор (Республіка Польща), Штольберг та Плауен (Федеративна 

Республіка Німеччини), а також з іноземними організаціями й установами: ТОВ 

“M&S Umweltprojekt” (ФРН) в комунальній галузі щодо поводження з рідкими 

побутовими відходами та ТПВ; Мінехаха Академія (США) в рамках 

тристоронньої співпраці з гімназією імені С. Д. Скляренка, Золотоніською 

спеціалізованою школою інформаційних технологій №2 і Фундацією Шепердз; 

урядова організація “Корпус Миру” (США) щодо реалізації проєктів 

“Молодіжний клуб журналістики”, Асоціація “Батьки, діти, вчителі” та “Золоті 

орли” (досягнення гендерної рівності через спорт і створення клубу 

черлідерства). 

З початком повномасштабного вторгнення в Україну російського агресора 

виконавчий комітет Золотоніської міської ради проводив роботу в пошуку та 

сприянні в забезпеченні благодійних вантажів для Золотоніської громади та 

http://zolo.gov.ua/istory-chni-pam-yatky-zolotonoshi/
http://zolotonosha.ck.ua/
http://zolo.co.ua/


 

ВПО, які тимчасово знайшли прихисток в нашій громаді.  

Протягом 2022 року міста Плауен та Явор двічі організували збір та 

транспортування благодійної допомоги (продуктів харчування, засобів 

особистої гігієни, одягу, наметів, предметів першої необхідності) до міста Холм 

(Польща) для Золотоніської громади. Також місто Лученець в рамках 

кооперації з містом Явор забезпечили збір медикаментів і продуктів харчування 

для Золотоніської громади. 

Крім того, Школа протипожежного захисту та служби надзвичайних 

ситуацій Саксонії (ФРН), Служба надзвичайних ситуацій Фогтланду (ФРН) та 

Організація “Друзі України Ерцгебірге” передали Золотоніському районному 

управлінню Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 

у Черкаській області 5 пожежних автомобілів марки MAN, Mercedes-Benz та 

Volkswagen.  

У серпні 2022 року представники Золотоніської громади та працівники 

відділу культури на запрошення міста Явор (Польща) взяли участь у 

святкуванні щорічного Свята Хліба та Пряника, де мали змогу презентувати 

українські пісні, представити хлібну продукцію і випічку на щорічному 

ярмарку. У жовтні 2022 року представники громади були запрошені на П’яту 

німецько-українську конференцію муніципальних партнерств в місті Аугсбург 

(Німеччина), на якій поділилися досвідом співпраці з німецькими партнерами, 

ознайомилися з актуальними напрямками співробітництва й визначитися з 

можливим розширенням кола контактів із новими громадами задля втілення 

нових ідей. 

У грудні 2022 року за рекомендацією міста Плауен Державна канцелярія 

Саксонії спільно з представництвом Німецького Червоного Хреста передали 

Золотоніській громаді пакет зимової допомоги в рамках програми “Зимова 

допомога українським комунам”, який складався з 10 дизельних і бензинових 

генераторів та медикаментів.  

Незважаючи на складну ситуацію активно розвивається співпраця з 

партнерськими містами та громадськими організаціями за кордоном. Делегації 

партнерських міст, з якими ведеться активна робота, постійно сприяють та 

ініціюють підписання Угод про міжнародну співпрацю між навчальними 

закладами обох міст, а також ведуть перемовини з керівниками медичних 

закладів щодо подальших напрямків співпраці.  
 

3. РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

3.1. Охорона здоров’я  

На території Золотоніської громади діють два напрямками надання 

медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки. Попри воєнні дії 

заклади охорони здоров’я Золотоніської міської ради протягом січня-грудня 

2022 року продовжували функціонувати у штатному режимі та при 

необхідності готові перейти до надання медичної допомоги населенню у період 

надзвичайного стану.  

 



 

До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП 

“Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)”, який надає медичні послуги  47,592 тис. декларантам, з яких 

мешканців нашої громади 28,4 тис. осіб.  

На кінець звітного періоду у медичній первинній ланці функціонує 12 

лікувально-профілактичних закладів, з них: 7 амбулаторій загальної практики 

(3-село, 4 місто); 5 медичних пунктів тимчасового призначення у сільських 

місцевостях. Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій та медичних 

пунктів є достатнім та відповідає табелю оснащення. 

У 2022 році на виконання  Програми розвитку та фінансової підтримки 

КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини профінансовано 5212,3 тис.грн, зокрема: 

- витрати на оплату праці та утримання фельдшерсько-акушерських 

пунктів громади – 1360,4 грн; 

-  медикаменти та вироби медичного призначення – 97,8 тис. грн; 

-  комунальні послуги та енергоносії –1520,2 тис. грн;  

- відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям 

населення – 786,0 тис.грн; 

- забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання  

–  594,1 тис.грн; 

- забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  

технічними засобами по догляду за пацієнтами – 517,2 тис. грн.; 

-  придбання паливо-мастильних матеріалів, витрати на відрядження, 

оплату послуг по утриманню приміщень амбулаторій та ФАПів -   336,6 

тис.грн.         

У 2022 році, на заробітну плату, 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 інші послуги надійшли кошти в 

сумі 37 246,0 тис. грн від НСЗ   .    

В закладах охорони здоров’я Золотоніської міської ради створена система 

електронної реєстратури та продовжується робота по формуванню електронних 

амбулаторних карток пацієнта, видаються електронні направлення на 

діагностичні та консультативні обстеження, а також стаціонарні лікування, 

запроваджено видачу електронного лікарняного та електронних рецептів на 

“Доступні ліки‟. За відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я 

України, з серпня 2022 року в закладах охорони здоров’я впроваджено 

електронні рецепти на антибіотики. 

Штатна чисельність працівників на кінець звітного періоду складає 166,75 

одиниць, в тому числі лікарі – 36,5, середній медичний персонал – 77,0, 

молодший медичний персонал – 17,75, інші – 35,5. Середня зарплата на 

підприємстві за 2022 рік склала – 17 370,0 грн. 

 



 

До вторинної ланки належить КНП “Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради, яка надає медичну допомогу 65,804 тис. 

населення міста та району.  

У 2022 році для  забезпечення функціонування медичних закладів 

вторинної ланки, фінансування спожитих комунальних послуг з міського 

бюджету виділені кошти в сумі 8134,6 тис. грн, з яких на комунальні послуги 

витрачено  5485,200 тис.грн, медикаменти та товари медичного призначення 

витрачено 262,5тис.грн, на придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування - 2 386,9 тис. грн. На проведення капітальних 

ремонтів та реконструкцій приміщень  профінансовано кошти в сумі 4706,7 тис. 

грн. 

Кошти з міського бюджету на підтримку вторинної галузі медицини 

громади спрямовувалися на фінансувалися наступних програм: програма 

економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної програми 

на 2022 рік;   програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги у КНП “ЗБЛ” 

Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки; програми розвитку та фінансової 

підтримки КНП “Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської 

ради на 2022-2025 роки. 

В рамках Програми економічного та соціального розвитку Золотоніської 

територіальної громади у 2022 році реалізовувалися  три проєкти, а саме: 

 -“Реконструкція системи лікувального киснепостачання будівлі дитячої лікарні 

КНП “Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської  ради по 

вул. Баха 32, Б в м. Золотоноша” на суму 2983,1 тис.грн (проєкт завершено);   

-“Реконструкція системи киснепостачання будівлі лікувального корпусу КНП 

“Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської  ради по вул. 

Лікарняна, 2 в м. Золотоноша” на суму 1296,9 тис.грн (проект завершено);    

-“Реконструкція системи киснепостачання 1-го та 2-го поверхів будівлі 

лікувального корпусу КНП “Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської  ради по вул. Лікарняна, 2 в м. Золотоноша” на суму 426,7 

тис. грн (проєкт в стадії будівництва). 

Використання коштів міського бюджету на виконання 

В рамках  Програми розвитку та фінансової підтримки КНП 

“Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-

2025 роки зі змінами, фінансування склало 8028,200 тис. грн, на наступні 

потреби: 

-  70,1 тис. грн – фінансова підтримка КНП ЗБЛ у зв’язку з наданням 

комплексних медичних послуг під час мобілізаційних дій; 

- 122,6 тис. грн – придбання будівельних матеріалів для проведення 

ремонтних робіт господарським способом стаціонарних відділень; 

- 183,1 тис. грн – медикаменти та вироби медичного призначення для 

стаціонарних відділень, в тому числі 100,0 тис. грн. на придбання пакетів для 

надання невідкладної хірургічної допомоги та витратних матеріалів для пологів 

(кесарів розтин) та 83,1 тис грн. на медикаменти та витратні матеріали для 

стаціонарних відділень; 



 

- 97,9 тис. грн – продукти харчування для хворих, що перебувають на 

лікуванні у  стаціонарних відділеннях; 

-  5 167,6 тис. грн – комунальні послуги та енергоносії;  

-  2 386,9 тис. грн – придбання гістопроцесора карусельного типу STP–

120 для патологоанатомічного відділенн. 

На виконання  Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів 

із запобігання інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги у КНП 

“ЗБЛ” Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки, видатки склали 106,4 тис. 

грн, а саме: 

- 79,4 тис. грн на придбання ультрафіолетових ламп; 

- 27,0 тис.грн на оплату послуг утилізації відходів, в тому числі 

медичних. 

Зароблені кошти, що надійшли від НСЗУ до бюджету лікарні в сумі    

137645.306 тис.грн, було спрямовано на виплату заробітної плати, сплату 

єдиного соціального внеску, придбання оргтехніки, медикаментів, виробів 

медичного призначення, засобів захисту, матеріалів, на ремонт та 

обслуговування автотранспорту, повірку, сервісне обслуговування і ремонт 

медичного обладнання, телекомунікаційних та інтернет – послуг, на 

обслуговування програмного забезпечення, офісної техніки та інших послуг.  

Вже сьогодні до суттєвого збільшення навантаження на заклади охорони 

здоров’я призводить до зростання кількості осіб, що прибувають до 

Золотоніської громади з різних куточків України через окупацію агресором 

їхніх регіонів.  

За 2022 рік кількість відвідувань до лікарів у заклади підприємства дещо 

збільшилась показник становить 625 відвідувань за зміну проти 594 тисяч за 

2021 рік. Ліжковий фонд підприємства становить 269 ліжок, як і у минулому 

році.  

Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із 

військових зон. Оглянуто, проліковано та реабілітовано 385 військових. Також 

Центр проводить лікування та реабілітацію учасників бойових дій та 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС - 356 осіб. 

Штатна чисельність парцівників на кінець звітного періоду складає 467 

одиниць, в тому числі лікарі – 93, середній медичний персонал – 197,0, 

молодший медичний персонал – 111, інші – 75. Середня зарплата на 

підприємстві за 2022 рік склала – 16 531,30 грн. 

 

  

3.2 Освіта  

У 2022 році у громаді функціонували: 7 шкіл І-ІІІ ступенів;  

3 навчально-виховні комплекси; гімназія ім. С. Д. Скляренка; ліцей; 

комунальна установа “Золотоніський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників” Золотоніської міської ради, комунальна установа 

“Інклюзивно-ресурсний центр” Золотоніської міської ради; 2 позашкільні 

заклади. У 11 закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році 

навчається 3 734 учні.  



 

Також у звітному періоді функціонували 9 закладів дошкільної освіти 

комунальної власності, у яких виховується 991 дитина.  

Збережено мережу 2 позашкільних закладів: працює 142 групи, охоплено 

1 524 вихованці (41 %). 

Із 01 вересня 2022 року, на період військової  агресії, заклади загальної 

середньої освіти працюють у змішаній та дистанційній формі. Рішенням від 

31.08.2022 № 288 учні 1-х класів навчаються на базі закладів дошкільної освіти.  

Особлива увага приділяється дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. 

До закладів загальної середньої освіти зараховано 120 осіб,  

до дошкільних закладів – 41дитина. 

Виїхали за межі України 291 учень та 2 педпрацівники. 

Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо 

обдарованими дітьми. У предметних обласних олімпіадах за попередній період 

взяли участь 44 учні Золотоніської громади, з них переможцями стали 20. П’ять 

учнів вибороли перше місце. 

У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-досліджених робіт учнів 

Малої академії наук на рівні області взяли участь 24 школярі, представивши 25 

наукових робіт. 21 робота відзначена на рівні області. Із 20 учнів-переможців 4 

посіли перше  місце.  

Високі результати учнів у конкурсі знавців мови імені Петра Яцика:  

дві перемоги обласного рівня та одна всеукраїнського. 

У Всеукраїнському Міжнародному мовно-літературного конкурсі імені 

Тараса Григоровича Шевченка – три перемоги обласного рівня та одна 

всеукраїнського. 

Успішно склали одинадцятикласники і національний мультипредметний 

тест. Шість учасників набрали по 200 балів з різних предметів, а саме 

української мови, математики та історії України. 

Педагоги постійно підвищують свою професійну компетентність, діляться 

досвідом роботи та перемагають у професійних конкурсах. Деньгівський НВК 

став переможцем двох Міжнародних виставок “Інноватика в сучасній освіті” та 

“Сучасні заклади освіти”, отримавши Золоті медалі.  

Переможцями обласного конкурсу на кращий електронний освітній ресурс 

стали 35 педагогів нашої громади, а конкурсу-виставки методичних посібників 

“Нова українська школа” - 25. 

Гринь Людмила Олександрівна, учитель музичного мистецтва ЗОШ №6, та 

Кисіль Іван Русланович, учитель історії Коробівського НВК, - переможці 

обласного конкурсу “Учитель року”. 

На постійному контролі знаходиться технічний стан будівель, споруд 

освітніх закладів та прилеглої території. З метою якісної підготовки  

до початку нового навчального року та опалювального сезону, враховуючи 

російську агресію проти України було максимально охоплено ремонтними 

роботами підвальні приміщення: в укритті проведено косметичні ремонти, 

антигрибкові заходи,  оновлені стяжки підлог та стін, відновлено освітлення, 

системи вентиляції, встановлено поручні на вхідних сходах, зроблено запасні 



 

виходи з підвалів, обладнані санітарні кімнати біотуалетами. Проведено 

централізоване придбання для укриттів: лавочок, ліхтарів, вогнегасників, 

аптечок, питаної води, засобів зв’язку. Проведено поточні ремонти систем 

опалення, водопостачання, водовідведення, дахів, електромереж. На поточні 

ремонти використані кошти державної дотації.  

Видатки на розвиток освітянської галузі у 2022 році з місцевого бюджету 

становили 115 884 652, 25 грн.  
 

3.3. Культура. Охорона та примноження культурної спадщини 

    Незважаючи на військову агресію рф, культура у громаді виконувала 

заплановані заходи. Станом на 01.01.2023 року мережа закладів культури 

складається з: 

- 2-х міських будинків культури, 5 сільських будинків культури та 3-х 

сільських клубів; 

- 2-х міських бібліотек та 8-ми сільських бібліотек; 

- КЗ “Золотоніська школа мистецтв” (музична школа); 

- краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка та Благодатнівського 

сільського музею. 

          В період з січня по грудень 2022 року забезпечено функціонування               

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

ти сільських художніх колективів. 

Для жителів громади всіх вікових категорій, громадян з обмеженими 

фізичними можливостями, тимчасово переміщених осіб створюються умови 

для користування послугами закладів культури із врахуванням умов воєнного 

стану.  

Заклади працюють на збереження і розвиток української національної 

культури шляхом активізації діяльності закладів культури, збереження 

існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-

культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. 

Проводяться свята, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з 

відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а також культурно - 

мистецькі свята.  

У бібліотеках, клубних закладах у звітному періоді проводились 

тематичні заходи, майстер-класи із залученням аудиторії внутрішньо 

переміщених осіб.  

Активізована робота офіційного сайту громади, інтернет-сторінок в 

соціальних мережах, на яких відділом культури висвітлюються анонси подій, 

культурно-мистецькі заходи.  

Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, чиї батьки 

відносяться до категорії учасників бойових дій, та таких, які стали інвалідами 

чи загинули під час виконання службових обов’язків, в тому числі у зоні 

АТО/ООС у мистецьких школах (музична школа) звільнені від плати за 

навчання.  



 

У 2022 році на галузь культура з місцевого бюджету по капітальним 

видаткам використано 5657,2 грн  на: 

- ремонт охоронної сигналізації в Золотоніському краєзнавчому музеї ім. 

М.Ф.Пономаренка – 4057,2 грн.; 

- придбання LED панель в міський будинок культури – 1600 грн. 
 

3.4. Молодіжна та сімейна політика  

Реалізація державної молодіжної політики та розвиток позашкільної освіти 

Реалізація молодіжної політики у громаді здійснювалася в рамках заходів 

Програми “Молодь Золотоніської громади на 2022-2026 роки” від 30.11.2021  

№ 15-6/VIII. 

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. 

Всього на 2022 рік у міському бюджеті були передбачені кошти в сумі  

205 423,00 грн., з них:  

- 161 000,00 грн.   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей;  

- 44 423,00 грн. - на профілактику негативних явищ в молодіжному  середовищі. 

З яких використано на молодіжні заходи кошти в сумі 53 375,00 грн. 

У громаді проживає 6 620 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% 

перебувають у надзвичайних та складних умовах.  

 Керуючись Законом України “Про правовий режим воєнного стану” 

служба у справах сім’ї, молоді та спорту долучилась до організаційної роботи з 

внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок військової 

агресії російської федерації. 

У співпраці з волонтерськими організаціями та центрами надання 

допомоги Молодіжний клуб журналістики,  створений 2017 році як спільний 

проект з волонтерами корпусу Миру США в Україні, з 2019 року 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 надавали 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,  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 –  засоби гігієни для 65 

родин;  

- Черкаський правозахисний центр – протягом квітня-травня тричі отримані 

продуктові набори: на 50, 101 та 170 родин ВПО з дітьми.  

У звітному періоді подані та погоджені до виконання проєкти:  

- “Простір свободи” (182 000 грн.) за підтримки програми Ukraine National 

Identity Through Youth (UNITY) / Мріємо та діємо IREX/Ukraine. Передбачено 

проведено 8 тренінгів, 8 майстерень, 8 арт-терапевтичних занять, 4 покази 

вистави, 4 музичні вечори;  

- “Коло підтримки поруч” (42 000 грн ) за підтримки ГО “Ла Страда-Україна”. 

Передбачено проведення  3 дводенних тренінгів (1 - для соціальних 

працівників/освітян, 2 - для батьків, 3 - для молоді) за участі психологів з 

Черкас;  

- “Інтеграційний хаб” – “Черкаська академія лідерства” (канцтовари та 

гуманітарна допомога) за підтримки Черкаського правозахисного центру. 

Передбачено проведення 8 занять для дітей переселенців віком 9-13 років по 

суботам за участі тренерів з Черкас;  

- “Студія МКЖ” (433 тис. грн) - за підтримки програми “Тримай” 

Всеукраїнського молодіжного центру. Передбачено облаштування студії 

звукозапису для підготовки відео-матеріалів, тематичних подкастів та запису 



 

талановитої молоді.   

 

Реалізація програм щодо галузей сімейної політики та оздоровлення дітей 

 В рамках виконання Програми економічного та соціального  розвитку 

Золотоніської територіальної громади службою у справах дітей, сім’ї, молоді 

та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради проводилась робота 

щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячої 

бездоглядності і безпритульності.  

Станом на 01.01.2023 на обліку перебувало 114 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 29 дітей, які опинились в СЖО у 

зв’язку із проживанням в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З метою подолання їх 

складних життєвих обставин працівниками служби проводилася 

профілактична, роз’яснювальна робота з дітьми, які перебувають на обліку та 

їхніми батьками.  

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення 

профілактичних рейдів, інспектування сімей і проведення профілактичної 

роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведення 

індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжиття відповідних заходів 

щодо надання різних видів допомоги сім’ям та безпосередньо дітям.  

Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей та дітей, які схильні 

до бродяжництва, жебракування, інших негативних проявів впроваджено 

систематичне проведення службою у справах дітей спільно з сектором 

ювенальної превенції Золотоніського міського відділу поліції ГУНП України в 

Черкаській області рейдів “Діти вулиці”, “Канікули” та інші профілактичні 

заходи. Протягом 2022 року проведено 47 рейдів. 

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в 

сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводилися 

обстеження їх матеріально побутових умов проживання. Так, у звітному періоді 

спеціалістами служби проведено 92 обстеження умов проживання сімей, в яких 

виховуються діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та 208 

обстежень у функціонально-неспроможних сім’ях. Сім’ям надані необхідні 

консультації, допомога та в разі потреби соціальний супровід. З батьками 

проведено роботу щодо виконання ними батьківських обов’язків по 

відношенню до дітей. 

 Службою у справах дітей забезпечується розгляд звернень громадян про 

надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо 

майна і житла дітей. 

 Захищаючи інтереси дітей, працівники служби взяли участь у 28 судових 

процесах, які розглядались Золотоніським міськрайонним судом, Черкаським 

районним судом та Соснівським районним судом м. Черкаси. 

 За 2022 рік проведено 23 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

на яких розглянуто 103 питання. 
 



 

3.5. Фізична культура і спорт  

Протягом звітного періоду 2022 року робота галузі “Фізична культура і 

спорт” в Золотоніській громаді відбувалася в суворих умовах карантинних 

обмежувальних заходів, введених Кабінетом Міністрів України, з метою 

недопущення розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій, 

зокрема COVID-19 та воєнного стану внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України. 

Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює  служба у 

справах  дітей, молоді та спорту та ДЮСШ. Активна робота всіх зацікавлених 

організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад 5,5 

тисяч осіб, що становить 16,9% від загальної кількості населення громади. 

          Станом на 01.01.2023 в громаді налічуються такі спортивні споруди: 7 

стадіонів, 13 спортивних майданчиків. На території Золотоніської 

територіальної громади побудовано 1 міні-футбольне поле зі штучним 

покриттям та майданчик із вуличними тренажерами, скейт-парк. Запрацював 

басейн в гімназії ім. С.Д.Скляренка, в якому проходять тренування 4 дитячих 

груп, профілактичні заняття дорослого населення громади, тренування 

Черкаських спортивних клубів. Вартість 1 заняття для дорослих мешканців 

громади та іногородніх груп – 50 грн., для дітей нашої громади тренування 

безкоштовні. В цілому послугами басейна охоплено понад 230 осіб. 

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 ДЮСШ. Діти тренуються у секціях з футболу, 

баскетболу, греко-римської боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну 

участь в обласних змаганнях та спартакіадах.   

 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. 

У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:  

• 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 та району з відповідних видів спорту. Кращі 

вихованці з цих видів спорту беруть участь в обласних змаганнях. 
 

3.6. Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є 

поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. Станом на 

01.01.2023 2510 особам призначено державні соціальні допомоги та 

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

з дітьми отримують 1553 особі, соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям – 317 сімей. Допомогу внутрішньо переміщеним особам на 

проживання станом на 01.01.2023 отримує 1496 отримувачів. Фінансування 

допомог забезпечено в повному обсязі. 

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма 
житлових субсидій.  Станом на  01.01.2023 субсидії на житлово-комунальні 
послуги отримали 3835  сімей, на суму 37628,2 тис. грн.  

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 162 особам на 

суму 670,7 тис. грн. 

 Станом на 01.01.2023 до управління праці та соціального захисту 

населення звернулося 1647 осіб за отриманням вперше різних видів соціальних 

послуг, що надаються через Золотоніський центр надання соціальних послуг. З 

них 10 осіб звернулося за надання послуги  стаціонарний догляд з поселення до 

будинку інтернату. 

В управлінні систематично проходить верифікація особових справ 

отримувачів державної соціальної допомоги та субсидії на предмет 

достовірності і повноти інформації, що надавалася отримувачами для 

призначення допомоги.  

Виявлено 18 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи 

та майновий стан на суму 89848 грн. Проводиться постійний контроль щодо 

повернення даних коштів  до державного бюджету.  

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 включено 8504 особи.  

У звітному періоді діяла 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. 

5 особам з інвалідністю І та II групи по зору в 2022 році надається 50% 

знижка плати від затверджених тарифів абонентної плати за користування 

квартирним телефоном.  



 

Серед учасників АТО постійно проводиться інформаційно - 

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

права на санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та 

професійну адаптацію. Протягом  2022 року послугами з професійної адаптації 

охоплено 12 осіб, а саме, отримання кваліфікаційного рівня за професією 

“Водій автотранспортних засобів категорії “Д”, “СЕ”. 

Станом на 01.01.2023 на черзі для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням перебуває  32 особи з числа учасників АТО. З державного бюджету 

на оздоровлення учасників бойових дій АТО  у 2022 були передбачені кошти у 

сумі 302841,00 грн, з міського бюджету в рамках Програми “Турбота”- 51,0 тис. 

грн . 

На оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та осіб з 

інвалідністю з дитинства у 2022 році з Державного бюджету передбачено 

кошти на суму 167922,00 грн, особам з інвалідністю з наслідками травм і 

захворювання хребта та спинного мозку на суму 26740,00  грн. На санаторно-

курортне лікування осіб з інвалідністю від загального захворювання укладено 

19 договорів.  

Путівками Міністерства соціальної політики України за 12 місяців 2022 

року на санаторно-курортне лікування  забезпечено 4 особи з інвалідністю 

внаслідок війни та 6 осіб з інвалідністю від загального захворювання. 

З Державного бюджету  на оздоровлення осіб постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до І категорії передбачено кошти  в 

сумі 185713,00 грн. Санаторно-курортне лікування отримали 2 особи. 

Протягом 2022 рік нараховано компенсацію замість санаторно-курортного 

лікування 15 особам з інвалідністю внаслідок війни та 15 особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до І категорії. 

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни в міському бюджеті на 2022 рік передбачено кошти в сумі 58,7 тис. грн.  

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

послуг зубопротезування ветеранам війни, учасникам АТО та особам, які 

постраждали внаслідок ЧАЕС І, ІІ категорії в сумі 143,4 тис. грн. Послугами 

скористалось 41 особа. 

  У 2022 році прийнято  10 заяв про надання і виплату одноразової 

грошової допомоги членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з 

проведенням АТО/ООС та здійснення заходів, необхідних для забезпечення 

особорони України , захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України. В рамках Програми 

“Турбота” з обласного бюджету отримали допомогу 6 сімей на суму 300 тис. 

грн. 

Протягом 2022 року видано 324 направлення для забезпечення технічними 

засобами реабілітації. Зі складу управлінням праці та соціального захисту 

населення видано 5 ТЗР. 

Здійснено виплату допомоги на безоплатне поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни у 2022 році  8 особам. 

Протягом 2022 року 72 пільговикам виплачено готівку на придбання 



 

твердого палива та скрапленого газу. Прийнято 94  заяви на виплату пільг на 

ЖКП в готівковій формі. 

Проведення нарахування грошової одноразової допомоги до 5 травня  297 

особам (прийом заяв, формування особових рахунків а АСОПД, формування 

відомостей на виплату по банках). 

 У 2022 році надано матеріальну допомогу 3 особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім’ям на суму 2901,0 грн. 

В межах території Золотоніської громади  діє “Золотоніський центр 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради” (далі -  Центр).) Робота колективу Центру спрямована на надання 

соціальних послуг згідно 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). 

Кількість обслужених Центром становить 3427 осіб та 342 сімей/осіб, які 

обслуговували фахівці з соціальної роботи відділення соціальної роботи, 

загальна кількість отримувачів соціальних послуг через профільні відділення 

становить - 3769 осіб/сімей. З початку повномасштабного вторгнення 

російських військ на територію України, відбулося збільшення на 55% 

виявлених осіб,  які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, 

завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, 

терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією 

(внутрішньо переміщені особи). Питома вага обслуговуючих становлять  особи 

з числа внутрішньо переміщених осіб.  

Соціальні послуги надавалися через профільні відділення Центру: 

1) І та ІІ відділення соціальної допомоги вдома надало послугу догляд 

вдома – 484 особам, з категорій одиноких, одиноко проживаючи 

непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю. Обслуговування здійснюють 

32 соціальні робітники, навантаження складає – 12,8 осіб на одного робітника; 

2) через відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги  послугу натуральної допомоги отримали – 2558 осіб, з них 1754 

ВПО. Транспортною послугую з соціального перевезення скористалися 83 

особи, загальна кількість виїздів спецавтотранспорту - 633 виїзди, з них на 

платній основі за соціальною ціною та повної вартості – 22 осіб. Соціальну 

столову відвідувало 38 осіб; 

3) відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування 

реалізувало послуги соціальної адаптації  та денного догляду. Так соціальну 



 

адаптацію отримали 24 особи з інвалідністю старше 18 років та 14 осіб з 

інвалідністю до 18 років, денний догляд дітей з інвалідністю – 16 осіб; 

4) соціальні послуги медичного характеру надавалися у відділенні 

соціально-медичних послуг, отримали – 205 осіб, з них виключно відділенням 

соціально-медичних послуг - 106 осіб ( діти з інвалідністю та групи ризику – 79 

осіб) 22 особи – похилий вік, хворі працездатного віку до встановлення групи 

інвалідності, на платній основі – 5 осіб; 

5) Загальна кількість сімей, щодо яких надійшла інформація (заява, 

повідомлення, виявлені надавачом соціальних послуг, самозвернення тощо) у 

звітному періоді 342 родини. Відповідно до порядку взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах та соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і 

діти, позбавлені батьківського піклування фахівцями з соціальної роботи 180 

родинам було здійснено оцінювання потреб та визначено  напрямки подальшої 

соціальної роботи з ними. Кількість сімей, які перебувають у складній життєвій 

ситуації та отримали послуги відділення – 160. 

За звітний період отримали соціальні послуги постраждалі від збройних 

конфліктів та тимчасової окупації, у тому числі – ВПО – 103 родини (охоплено 

256 осіб старше 18 років та 103 дитини), усі родини забезпечено гуманітарною 

допомогою, 39 із них отримали психологічну допомогу, 3 родинам організовано 

медичний огляд/лікування, надано допомогу у вирішенні житлово-побутових 

проблем – родин, 4 родини - сприяння в оформленні/ відновленні документів, у 

т.ч. для призначення соціальних виплат. 39 сімей військовослужбовців 

отримали на групових заходах та індивідуальних консультуваннях наданно 

соціально-психологічну допомогу, проінформовано щодо отримання можливих 

соціальних послуг та суб’єктів-надавачів соціальних послуг. 

6) прокатом технічних та допоміжних засобів пересування скористалися 

240 осіб. 

З  24.02.202 (введення воєнного стану на території України)  Центр працює 

в штатному режимі дотримуючись заходів безпеки працівників та відвідувачів. 

Не залежно від посад всі працівники залучені до організації та надання 

соціальних послуг ВПО, як одноразових так і на постійнійн основі.  

Центр є місцевим хабом в отриманні та розподіленні  благодійної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, що перебувають в Золотоніській 

громаді (побутова хімія, продукти харчування, речі  побутового вжитку, 

випікання хлібу). Аналогічна допомога надавалася і жителям громади - 

малозабезпеченим песніонерам, особам з інвалідністю І групи та дітям з 

інвалдіністю.   

 Благодійний (гумантірний) хаб функціонує завдяки співпраці з 

благодійними фондоми та громадським організаціям: 

- БО  “VPLYV” - продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія, 

спецобладнання для фізичної реабілітації, медикаменти та первязувальні 

метеріали); 

- БО “Разом” - продукти харчування, дизельне паливо; 

- БО “Золохелп” - продукти харчуванн; 



 

- БО “Гудвіл” - продукти харчування; 

- БО “Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні” - продукти 

харчуванн; 

- Громадська організація “Волонтер Черкащини” - продукти харчування, 

засоби особистої гігієи; 

- ГО “ЄБХ Відродження”- продукти харчування; 

- Управління Верховного комісара ООН у справах біженці- засобим 

особистої гігієни, текстиль, посудта інш. 

До благодійної допомоги долучалися також Черкаська обласна 

адміністрація в особі Шабати О.О., місцевих фізичних-осіб підприємців , ФГ 

“Ромашка” та жителі громади. 

Випичено в пекарні 18743 хлібин. Хліб отримували на безкоштовній 

основі внутрішньо перміщені особи та особи підопічні Центру. 

Гуманітарну допомогу отримали 52 сім'ї  з інших громад Золотоніського 

району за зверненням до Центру.   

 

3.7. Заробітна плата 

Згідно зі статистичними даними звітуючих одиниць за  формою 1-ПВ 

“Звіт з праці” середньооблікова кількість штатних працівників станом на 

01.01..2023 склала 6533 особи, їх середня заробітна плата відповідно – 13083,0 

грн. 

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 2022 року таких засідань було 11, на них заслухано 

тридцять 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 01.01.2023 заборгованість із заробітної плати мають: “ДПТНЗ 

Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та продовольства 

України” - 120, 0 тис. грн. та підприємства-банкрути ТОВ “КоронАгро” - 792, 5 

тис. грн. та ДП “Златодар” - 4037, 0 тис. грн. 

Заборгованість збільшилась на 3929, 3 тис. грн. порівняно до початку року. 

 

4. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

Чисельність населення Золотоніської  територіальної громади протягом 

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

За час військових дій в Україні, Золотоніська територіальна громада прийняла  

3569 внутрішньо переміщених осіб. Із загальної чисельності тимчасово 

переміщених осіб 915 дітей. 

  Загальна чисельність жителів (без врахування тимчасово переміщених 

осіб) станом на 01.01.2023 року згідно реєстру територіальної громади  

складала 32053 особи.  За даними Золотоніського РАЦУ по Золотоніськиму 

району народилося 387 дітей, померло 1247 осіб. Природній спад населення 



 

становить – 860 осіб. Населення Золотоніської громади становить 22,9% від 

населення Золотоніського району. 

 

5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

5.1. Екологія та охорона навколишнього природного середовища  

Одними із основних цілей та пріоритетів розвитку у галузі охорони 

навколишнього природного середовища є:  

– відновлення гідрологічного режиму та зменшення забруднення водних 

об’єктів громади, будівництво каналізаційних мереж, реконструкція міських 

очисних споруд;  

– збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток 

об’єктів природно-заповідного фонду;  

– підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення. 

 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 надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і 

захищеності територій від наслідків таких ситуацій. 

 Одним із джерел фінансування робіт, спрямованих на вирішення 

актуальних екологічних проблем Золотоніської територіальної громади  та 

пріоритетних завдань в галузі охорони довкілля, є спеціальний фонд бюджету 

територіальної громади – фонд охорони навколишнього природного 

середовища.  

 У січні-грудні 2022 року фінансування природоохоронних заходів не 

проводилось через встановлені обмеження на здійснення видатків з місцевих 

бюджетів відповідно до Постанови КМУ від 35 09.06.2022 № 590 “Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”. 

 

6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА. ЦИВІЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  

6.1. Безпека життєдіяльності жителів міста  

В рамках реалізації заходів  Закону України „Про Національну поліцію”, 

вимог керівництва держави, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, у І півріччі 2022 року, з метою якісного 

виконання покладених на поліцію завдань, Золотоніським районним віддлом 

поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

визначалися та застосовувалися форми і методи роботи для найбільш 

ефективного забезпечення публічної безпеки, охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання допомоги 

особам, які її потребують.  

У звітному періоді з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, на підставі ряду Указів Президента 

України діяв воєнний стан.  



 

В умовах воєнного стану робота підрозділів поліції на території 

обслуговування забезпечувалась у повному обсязі. Крім цього, посилено заходи 

щодо забезпечення охорони громадського порядку і безпеки, шляхом 

розміщення та забезпечення функціонування блокпостів на території м. 

Золотоноші та Золотоніського району, організацією патрулювання населених 

пунктів та території району у нічний час під час комендантської години, 

організацією охорони об’єктів критичної інфраструктури на території 

обслуговування, організація надання допомоги внутрішньо-переміщеним 

особам, виявлення осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупаційними 

військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, розвідувальної, 

терористичної та іншої діяльності, посилення профілактичних заходів, 

спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації загалом, реалізацію 

державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також виявлення та 

вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. 

На виконання Закону України “Про національну поліцію”, Указу 

Президента України “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності” рішенням сесії Золотоніської міської ради 

від 01.02.2022 № 17-4/VIII затверджено програму “Поліцейський офіцер 

громади” Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки”, 

метою якої є тісна взаємодія поліцейського з територіальною громадою, 

орієнтація на її потреби (запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань). Програмою передбачено 

підтримка на місцевому рівні 2 поліцейських громади. На даний час в 

Благодатнівському старостинському окрузі призначений та працює один 

поліцейський громади з числа співробітників Золотоніського РВП ГУНП 

України в Черкаській області. Для забезпечення ефективного виконання 

службових обов’язків за кошти громади придбано службовий автомобіль 

(субвенція з місцевого бюджету у розмірі 1200,00 тис. грн.).   

 

 6.2. Цивільний захист населення  

Пріоритетними завданнями забезпечення захисту населення і територій, 

ефективного функціонування Золотоніської міської субланки Золотоніської 

районної ланки Черкаської територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту є:  

– зміщення основних акцентів на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, ефективну ліквідацію їх 

наслідків;  

– зниження ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій;  

– організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій;  

– підтримання готовності органів управління та сил Золотоніської міської 

субланки Золотоніської районної ланки Черкаської територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту;  



 

– організація робіт з планування укриття населення в захисних спорудах та їх 

утримання в належному стані.  

Виконання профільних Програм, що знаходяться у відділі з питань 

надзвичайних ситуацій здійснюється:  

1. На виконання “Комплексної програми функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки”, затвердженої 

рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-10/VIII, зі змінами, рішенням від 

25.02.2022 № 18-4/ VIII виділено кошти в сумі 31 тис. грн. для придбання 

засобів оповіщення тривоги – сирени С40 в кількості 2 шт. які передані та 

встановлені на об’єктах КП “Міський водоканал”, рішенням від 28.06.2022 № 

21-6/VIII виділено кошти в сумі 270 тис. грн. для фінансування 

протипожежного водопостачання населених пунктів громади (придбання 

протипожежних гідрантів), рішенням від 10.08.2022 № 22-6/VIII виділено 

кошти в сумі 50 тис. грн. для придбання комп’ютерної техніки для 6 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Черкаській області (субвенція з міського бюджету), рішенням 

від 27.09.2022 № 23-6/VIII виділено кошти в сумі 18 тис. грн. для придбання 

пневмокаркасного намету для 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Черкаській області 

(субвенція з міського бюджету). 

2. На базі УЖКГ та Благодатнівського старостинського округу, в кінці 2022 

року, проводилися заходи по створенню Центру безпеки громади у 

визначеному приміщенні в с. Благодатне, формуванню добровільної пожежної 

команди в кількості 12 осіб та виконання умов конкурс Фонду міжнародної 

солідарності в Україні щодо створення відповідних Центрів, проходження 

членами команди навчання та отримання спорядження від міжнародного 

фонду.   

3. На виконання “Програми запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і територій 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки”, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.12.2021 № 16-6/VIII, рішенням від 26.05.2022 № 

22-2/VIII виділено кошти в сумі 190 тис. грн. для фінансування заходів 

Програми. 

 

 

Начальник відділу прогнозування та 

розвитку громади              Вікторія ОСТРОГЛАЗОВА 
 


