ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 04.12.2018 № 41-2/VІІ
м. Золотоноша

Про затвердження звіту про виконання Програми
соціально-економічного розвитку міста
Золотоноша за січень-вересень 2018 року
Розглянувши інформацію управління економіки про стан виконання
Програми соціально-економічного розвитку міста за січень-вересень 2018 року
в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року, керуючись п. 22
ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання „Програми соціально-економічного
розвитку міста за січень-вересень 2018 року” в рамках Стратегії розвитку міста
Золотоноша до 2020 року (додається).
2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому
заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на
депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та
торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).
Міський голова

Остроглазова 23850

В.О. Войцехівський

Додаток
до рішення міської ради
від 04.12.2018 № 41-2/VІІ

ІНФОРМАЦІЯ
Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку
м. Золотоноша за січень-вересень 2018 року в рамках Стратегії розвитку
міста Золотоноша до 2020 року
Основне завдання Програми соціально-економічного розвитку міста
Золотоноша на 2018 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020
року (затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 01.12.2015 N 35/VII), полягало у вирішенні соціальних проблем та підвищення рівня життя
населення міста за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу
шляхом суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в економіку,
розвитку конкурентоспроможного промислового виробництва, покращення
фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу ,
забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога
більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного
відновлення робочої сили, впровадження стимулів до збільшення
індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з
метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення
міста.
Місто Золотоноша має важливе соціально-культурне, промислове
значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального
розвитку.
Стан справ в реальному секторі економіки.
Промисловість. Станом на 01.10.2018 року обсяг реалізованої
промислової продукції становив 2 041 082,7 тис. грн, що порівняних цінах
становить 97,9 % до відповідного періоду попереднього року (2083894,6 тис.
грн.).. У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 70896,77
грн.
тис.грн.
№ п/п

Назва підприємства

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДП «Златодар»
ДП «Роял Фрут Гарден Іст»
ТДВ «Золотоніський ЗМК»
ПП «Сільвер Фуд»
ПП «Агроспецпроект»
ТОВ «Златоміт»
ТОВ ПІІ «Еконія»
ТОВ «Агро світ»»
ТОВ «Агросптиця»

10
11

ТОВ «Агроскорм»
ТОВ «ФЕС УКР»

Обсяг реалізації
СіченьСіченьвересень 2017
вересень
2018

1318,5
63750,0
753027,0
30000,0
222549,9
25500,0
98053,8
4650,0

2303.4
47572.7
895378.0
19061,0
166303.8
22821.6
89629.6
3260.5

Відсотки

174.7
71.5
118.9
63,5
74.7
89.5
91.4
70.1

Підприємство відмовило в наданні будьякої інформації

35553,0
530250,0

32661.5
549918.6

91.9
103.7

12
13
14
15
16
17
18

ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
ПрАТ «Золотоніська ПКФ»
ТОВ « ПКВ «Золотоноша»
КП «Золотоніське видавничо-прліграфічне
підприємство»
ТОВ «Золотоніський ЗБВ»
ПрАТ «Золотоніський МБЗ ім. Лепсе»

274350,0
1028,3
2910,0
533,3

155149.3
1260.1
2776.3
639.1

56.6
122.5
95.4
119.8

750,0
22125,0

0
34005,2

0
153,7

Переробна промисловість
КП «Міський водоканал»
Разом

2066348,8
17545,8
2083894,6

2022740,7
18342.0
2041082,7

97,9
104.5
97,9

В результаті роботи харчової промисловості за січень–вересень відсутній
ріст виробництва..
Спад виробництва пов'язаний з коливанням цін на ринку в значній мірі
спостерігався по наступним групам товарів: борошна та виробів макаронних –
на 29,9% ТОВ “Агро світ”; води натуральної мінеральної на – 8,6% ТОВ ПІІ
“Еконія”; риби, переробленої в інший спосіб - на 36,5 % ТОВ “Сільвер Фуд”,
м’яса охолодженого ВРХ– на 10,5% ТОВ “Златоміт”, лікеро-горілчаних виробів
на – 43,4% та інші. Сезонне виробництво овочів консервованих зменшилось на
25,3% проти минулого року. Не здійснювався виробничий процес бетону
товарного та конструкцій залізобетонних на ТОВ “Золотоніський ЗБВ” за
рахунок значного зменшення замовлень та здачею виробничих приміщень під
оренду іншим суб’єктам господарювання.
За рахунок збільшення попиту на деякі види продукції зросло
виробництво: молочних продуктів – у 1,2 рази, парфумів і косметичних товарів
- на 22,5% ПрАТ “ Золотоніська ПКФ”.
Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь
машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники реалізації
продукції за січень-вересень поточного року збільшились майже у 1,5 рази
проти відповідного періоду минулого року.
У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти
відповідного періоду
минулого року випуск товарів шкільних та
канцелярських з паперу та картону збільшився на 19,8%.
Щодо інвестиційної складової економічних процесів, то ситуація
виглядає наступним чином.
З метою створення сприятливих умов щодо залучення виконавчим
комітетом здійснено наступні заходи:
- на офіційному сайті міста сформовано інвестиційні пропозиції щодо
об'єктів, ділянок, приміщень, ресурсних баз у відповідних сферах, до яких може
бути залучено інвестиції і які нададуть можливість інвестору самостійно
ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи земельну
ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та
інвестиційний стан будь-якої території в цілому;
- відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку
міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.
Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику

“Інвестиційна діяльність” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist).
За шість місяців 2018 року освоєно 226,1 млн.грн капітальних інвестицій,
що у 5,8 разів більше, ніж за попередній рік (39,0 млн.грн). На кожного
мешканця міста припало 7902,4 грн капітальних інвестицій.
У січні–вересні 2018 року підприємствами міста Золотоноша, що
працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано
будівельних робіт на суму 6890,0 тис.грн. Всі роботи виконані на будівництві
інженерних споруд.
У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу
суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції.
Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізовується як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької
діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із
10 країнами світу.
За шість місяців 2018 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша
становив 16395,9 тис. дол. США, імпорту – 8717,7 тис. дол. США. У порівнянні
з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 4,7%,
імпорту – на 0,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило
7678,0 тис.дол.США.
Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.07.2018 року становили 13280,6
тис. дол. США, що на 5,5% більше обсягу інвестицій на початок року (12592,1
тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних
інвестицій в зазначений період становив 461,13 дол. США.
Фінансовий стан. За оперативними даними за січень-вересень 2018 року
підприємства та організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від
звичайної діяльності до оподаткування прибуток в сумі 68,9 млн. грн, що на
66,2 млн. грн менше ніж у аналогічному періоді минулого року .
У результаті діяльності 15 підприємств та організацій із 17 звітуючих
одиниць отримали прибутки в сумі 98,7 млн. грн що на 27,2% менше, ніж
фактичні прибутки за січень – вересень 2017 року (135,5 млн. грн).
Суми отриманих за січень – вересень 2018 року збитків становить 29,8
млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (0,4 млн. грн.)
збільшились на 29,4 млн. грн.
Рівень збитковості –11,8%.
Споживчий ринок. За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного
товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства по м. Золотоноша станом на 01.07.2018 становив
130581,8 тис.грн, або 108,7% у порівняних цінах до минулорічного показника.
В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг
роздрібного товарообороту за зазначений період склав 4527,8 грн.
За шість місяців звітного року підприємствами м. Золотоноша (без
урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є

основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 68557,3 тис. грн, що
становить 86,0% до аналогічног періоду минулого року.
Обсяг послуг реалізованих населенню становив 13903,9 тис. грн, що в
розрахунку на одну особу жителя за звітний період становив 482,77 грн.
Малий та середній бізнес. За даними ГУ ДФС у Черкаській області
станом на 01.10.2018 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1563
фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 78 юридичних
осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.
Протягом 9 місяців 2018 року державну реєстрацію здійснили фізичні
особи-підприємці – 25 осіб, юридичні – 8 осіб. Припинили свою діяльність 3
юридичні особи та 8 фізичних осіб - підприємців.
Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 185846,4 тис. грн. Від
малого підприємництва – 26257,0 тис.грн, у тому числі до місцевого бюджету
18871,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились
на 2167,6 тис. грн, до місцевого бюджету збільшились на 1747,7 тис. грн.
Надходження податків
від суб’єктів малого підприємництва (за даними ГУ ДФС у Черкаській обл..)
тис. грн.
СПД
Юридичні особи
Фізичні особи
Разом

Кількість
Зареєстрова Фактично
но
сплачено
120
78
1563
1563
1683
1661

Зведений
бюджет

Місцевий бюджет

13162,0
13095,0
26257,0

6923,2
11948,4
18871,6

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому
запроваджено 128 видів адміністративних послуг, з них: міської ради – 56,
територіальних органів ЦОВВ – 72. Перелік послуг затверджений рішенням
виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 21.03.2017 № 99 “Про
адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської ради” із
внесеними змінами.
Кількість послуг наданих в ЦНАП за 9 місяців 2018 року – 4078, що в
середньому за місяць – 1360.
1

Відділ «Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша»
- реєстрація місця проживання особи;
- зняття з реєстрації місця проживання особи;

3397
559
383

- послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

109

- послуги у сфері реєстрації ЮО;

26

- послуги у сфері реєстрації ФОП;

65

- послуги у сфері державної реєстрації припинення ЮО;

4

- послуги у сфері державної реєстрації припинення ФОП;

54

- державна реєстрація змін про ЮО, які містяться в ЄДР;

17

- внесення змін до відомостей про ФОП, які містяться в ЄДР;

56

- послуги у сфері державної реєстрації створення (ГО та політичних партій);

3

- послуги у сфері державної реєстрації припинення (ГО та ПП);

-

- послуги у сфері державної реєстрації змін до відомостей про (ГО, профспілок та ПП);

1

- послуги у сфері державної реєстрації змін до ДРРП;

27

- видача витягу з ЄДР;
- надання інформації з ДРРП;

58
109

- видача довідки про склад сім’ї

1741

- видача довідки про реєстрацію місця проживання особи (дод. 13)

185

2
3
4

Управління економіки
Архівний відділ

10
9
408

5

Золотоніський РС УДМС в Черкаській області
- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25і 45-річного віку;

141

6

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин

113

Всього

4078

Управління Держземагентства у Золотоніському районі Черкаської області

У серпні цього року відділом ЦНАП спільно з управлінням економіки
подано заявку на участь у міжнародній Програмі "U-LEAD з Європою" в
частині створення сучасних Центрів надання адміністративних послуг. Проект
передбачає створення зручних та доступних умов для реалізації суб'єктами
звернення права на одержання адміністративних послуг. На звітну дату маємо
статус кандидата в учасники програми.
Розвиток транспорту та зв’язку. Автомобільним транспортом (з
урахуванням вантажних комерційних перевезень фізичними особамипідприємцями) за січень-вересень 2018 року доставлено замовникам 203,5 тис.
т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 86,8 млн. т. км., що відповідно
становить 105,1% та 110,4% до січня –вересня 2017 року.
За 9 місяців поточного року перевезено 993,1 тис. пасажирів, що на 8,1
відсотки більше ніж у відповідному періоді 2017 року.
Житлово-комунальне господарство. Незважаючи на важкі економічні
умови, комунальні підприємства міста виконали практично всі заплановані
заходи по розвитку господарства та інфраструктури міста. Наданням житловокомунальних послуг та благоустроєм у місті займається 6 підприємств – ПрАТ
“Янтар”, ПП УК “Янтар”, ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд”, ТОВ
“380В” та КП “Міський водоканал”.
Дорожнє господарство. У місті Золотоноша загальна кількість вулиць та
провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг - 153 км. Протяжність
вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією - 25 км. Підприємством
ПрАТ "Золотоношарембуд" надавались послуги з ремонту, експлуатації та
утримання дорожнього покриття. З початку 2018 року за рахунок використання

коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією
холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт, капітальний
ремонт та здійснювалось утримання доріг на загальну суму 4246,414 тис. грн, а
саме:
в тис, грн
Поточний дрібний ремонт
1655,088
Поточний дрібний ремонт (холодне асфальтування): вул.
87,358
Шевченка, Черкаська, Благовіщенська, Баха, Обухова, Заводська
Баха, І.Франка, К.Полатайло
108,312
Заводська, Канівська, Максимовича
163,469
Троїцька, Монастирська
118,869
23 Вересня
152,864
Благовіщенська
199,997
Максимовича, Новоселівська
135,665
Шевченка (від вул. Заводська до вул. Новоселівська)
109,021
Благовіщенська (від вул. Богунського до вул. Черкаська)
379,992
Черкаська (від вул. Шевченка до вул. Благовіщенська)
59,026
Черкаська (від вул. Благовіщенська до вул. Жашківська)
140,515
Шевченка (від її початку до перехрестя з вул. Новоселівська)
579,978
Незалежності (від вул. Шевченка до перехрестя з вул. Іподромна) 69,843
Богодухівська (від вул. Шевченка до залізничного переїзду)
126,368
Новоселівська (від вул. Шевченка до вул. Обухова)
158,454
Утримання
794,717
Капітальний ремонт
861,966
Капітальний ремонт вул. Нагірна та пров. Нагірного (завершення 861,966
робіт)
Проведено роботи з нанесення дорожньої розмітки майже на 13 км
вулиць міста (Шевченка, Визволення, Благовіщенська, Черкаська,
Новоселівська).
ТОВ "Євробуд-Індустрія" розпочато роботи з поточного середнього
ремонту по улиці Обухова та вулиці Незалежності на загальну суму більше, ніж
10 млн. грн. Замовником даних робіт виступає ДП "Служба місцевих
автомобільних доріг у Черкаській області".
З початку року у межах програми “Золотоноша власними руками” прведено
роботи із завершення капітального ремонту частини вул. Нагірна та пров.
Нагірний.
Послуги з утримання об'єктів зовнішнього освітлення надає ТОВ "380В".
Так, за 9 місяців 2018 року, на облаштування та утримання вуличного і
паркового освітлення міста витрачено 1529,5 тис. грн, з них на оплату
використаної електроенергії – 568,5 тис. грн. Станом на 01.01.2018 (відповідно
до останньої інвентаризації), мережа вуличного освітлення міста має загальну
протяжність 109,8 км та налічує 1983 світлових точок. Завдяки програмі
співфінансування “Золотоноша власними руками”, кількість світлоточок на ву-

лицях міста збільшилась у 2 рази за останні два роки. На відшкодування
електроенергії по світлофорним об'єктам міста (обслуговує ДП "Черкаси Ін
форм Ресурси") витрачено 27,11374 тис. грн.
Житловий фонд міста. Станом на 1.10. 2018:
- діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооперативів - обслуговується 11
багатоповерхових житлових будинків;
- зареєстровано 17 ОСББ, в склад яких входять 20 багатоквартирних
будинків;
- передано в управління ПрАТ "Янтар" та ПП УК “Янтар”50 житлових
будинків.
Централізоване водопостачання, водовідведення та опалення. З метою
ліквідації наслідків аварії на мережі самопливного та напірного колекторів по
вул. Шевченка проведено реконструкцію самопливного та напірного колекторів
по вул. Шевченка в м. Золотоноша (І черга).
З метою розвитку комунальної галузі міста протягом 2018 року на
придбання техніки та поповнення статутного фонду КП "Міський водоканал"
було виділено кошти в сумі 1732,78052 тис. грн:
- 220 тис. грн - на придбання техніки для виконання робіт з утримання
дорожнього покриття (гідроходозмішувач та фреза дорожня);
- 303,840 тис. грн - на придбання контейнерів для великогабаритних будівельних та побутових відходів в кількості 8 шт.;
- 1208,94052 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 спец автомобіля УЯР-01
на шасі МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу.
З метою організації благоустрою населених пунктів було придбано та
встановлено камери відеонагляду (97,98 тис. грн), а також на вулиці Полатайло
облаштовано нову автобусну зупинку (12 тис. грн).
За січень-вересень 2018 року населенням міста оплачено за спожиті
житлово-комунальні послуги, з урахуванням погашення боргів попередніх
періодів, 31687,6 тис. грн.., або 81,3% нарахованих за даний період сум
(38979,8 тис. грн.).
Електрична енергія. У січні-вересні 2018 року усіма суб’єктами
господарювання міста та населенням спожито 47 783 123 кВт/год, що на
31 414,449 кВт/год менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.
Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом
на 01.10.2018 становить 1 956,91 тис. грн.
Рівень сплати за електричну енергію станом на 01.07.2018 становив
30,1%
Теплоенергетика У січні-вересні 2018 року на виробництво теплової
енергії для потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано
природного газу 2568 м3 на суму 26,6 тис.грн; дров — 1314,089 м3 на суму
816,9 тис.грн; пелетів — 170,276 т на суму 379,0 тис.грн. Заборгованість
станом на 01.10.2018 відсутня.

Енергоощадні кредити. На 2018 рік між виконавчим комітетом
Золотоніської міської ради та АТ “Ощадбанк” (від 12 лютого) та АБ
“Укргазбанк”(від 30 березня) підписано Договір про відшкодування 50% від
відсоткової ставки банку.
Станом на 01.10.2018 року кількість позичальників становить 148 осіб. У
січні-вересні 2018 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано
96,289 тис.грн.
Станом на 26.09.2018 року із міського бюджету ОСББ міста
компенсовано 103,815 тис. грн.
Заробітна плата. Ринок праці. Середньомісячна заробітна плата по місту
за І-е півріччя 2018 року становить 6628,00 грн, що на 1185,00 грн більше, ніж у
відповідному періоді 2017 року.
Станом на 01.10.2018 заборгованість із виплати заробітної плати має одне
підприємство міста ТОВ "Корон Агро" на суму 792,5 тис. грн. Заборгованість
збільшилась на 185,0 тис. грн порівняно до початку року.
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
9 місяців 2018 року таких засідань було 7, на них заслухано 15 керівників
підприємств - боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату
заробітної плати в межах встановленого законодавством мінімуму. Було
перевірено 40 підприємств, установ та організацій, де виявлено 225 порушень
нормативних актів з охорони праці, видано 40 довідок на їх усунення.
Перевірено 40 підприємств і організацій різних галузей народного
господарства та форм власності щодо атестації робочих місць.
Протягом звітного періоду проведено 37 відвідувань роботодавців з
метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи
дотримання законодавства про працю.
Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою
групою по легалізації протягом 9 місяців 2018 року проведено перевірку 152
суб'єктів підприємницької діяльності, виявлено 14 порушень та, як наслідок,
легалізовано працю 13 осіб. З роботодавцями міста постійно проводиться
інформаційно-роз'яснювальна робота щодо недопущення використання
найманої праці без відповідного оформлення.
Здійснюється нагляд за додержанням вимог законодавства під час
призначення та виплати пенсій управлінням застосування пенсійного
законодавства. Протягом 9 місяців 2018 року перевірено 726 пенсійних справ
(нове призначення - 317, перерахунки -409), що становить 100%. Як результат,
виявлено 2 випадки порушень норм чинного законодавства.
На кінець вересня 2018 року на обліку у Центрі зайнятості перебувало 268
осіб - жителі міста, що мали статус безробітного. З початку року за
направленням центру зайнятості були працевлаштовані 566 безробітних.
Соціальний захист .Міською Програмою соціальної підтримки ветеранів

війни і праці, інвалідів, учасників АТО, малозабезпечених та соціально
незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік передбачено ряд
заходів, направлених на соціальний захист жителів міста, а саме:
- надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам анти
терористичної операції передбачено 149,0 тис. грн., освоєно 35,6 тис. грн;
- надано допомогу 23 особам з числа учасників анти терористичної операції
та Операції Об'єднаних Сил;
- санаторно-курортне лікування учасників бойових дій з числа осіб, що
брали безпосередню участь в антитерористичній операції за рахунок коштів
співфінансування обласного та міського бюджету: передбачено 21,0 тис. грн.,
оздоровлено в санаторії Мошногір'я 5 осіб;
- надання інвалідам 1 та 2 групи по зору 50% знижки плати за користування
квартирним телефоном: передбачено 8,1 тис. грн, пільгою у 2018 році користується 21 особа;
- звільнення від оплати за навчання в музичній школі дітей-інвалідів, дітей сиріт, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей: передбачено 20,3 тис.
грн., 27 діток навчаються безкоштовно в музичній школі;
- виділено 37,6 тис. грн на одноразову матеріальну допомогу для
компенсації шкоди постраждалим внаслідок стихійного лиха;
- надання послуг зубопротезування інвалідам війни, учасникам бойових дій,
членам сімей загиблих ветеранів війни, постраждалим внаслідок аварії на
ЧАЕС І та ІІ кат. виділено 78 тис. грн, освоєно 1558,80 грн, надано послуги 3
особам.
У зв'язку із закриттям зубопротезного відділення в Золотоніській ЦРЛ
зубопротезування відновлено лише з вересня 2018. На даний час Золотоніською
міською радою укладено договір на надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення із приватним підприємцем, лікарем - стоматологом
Собченком Віталієм Миколайовичем.
На підтримку громадських організацій ветеранів війни, праці, інвалідів виділено 278,3 тис. грн.
Підтримка надається наступним громадським організаціям:
- Золотоніська міська рада ветеранів війни і праці;
- Міська організація "Союз Чорнобиль";
- Міська організація "Діти Чорнобиля";
- Міськрайонна спілка ветеранів Афганістану.
- Золотоніська спілка учасників АТО.
- Територіальна первинна організація УТОС.
- Територіальна первинна організація УТОГ.
Передплата міської газети "Златокрай": 330 особам з числа ветеранів війни і
праці, інвалідів, малозабезпечених сімей здійснено безкоштовну передплату
видання, виділено 65,7 тис. грн.
Виплата компенсації громадянам, що надають соціальні послуги особам, які
не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої
допомоги: виділено 25,0 тис. грн, освоєно 12,6 тис. грн.
У місті діє Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни,

осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" та учасників АТО. У межах програми у
2018 році:
- збільшено вартість одного дня лікування в Золотоніській ЦРЛ з 75 грн. до
125 грн, загалом передбачено 57,6 тис. грн.
Оздоровлено 33 особи, з них 19 учасників бойових дій АТО, 14 ветеранів
війни отримали путівки на лікування до Золотоніської ЦРЛ.
У зв'язку тим, що з 2016 року у державному бюджеті України не
передбачено субвенції на надання пільг з послуг зв'язку та пільговий проїзд в
місті діє міська цільова Програма для пільгових категорій населення міста
Золотоноша. У межах даної Програми за рахунок коштів міського бюджету
передбачено:
- кошти на відшкодування пільг на залізничне перевезення на
внутрішньодержавному та приміському сполученні на загальну суму 106,8 тис.
грн.;
- кошти на відшкодування вартості проїзду пільгових категорій населення
у міському транспорті. На зазначені цілі передбачено 1546,8 тис. грн;
- на надання пільг з послуг зв'язку 589,6 тис. грн.
З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,
до якого включено 8027 осіб. Станом на 01.10.2018 пільгами на житлово комунальні послуги користується: 1515 осіб:
- в розмірі 100% - 181 інвалід війни;
- в розмірі 75% - 423 учасники бойових дій;
- в розмірі 50%- 219 учасників війни;
- в розмірі 50%-85 членів сімей загиблих ветеранів війни;
- в розмірі 50%- 116 ветеранів військової служби; в розмірі 50%- 111
багатодітних сімей;
- в розмірі 25% - 380 дітей війни.
Освіта. Пріоритетною залишається освітня галузь, яка переживає черговий
період реформування. У місті збережено мережу загальноосвітніх навчальновиховних закладів. Збережена мережа садочків. У закладах виховується 1067
дітей на 791 місці. Охоплення дітей суспільним вихованням становить - 97%;
п'ятирічок - 100%. Всі пільги, передбачені законодавством, щодо перебування
та харчування дітей у дошкільних закладах, надаються.
Учнівський контингент у 2018-2019 н. р. становить 2785 учнів (6 шкіл). У
санаторній школі навчається 254 дітей, у спеціальній - 83. Наповнюваність у
початковій ланці складає 26,5 (у минулому році була 25,8); загальна
наповнюваність - 24 (відповідно у минулому році - 23,9).
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.
1 учень здобуває освіту екстернатною формою (ЗОШ № 6).
Індивідуально працюють педагоги із 49 вихованцями.
У місті забезпечує якісну освіту потужний педагогічний колектив, який
нараховує 496 педагогічних працівників Звання "вчитель-методист" має 44

педагоги, "старший вчитель" - 74, "вихователь-методист" - 8, "старший
вихователь" - 6 осіб.
Хороші результати мають учні в обласних предметних олімпіадах. Вони
вибороли 37 перемог.
За результатами обласного рейтингу учнівська команда посіла ІІI місце
після м. Черкас та Умань.
Чотири учні брали участь у Всеукраїнському етапі олімпіад. Абсолютним
переможцем з економіки в нашій державі став Веремієнко Віталій (10 клас, СШ
№ 1) (вчитель - Кодак Наталія Іванівна), ІІ місце на Всеукраїнському рівні в
олімпіаді з інформаційних технологій виборов Васильчук Максим (11 клас,
СШІТ № 2) (вчитель Граб Надія Валеріївна).
За результатами обласного етапу конкурсу-захисту учнівських наукових
робіт членів МАН перемогу на рівні області здобули 14 учнів.
Переможці обласних та всеукраїнських етапів отримали винагороду згідно
міської Програми "Обдаровані діти".
Всі навчальні заклади міста комп'ютеризовані (в тому числі і дошкільні).
Придбано НКК в СШ № 2, ЗОШ № 3, №5, СШ №1 отримали інтерактивні
дошки та ноутбуки. На виконання обласної програми природничо-математичної
освіти у СШІТ № 2 та гімназії обладнано лабораторіями Енштейна СТЕМкабінети фізики, хімії, біології. На сьогоднішній день навчальні заклади освіти
мають 520 одиниць комп'ютерної техніки.
Проекти Всеукраїнського рівня реалізовані на базі гуртків з роботоінженарії (Лего) у гімназії та СШІТ № 2. Команда гімназії - Zolowizards учасники європейського чемпіонату, що відбувся в Єстонії.
Бібліотеки навчальних закладів міста забезпечені підручниками близько
98% з урахуванням підручників попередніх років видання та перерозподілу між
школами міста та області. Здійснюється доставка підручників для учнів 1, 5 та
10 класів за новими програмами відповідно замовлення.
Усі діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування отримують
відповідні виплати. Шкільні форми отримала 41 дитина. Відділом освіти
проводиться робота щодо виплати державної допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.
Згідно рішень міської ради здійснюється співфінансування (міський бюджет
та батьки) проїзду учнів 1-4 класів у міському автотранспорті.
З 1 вересня організовано безкоштовне харчування для дітей пільгових
категорій, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
учні 1-4-х класів харчуються безкоштовно.
На оздоровлення дітей в освітянському бюджеті використано 179764 грн. на
пришкільні табори, що дало можливість оздоровити 366 категорійних дітей 25% від учнів 1-10 класів. Використано 48510 грн. для оздоровлення дітей у
ТОВ "Журавлик - 2017".
Розпочав діяльність Інклюзивно-ресурсний центр, який створений з метою
забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18
років на здобуття освіти. У 2018-2019 навчальному році впроваджено
інклюзивну освіту у гімназії ім. Скляренка (5 клас) та в трьох дошкільних

закладах міста.
У 2018 році кошти на капітальні ремонти виділялись з державного та
місцевого бюджетів: з державного 1 739 074 грн., з місцевого 3 952 116 грн.
Була проведена заміна всіх вікон на енергозберігаючі у спеціалізованих школах
№ 1 та № 2, школі № 3, проводиться реконструкція даху ЗОШ № 3, зроблено
поточний ремонт головного фасаду та головного входу гімназії.
У рамках проектів Нова укаїнська школа, Інноваційні заклади Черкащини
та впровадження інклюзивного навчання виділені субвенції з обласного
бюджету в сумі 1 050 623грн. та спів фінансування з місцевого в сумі 256 197
грн. на придбання меблів, комп'ютерного обладнання, дидактичних матеріалів.
Закуплена комп'ютерна техніка для обладнання робочого місця вчителя,
придбані меблі для учнів 1-х класів.
На поточні ремонти виділено 356 000 грн. У 2018 році проведено поточний
ремонт даху д/з "Струмочок", ремонт павільйонів у д/з "Веселка" та д/з
"Струмочок". У д/з "Ромашка" проведено поточний ремонт туалетної кімнати
та підлоги коридору на першому поверсі. За рахунок коштів, які виділені згідно
рішення міської ради на кожного учня та вихованця, спонсорської допомоги були придбані матеріали та проведено власними силами поточні ремонти класних
та групових кімнат.
За останній рік виконання програми "Євровікно" зросло з 47,5% до 62% (у
садочках програма виконана на 70% (373 вікон), а у школах на 63% (731 вікон).
Всього замінено 1107 вікон. Залишилось замінити вікна у ЗОШ ¹6, ЗДО
"Струмочок", "Ромашка", "Веселка", "Ялинка", "Калинка". Всього 676 вікон.
Молодіжна політика. Основною метою молодіжної політики є створення
умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини
шляхом:
забезпечення справжньої рівності прав, обов’язків і соціальної
перспективи молоді поряд з іншими соціальними групами;
соціальний захист молоді, вирішення соціально-політичних, економічних
проблем, створення необхідних стартових можливостей для влаштування
власного життя, адаптації у ньому для саморозвитку і самореалізації.
На молодіжні заходи у міському бюджеті за 9 місяців 2018 року виділено
кошти в сумі 95 840,00 гривень (всього на 2018 рік виділено 109 826,00 грн), з
них:
- 65 000,00 грн - на реалізацію програм щодо сім'ї, жінок і дітей;
- 25 840,00 грн - на профілактику негативних явищ у молодіжному
середовищі.
Оздоровлення та відпочинок:
Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 2880
особи. Охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 2450 осіб (85 %).
На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті виділено
бюджетних коштів 330,000 тис. грн для оздоровлення та відпочинку
категорійних дітей (на 1,2% більше, ніж у 2017 році).
Наймасовішою формою залишається відпочинок у таборах з денним

перебуванням. В м. Золотоноша працювало 6 пришкільних таборів ( охоплено
376 дітей), табір для дітей з девіантною поведінкою ( 10 дітей), дітей-інвалідів
(20 осіб), дітей з багатодітних родин (30 дітей) та табір для старшокласників (30
дітей). Працювали 2 табори при інтернатних закладах.
Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей до:
- ДП УДЦ "Молода гвардія" (направлено 9 категорійних дітей);
- МДЦ ,,Артек" ( направлено 10 категорійних дітей);
- ПП "Фортеця-Тур" ( направлено 18 категорійних дітей);
- ДОЗ ,,Журавлик -2017" (направлено 17 категорійних дітей);
- ТОВ ,,Тимурівець" (направлено 3 категорійних дітей).
Запорука успіху - співпраця та пошук надійних партнерів:
За підтримки ГО ,, Центр розвитку молоді " було реалізовано проекти:
- “Світ очима молоді” з метою формування свідомого ставлення молоді до
гострих соціальних явищ сьогодення та підтримки їх творчого потенціалу
шляхом створення та поширення соціальної реклами;
- “Школа відповідального лідерства” з метою формування характерів,
світогляду, самостійності молодих людей;
- “Молодіжна школа “Думай!” з метою створення мережі молодіжних
тренерів з розвитку критичного мислення.
За сприяння Організаційного комітету Міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA отримано ряд кіно- та
відео- роликів на правову тематику, які використовуються при проведенні
правоосвітньої роботи серед дітей та молоді міста.
За підтримки представництві Корпусу Миру США в Україні проведено:
- реалізація проекту ,,Молодіжний клуб журналістики";
- проведено молодіжну скап - конференція з різними містами України
,,Свобода слова".
За сприяння благодійнго фонду “Шепердз Фаун-дейнш Україна” проводяться спортивні, мовні та театральні табори.
За сприяння обласного форуму молодіжних ініціатив за підтримки губернатора підтримуються та реалізуються соціальні проекти молодіжних лідерів.
За сприяння Глобальної мережі жінок-миротворок (GNWP), ВГО ,,Центр
,,Розвиток демократії" та за підтримки Агенції розвитку Австрії та Агенції ООН
- жінки в Україні взяли участь у міжнародному навчальному семінарі на тему ,,
Впровадження національного плану дій по виконанню Резолюції 1325 ,,Жінки.
Мир. Безпека. Інструменти для моніторингу та оцінки". В ході роботи семінару
завідувача сектору у справах молоді та спорту Вареник Л.В. було від значено за
впровадження вибіркового моніторингу виконання положень Резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 і відповідного Національного плану дій у м. Золотоноша.
Національною радою жінок України вона нагороджена орденом “Жінка. Мир.
Безпека”.
У місті велика увага приділяється організації та проведенню заходів,
спрямованих на залучення молоді до активного громадського життя та
розкриття їх творчого потенціалу. Помітно збільшується кількість проведених
заходів в місті. Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі

заслуги у розбудові молодіжної політики в області. Уже 7 осіб отримали
відповідну премію.
Фізичне виховання і спорт.
Активна робота всіх зацікавлених
організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад
3,9 тисяч чоловік, що становить 11,9% від загальної кількості населення міста.
Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств
населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 6
спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі міста.
Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена
інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту:
футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, художня гімнастика, шахи.
Велике значення у розвитку та здійсненні навчально - тренувального
процесу належить Золотоніській дитячій юнацькій спортивній школі - ДЮСШ.
Діти тренуються у секціях з футболу, баскетболу, греко-римської боротьби,
кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях та
спартакіадах.
По суті, умови навчально-тренувального процесу забезпечені, але не на
тому рівні, який давав можливість для участі спортсменів в престижних
змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в
області без власного приміщення.
Проводиться робота по впорядкуванню стандартного футбольного поля
на стадіоні ДЮСШ. По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись
змагання обласного рівня.
У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:
- КП ФК "Спартак" (керівник - Міхновський П.І.);
- міська спортивна організація "Федерація футболу Золотоноші" (керівник Міхновський П.І.);
- клуб “,Кіокушин-кай карат” ( керівник - Дробязко О.М.);
- громадська організація ,“Ліга БАСКЕТ” (керівник - Абрамов А.М.);
- спортивна громадська організація ,“Профіспорт” (керівник - Савенко
Сергій);
- спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна федерація
шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.).
Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань,
турнірів, першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих
видів спорту беруть участь у обласних змаганнях.
У чемпіонаті Черкаської області з баскетболу беруть участь дві міські
команди: “Легіон” і “Форсаж”.
Міськрайонна федерація шахів проводить міські змагання і беруть участь
у обласних змаганнях. П'ятий рік ця федерація проводить Всеукраїнський
турнір з шахів пам'яті І.Є. Болеславського, в цих змаганнях беруть участь
представники з 20 областей України ( більше 100 учасників).
Кожен рік у місті проходять міські змагання з волейболу: Чемпіонат
міста, Кубок міста, Суперкубок, Турніри пам'яті (А. Адаменка, В. Гринця, О.
Каптановського, О. Гринька). Другий рік підряд проходить Кубок міста з міні-

футболу пам'ті воїнів, які загинули в АТО. Міська волейбольна команда
“Златогор” постійно бере участь у обласних змаганнях, де неодноразово займає
призові місця.
В 2018 році футзальні команди міста “Профіспорт” і “Спартак” стали
чемпіонами Черкаської обл. в таких вікових категоріях: 18-30 років, 35 років і
старше (“Профіспорт”) та команда 50 років і старше (“Спартак”).
Не лишились без уваги і ветерани спорту міста. Міськрайонна спортивна
команда з футболу “Спартак-Колос” та команда “Профіспорт” входять в
четвірку кращих команд Черкаської області серед ветеранів 40+.
Постійно проходять Чемпіонати та першості міста з футболу, мініфутболу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, стрітболу, настільного
тенісу, шахів, боротьби, художньої гімнастики.
Культура. У звітному періоді 2018 року повністю збережено мережу
закладів культури, що складається з 3-х закладів клубного типу; 2-х міських
бібліотек; дитячої музичної школи; краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка.
8 аматорських колективів носять почесне звання "Народний":
- Народний аматорський ансамбль пісні й танцю "Задніпряни";
- Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль "Лебідка";
- Народний аматорський театр пісні "Золоті ворота";
- Народний аматорський хор духовної музики "Воскресіння";
- Народний аматорський ансамбль народних інструментів "Лад";
- Народний аматорський вокальний чоловічий ансамбль "Срібна кварта";
- Народний аматорський театр;
- Зразкова аматорська студія бального та сучасного танцю.
Продовжує працювати і муніципальний духовий оркестр.
У результаті пожежі у Золотоніській дитячій музичній школі, що сталася
11 травня 2018 року, завдано великих збитків, як самому приміщенню, так і
основним засобам. Першочерговим завданням по відновленню роботи
Золотоніської дитячої музичної школи є капітальний ремонт даху приміщення.
На дані потреби з міського бюджету виділено 241,6 тис. грн.
Продовжується робота по поновленню та зміцненню матеріальнотехнічної бази. Так у звітному періоді придбано: кондиціонери - 56200 грн.;
екран - 59600 грн.
Станом на 01.11.2018 року закладами культури міста проведено 299
масових заходів, з яких:
Наймасовішими заходами були:
- велопробіг Єдності; благодійний міський фестиваль гумору "Ліга сміху";
- концерт кращих учнівських колективів Золотоніської ДМШ;
- День пам’яті та примирення;
- "Фестиваль Чорнобривців";
- юнацький Фестиваль патріотичної пісні "Героям Слава!";
- День міста.
Бібліотеками міста проводиться безліч бесід, лекцій та різноманітних
літературно-мистецьких заходів. Своєю роботою бібліотечні установи міста

намагаються привернути увагу молодого покоління до української та
зарубіжної літератури, сприяти правовому вихованню молоді, патріотизму і т.д.
У Золотоніському краєзнавчому музеї протягом року проходять різноманітні
екскурсії загального та тематичного плану, постійно оновлюються експонати
виставок, що висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю,
героїчну боротьбу на майдані та в зоні АТО.
Так,
як
приміщення
Золотоніського
краєзнавчого
музею
ім.
М.Ф.Пономаренка вже давно потребує капітального ремонту, прийнято
рішення про передачу на баланс відділу культури приміщення, куди вже зовсім
скоро переміститься краєзнавчий музей.
Не зважаючи на те, що приміщення Золотоніської дитячої музичної школи
не має можливості проводити повноцінні заняття, контингент учнів школи
залишився на рівні минулого року та станом на 01.09.2018 року становить 326
учнів + 163, дитини в групах самоокупності.
На високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної
школи, вихованці школи регулярно стають призерами обласних та
Всеукраїнських конкурсів.
Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають
активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.
Медицина. На кінець звітного періоду медична галузь міста представлена
двома напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і
вторинної ланки.
До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП
“Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної
медицини)”, який надає медичні послуги 28,8 тисячам мешканців нашого міста.
До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка
надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна
допомога). Рішенням сесії Золотоніської міської ради від 31.05.2016 № 9-9/VII
Затверджена “Програма розвитку медицини та медичного обслуговування
населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки” Основною метою, якої є
забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності
населення та розвитку медицини і медичного обслуговування населення
Золотоноша.
КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги сімейної медицини” у своєму складі має 3 амбулаторії, які
функціонують, але потребують додаткового медичного облаштування і техніки
:
 Перша амбулаторія - вул.Шевченка, 32.
 Друга амбулаторія - вул.Благовіщенська, 87
 Третя амбулаторія - вул.Баха, 32Б
За І півріччя поточного року було прийнято пацієнтів:
 Поліклініка - 44894 осіб
 Стаціонар вдома - 1027осіб

 Стаціонар при амбулаторії - 1378/10749 л/дні
Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного
бюджету та власних коштів міського бюджету.
На 2018 рік станом на 01.10.2018 затверджено асигнування на поточні видатки КП "Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)" ЗМР в загальній сумі 8
355,7 тис. грн, в тому числі, на січень - вересень 2018 року - 7 747,1 тис. грн, з
яких:
Всього профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні
видатки за 9 місяців 2018 року на загальну суму 7 629,3 тис. грн, що складає
98,5% запланованої суми на вказаний період, з яких:
За рахунок коштів медичної субвенції в сумі 6 474,4 тис. грн проведено
видатки на заробітну плату з нарахуваннями; придбання предметів, матеріалів,
обладнання, інвентарю, медикаментів, оплата послуг, витрати на відрядження;
відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення за
рецептами лікарів.
Із загальної суми коштів, виділених з міського бюджету на 2018 рік згідно
Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення м.
Золотоноша на 2016 -2020 роки, за 9 місяців поточного року використано 775,4
тис. грн, з яких:
- на забезпечення ургентної допомоги відділеннями Золотоніської ЦРЛ 90,9 тис. грн;
- на забезпечення вагітних м. Золотоноша індивідуальними пакетами для
проведення пологів у пологовому відділенні Золотоніської ЦРЛ - 49,6
тис. грн;
- соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів пільговим
категоріям населення за рецептами лікарів) - 253,7 тис. грн;
- придбання меблів для облаштування амбулаторії сімейної медицини ¹2
після капітального ремонту в сумі 36,1 тис. грн;
- підключення до мережі "Інтернет" для забезпечення роботи амбулаторій
сімейної медицини - 32,8 тис. грн;
- оплати послуг з впровадження програмного забезпечення робочих місць
лікарів в системі "Доктор Елекс" - 47,1 тис. гривень.
За рахунок коштів, виділених з державного бюджету по загальнодержавній
програмі "Доступні ліки" використано 380 тис. гривень. До реалізації програми
задіяно 4 аптеки.
На капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету виділено на
2018 рік 811,1 тис. грн, в тому числі: придбання 12 персональних комп'ютерів 199,0 тис. гривень.
На капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини №2 (вул.
Благовіщенська, 87) виділено і освоєно - 984,4 тис. гривень. Ремонт завершено
в серпні 2018 року.
Відповідно Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення” від 19.10.2017 р., яким визначено основні
положення щодо проведення медичної реформи в Україні, КП “Золотоніський
міський центр ПМСД (СМ)” Золотоніської міської ради з 1.10.2018 р. укладено

договір з Національною службою здоров’я України (далі НСЗУ), згідно якого
змінюється система фінансування закладу охорони здоров’я на надання
первинної допомоги. Основним джерелом доходу Центру сімейної медицини є
кошти із НСЗУ, як оплата за надані послуги пацієнтам. Обсяги цих виплат
залежать від кількості та вікової структури пацієнтів, які подали декларацію
про вибір лікаря, що працює в закладі. Таким чином реалізується принцип
“гроші йдуть за пацієнтом”. Кількість пацієнтів, які подали декларацію про
вибір лікаря, що працюють в закладі, станом на 01.10.2018 – 15848 осіб..
Згідно законів України про медичне обслуговування населення центр
ПМСД
(СМ)
займається
діагностичною,
лікувальною,
санітарнопросвітницькою та протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого
населення міста. Центр надає медичні послуги міському населенню. На даний
час повноцінно працюють амбулаторії №1 та № 3, які в своїх підрозділах мають
функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари. В
Амбулаторії №2 здійснюються ремонтні роботи, але відділення працює і
проводить прийом, лікування та обслуговує хворих на дому.
Лікарі та медичні сестри регулярно відвідують віддалені райони міста, де
оглядають хворих, котрі не в змозі прийти до амбулаторії.
Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення
міста Центр ПМСД (СМ) практично повністю забезпечений вакцинами для
планових щеплень. Профілактичні огляди міського населення проводяться
регулярно.
Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із
зони АТО. За період існування центру оглянуто, проліковано та реабілітовано
187 бійців АТО. Також центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та
ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
На виконання Програми розвитку медицини та медичного
обслуговування населення м. Золотоноша на 2016 – 2020 роки за 9 місяців
поточного року для забезпечення ургентної допомоги відділеннями
Золотоніської ЦРЛ передано 160 пакетів та для забезпечення вагітних м..
Золотоноша індивідуальними пакетами для проведення пологів у пологовому
відділенні Золотоніської ЦРЛ – 100 пакетів.
Центр ПМСД (СМ) повноцінно і у повному обсязі забезпечує
паліативним лікуванням онкологічних хворих міста. Проводиться санітарнопросвітницька робота серед населення за здоровий спосіб життя. Лікарі та
середній медперсонал постійно підвищують свою кваліфікацію та рівень
медичного обслуговування населення міста.
У звітному періоді було закуплено обладнання:
 Комп’ютери для ведення обліку пацієнтів.
Демографічна ситуація. За розрахунковими даними чисельність
наявного населення Золотоніської міськради станом на 1 вересня 2018 року
становила 28840 осіб, в тому числі постійного - 28396 осіб.
За сім місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

- народилось - 157 дітей, що на 10 осіб менше відповідного періоду
минулого року;
- померло - 275 осіб, що на 19 осіб менше відповідного періоду минулого
року.
Природний приріст населення становить мінус 118 осіб
Секретар ради

Н.О.Сьомак

