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Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської
територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) розроблена з метою
посилення ефективності спільних дій міськвиконкому, територіальних громад,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, що ґрунтуються на досягненні основних цілей та
пріоритетів розвитку територіальної громади.
Програма розроблена на виконання та відповідно до законів України
“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,
інших нормативно-правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом
Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку до 2023 року,
Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2023 року, проєкту
Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік,
інших програм стратегічного розвитку.
Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що
склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку галузей
господарства територіальної громади, а також зовнішніх та внутрішніх
чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
громади на 2021 рік, а також комплекс заходів органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору
економіки та соціальної сфери, підтримку найуразливіших верств населення,
недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для
економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.
Прогнозні показники розроблено на основі економічного аналізу,
вивчення існуючого стану справ та основних тенденцій розвитку, з
урахуванням реальних можливостей основних галузей економіки та наявного
фінансового ресурсу.
Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів
Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу
міськвиконкому та приєднаних сільських територій разом з іншими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у співпраці з
громадськими організаціями.
Виконання Програми сприятиме перетворенню економіки територіальної
громади на більш конкурентоспроможну, за рахунок як прямих іноземних так і
внутрішніх інвестицій у перспективні сектори, стимулювання розвитку
підприємництва, ефективному використанню природних ресурсів, що в
кінцевому результаті матиме позитивний вплив на підвищення експортного
потенціалу місцевих виробників, освоєння нових ринків збуту продукції,
забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених ресурсів,
сприятиме громадянській злагоді у регіоні.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних
джерел: бюджетних коштів, власних коштів господарюючих суб’єктів,
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кредитних ресурсів, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до
Програми затверджуються Золотоніською міською радою за поданням
виконавчого комітету.
Координація та контроль виконання заходів Програми покладається на
першого заступника та заступників міського голови.
Виконавці заходів, передбачені Програмою, інформують про хід її
виконання управління економіки що півріччя до 1 серпня 2021 року та до 1
лютого 2022 року.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми
управління економіки подає у серпні 2021 року та у лютому 2022 року в
строки, визначені Золотоніською міською радою.
Контроль за дотриманням принципу колегіальності, компетентності та
прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, за
ходом її виконання здійснюють постійні комісії Золотоніської міської ради.

І. Основні тенденції економічного та соціального розвитку
Золотоніської територіальної громади у 2020 році
1.1. Географічне розташування Золотоніської територіальної громади
Золотоніська територіальна громада була утворена внаслідок приєднання
до міста Золотоноші п’яти сільських рад. Територіальну громаду створено
розпорядженням КМУ від 12.06.2020 №728-р „Про визначення
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад
Черкаської області”.
Місто розташоване на річці Золотоноші, притоці річки Дніпро, за 35 км
від обласного центру – міста Черкаси, на перехресті автомагістралей КиївКременчук і Київ-Черкаси та на залізничній лінії Бахмач-Одеса.
Територією міста протікає 2 річки. Найбільша річка - Золотоношка – 88 км.
Територія Золотоніської громади згідно з адміністративно- територіальним
устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області.
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Адміністративний центр територіальної громади знаходиться в м.
Золотоноша, яке розташоване на відстані 35 км від обласного центру м.
Черкаси. Територія Золотоніської територіальної громади займає 404,6 км2.
Перелік сіл, шо входять до ТГ
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва населенного пункту
Адміністративний центр ТГ – м. Золотоноша
с .Благодатне
с-ще Гришківка
с. Деньги
х. Згар
с. Кедина Гора
с. Коробівка
с. Комарівка
с. Кропивна
с. Крупське
с. Маліївка
ст-ція Панське
с-ще. Снігурівка
с. Хвильово-Сорочино
с. Щербинівка
с-ще Ярки

Кількість населення
27596
3215
113
1132
824
311
1090
13
1107
497
171
39
0
325
223
22

Сучасна демографічна ситуація в громаді, як і в цілому в районі, склалася
під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху
населення.
Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні
5

тенденції як територіальної громади, області, так і країни в цілому. Кількість
жіночого населення на 7,9 % перевищує чоловіче. Економічно активне
населення у віці 18-59 років складає близько 56,2% від загальної кількості
населення, населення пенсійного віку – понад 33,3%.

Населення
Віковий розподіл

Економічні
фактори

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Уразливі групи

Етнічні групи, які
компактно
проживають в
ОТГ

12
13
14
15
16
17

Разом
Чоловіків
Жінок
0-18
19-34
35-50
51 і вище
Рівень міграції ,%
Рівень бідності,%
Кількість
безробітних
Співвідношення
працюючих і
непрацюючих
ВПО/Біженці
Інваліди
Пенсіонери
Ветерани (в т.ч.
АТО)
Українці
Інші (прохання
конкретизувати)

Разом по всій ТГ

Адміністративний
центр ТГ

36678
16891
19787
6620
7341
10511
12206
1,9
2,4
1312

28555
13317
15238
5488
5864
8523
8677
1,9
2,4
715

4648
597

Для адміністративного
центру не потрібно

20
2178
11999
7622/533

1877
9444
7466/495

99,3%
-

99,5%
-

1.2. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність
Власні надходження станом на 01.11.2020
бюджету міської
територіальної громади (далі - бюджет) без субвенцій та дотацій на душу
населення, грн./людина – всього 126565,0 тис.грн,
на душу населення –
4425,34 грн/людина.
В структурі надходжень податків і зборів по Золотоніській міській раді
найбільшу питому вагу займають податки:
- Податок з доходів фізичних осіб – 79881,5тис.грн
- Єдиний податок – 18658,8 тис. грн
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів – 3192,4тис.грн
- Плата за землю –16661,0 тис.грн
Одним із найважливіших резервів наповнення бюджету громади є
орендна плата за землю. Перегляд договорів міською радою за земельні ділянки
державної і комунальної власності в частині розміру орендної плати відповідно
до вимог Закону України ,,Про оренду землі” значно збільшує надходження
коштів до міського бюджету. Для мобілізації коштів до бюджету протягом року
посилено контроль за повнотою сплати та термінами укладання договорів
оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація.
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1.3. Сільське господарство
Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки
галуззю,
забезпечуючи
виробництво
конкурентоспроможної
сільськогосподарської продукції на потреби населення громади в продуктах
харчування. На території громади зареєстровані і обробляють землю та
вирощують тварин і птицю такі господарства: СТОВ ,,Чапаївське”, ТОВ
,,Гранекс-Черкаси,” ПП ,Крупське”, ТОВ ,,Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ
,,Коробівське”, СТОВ,,Струмок ”, СТОВ ,,Придніпровський край”, ФГ ,,Айріс”,
ФГ ,,Савір”, ТОВ ,,ВАЛТАС”, ТОВ ,,К.І.Т”, ПП ,,Хвиль-Агро”, ПП
,,Деньгівське-2”, ПП ,,Лазаренко О.С.”, ТОВ ,,Добробут 2017,
Рослинництво. У 2020 році вал зерна склав 11,368 тис. тонн в початковооприбуткованій вазі. Урожайність зернових склала 10,5 ц/га. Валовий збір
ранніх зернових культур становить 37,1 тис. тонн при урожайності 41,9 ц/га, в
т.ч.: озимої пшениці 8,9 тис. тонн при урожайності 56,6 ц/га, кукурудзи зібрано
25,96 тис. тонн при урожайності 28,6 ц/га.
Високих показників досягнуто при вирощуванні соняшника. Його вал
становить в 2020 році 5,345 тисяч тонн з урожайністю 22,6 центнера за
гектара. Вирощено 1,4 тисяч тонн сої, урожайність 15,2 центнера з гектара.
Зібрано 5,876 тисяч тонн картоплі при урожайності 520 центнера з
гектара.
Під урожай 2021 року посіяно озимих зернових культур на площі 1100
га, в тому числі озимої пшениці - 988 га , озимого ячменю - 112 га.
На територіях с/г призначення громади тваринництво представлено
наступними видами :
розведення та реалізація птиці- СТОВ ППЗ Коробівський. Чистий
дохід від реалізації продукції за 9 місяців поточного року становив 140 571,0
тис.грн.;
розведення ВРХ ПрАТ ПЗДГ Золотоніське х.Згар;
розведення свиней ТОВ ,,Золотоніський бекон” с. Крупське.
Станом на 01.11.2020 за оперативними даними розрахунки за земельні
паї проведено на 72,0 %. Кількість паїв по громаді складає 3944 чол. Середня
ставка орендної плати за землю становить 10,0 % від нормативно-грошової
оцінки землі. Середній розмір земельного паю становить 4,51 га, середній
розмір нарахування за 1 пай складає 9207 грн.(середній розмір вартості 1 га
становить 3594 грн.)
1.4. Промисловий комплекс
У 2020 році у місті працює 17 промислових підприємств основного
кола, які формують його економічний потенціал. Обсяг реалізованої
промислової продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без
податку на додану вартість та акцизу) згідно попередніх показників за січень –
жовтень 2020 року склав 2948880,6 тис. грн., що на 29,0% більше у порівнянні з
відповідним періодом попереднього року. У розрахунку на одиницю населення
склав 103107,71 грн.
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Серед видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за
обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого
реалізовано 4,2% продукції області. Збільшені обсяги парфумерних виробів та
продукції машинобудування. На кінець року проблематичним залишається
ТОВ „Золотоніський завод залізобетонних виробів”.
1.5. Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв’язок
Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є
забезпечення жителів громади якісним та безпечними перевезеннями та
гарантії дотримання графіків перевезення.
Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в
територіальній громаді здійснюють: ПрАТ ,,Золотоніське АТП-17112” та ПП
,,Еліт-Транс”.
В громаді
є нагальна необхідність розширити мережу міського
сполучення, надавши можливість мешканцям сільських населених пунктів
безперешкодно діставатися центру громади..
Територію громади перетинає дві дороги державного значення : КиївКременчук (Полтавський напрямок), Київ-Черкаси (Черкаський напрямок), це
два основних транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні
перевезення як пасажирські, так і грузові, тобто, через територію громади
проходить багато транзитного транспорту. Також територією громади
проходить залізнична лінія Бахмач-Одеса.
Більшість рейсів, на приміських маршрутах, здійснюються (до введення
карантинних заходів) щоденно по 2-3 рази на день.
. На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с.
Комарівка, с-ще Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі
відсутнє населення., 2 населених пункти (с-ще Гришківка, с-ще Ярки)
знаходяться менш ніж за 2 км до траси, де проходять регулярні рейси.
За січень – жовтень 2020 року перевезено 150,393 тис. пасажирів.
На території Золотоніської ТГ упорядковано 58 автобусних зупинок.
У громаді ведеться системна робота спрямована на розвиток сучасних
засобів зв’язку. Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох
маленьких селищ/сіл) мають доступ до Інтернету. Найбільшими провайдерами
є ПАТ ,, Укртелеком’’, ТОВ ,,Маклаут’’, ЗАТ ,, Київстар’’ ,,Vodafone’’, ЗАТ
,,Український мобільний зв’язок’’.
У 2020 році за рахунок коштів місцевих бюджетів за пільговий проїзд
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування перевізникам відшкодовано 2839,634 тис. грн, в тому числі
сільські населені пункти 1466,57 тис.грн. За проїзд залізничним транспортом
відшкодовано – 23 596,76 грн.
Дорожнє господарство є одним з елементів транспортної
інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу
пересування і забезпечує вільне переміщення товарів та послуг.
Так, у місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає
266, у т.ч. мережа комунальних доріг - 153 км, у тому числі 88,5% з твердим
покриттям. Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією
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– 25 км. Підприємствами – ПрАТ ,,Золотоношарембуд’’, ПП КФ ,,Дорбуд’’ та
КП ,,Міський водоканал’’ надавались послуги по ремонту, експлуатації та
утримання дорожнього покриття та тротуарів. Протягом 10 місяців 2020 року
за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт
дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено
поточний дрібний ремонт, поточний середній ремонт, капітальний ремонт,
закуплено матеріали для ремонту за допомогою установки УЯР-01, поточний
ремонт тротуарів та здійснювалось утримання доріг і тротуарів на загальну
суму - 9424,196 тис.грн., а саме:
в тис.грн.

Капітальний ремонт
Поточний середній ремонт
Поточний дрібний ремонт
Утримання, в т.ч.:
Утримання (приготування посипальної суміші, прибир.
снігу)
Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше)
Всього :

1371,525
1848,899
5568,589
635,183
87,023
548,16
9424,196

Проведено роботи з встановлення та заміни дорожніх знаків,
нанесення дорожньої розмітки майже на 12 км вулиць міста (Шевченка,
Визволення, Черкаська, Новоселівська, Незалежності, Садовий проїзд,
Обухова, Січова).
Станом на 01 жовтня 2020 року по управлінню житлово-комунального
господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну
документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття
вулиць міста у кількості 41 на суму – 35663,744 тис. грн., дворових заїздів – 13
на суму – 8216,108 тис. грн., виготовлену коштами мешканців, в рамках
проекту “Золотоноша власними руками”, співфінансування яких, згідно умов
конкурсу, проводитиметься із затвердженого бюджету міста.
Протягом 10 місяців 2020 року, в рамках зазначеної програми, роботи
завершені на об’єкті ,,Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Запорізька
в м. Золотоноша Черкаської області” на суму – 1371,525 тис. грн.
За правилами відповідної програми, всі проєкти які не будуть
профінансовані у поточному році, першочергово будуть занесені на
фінансування наступного бюджетного року, коригування проєкту, в разі
необхідності, буде виконано за кошти міського бюджету.
Протягом поточного року за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій по м. Золотоноша проведено
капітальних робіт з ремонту дорожнього покриття на суму 1847,815 тис.грн , а
саме:
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- за рахунок коштів державного бюджету – 1831,115 тис.грн:
- за рахунок коштів міського бюджету – 16,7 тис. грн.
Фінансування проектів (заходів)
За рахунок Субвенції
№
п/п

Найменування проекту та
його місцезнаходження,
вид робіт

ВСЬОГО
2

3

4

Капітальний ремонт
вулиці Тулікова в м.
Золотоноші Черкаської
області (коригування)
Капітальний ремонт
провулків 2-й Новий та
Ново-Бахівський в м.
Золотоноші Черкаської
області (коригування)
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вулиці Козацька м.
Золотоноша, Черкаської
області

За рахунок місцевих бюджетів

передбаче
но

отриман
о асигну
вань

проведе
но
касових
видатків

фактичн
о
виконан
о робіт
(фактич
ні
видатки)

2483,190

2483,190

1831,115

1 118,844

1 118,844

878,579

878,579

485,767

485,767

передбач
ено

проведе
но
касових
видаткі
в

фактично
виконано
робіт
(фактичні
видатки)

1831,115

640,00

16,700

16,700

1099,322

1099,322

15,944

8,000

8,000

731,793

731,793

13,819

6,000

6,000

610,237

2,700

2,700

1.6. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг
При виконавчому комітеті створена та працює комісія з питань розвитку
підприємництва та координаційна рада де розглядаються питання та
приймаються відповідні рішення щодо його підтримки.
Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова
підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної заробітної
плати, велика кількість незареєстрованих працюючих, цьогорічні карантинні
заходи щодо подолання пандемії КОВІД-19.
Діяльність малого підприємництва За даними ГУ ДФС у Черкаській
області станом на 01.11.2020 на обліку перебувало 115 малих підприємств та
1595 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76
юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.
Протягом 9 місяців 2020 року державну реєстрацію здійснили фізичні
особи-підприємці – 109 осіб, юридичні – 7 осіб. Припинили свою діяльність 1
юридична особа та 129 фізичних осіб-підприємців.
Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 250 729,0 тис. грн., у
тому числі до місцевого бюджету 25543,0 тис. грн., від малого підприємництва
45459,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва зменшились
на 17123,3 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 1732,3 тис. грн.
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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
сплачують
115
76
1595
1595

Зведений
бюджет

Місцевий бюджет

25269,6
20189,8
45459,4

9290,9
16252,1
25543,0

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює
“єдине” реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру
реєстрації та отримання документів щодо діяльності суб’єктів малого та
середнього бізнесу.
Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено
через ЦНАП – 155, з них: міської ради – 63, територіальних органів ЦОВВ – 92.
Кількість послуг наданих в ЦНАП за 10 місяців 2020 року –7482. Кількість
послуг, що надаються в середньому за місяць – 748.
У рамках фази впровадження Програми „U-LEAD з Європою” Раунд 2,
відповідно до угоди № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 08.11.2019 до
Договору № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 31.11.2019 у першому півріччі
поточного року до відділу надійшли матеріальні цінності, а саме: меблі в
кількості 134 одиниці (робочі столи, стільці для працівників та відвідувачів,
шафи, гардероб, тумби для багатофункціонального пристрою, диван і тд.) та
інші – вивіски, інформаційні стенди та інші в кількості 20 одиниць. У другому
кварталі поточного року, також, мали відбутися і поставки оргтехніки. Але в
умовах світової пандемії COVID-19 строки поставок відтерміновано до
01.02.2021.
З метою географічного наближення адмінпослуг до людей 02.01.2020 року
між Золотоніською міською радою та Зорівською сільською радою підписано
меморандум про продовження співпраці територіальних громад з реалізації
спільного проекту „Надання адміністративних послуг”, зокрема, по земельних
питаннях, юридичних особах та фізичних особах – підприємцях. Проєкт
реалізується протягом 2020 року. Як результат співпраці за 9 місяців поточного
року було надано 8 адмінпослуг у сфері реєстрації бізнесу та 2 адмінпослуги
Держгеокадастру.
Запроваджено реалізацію експериментального проекту „єМалятко” через
ЦНАП, в рамках якого визначено двох адміністраторів, уповноважених для
надання зазначеної послуги, які пройшли онлайн-навчання та успішно склали
онлайн-тестування.
Так, 03.06.2020 підписано узгоджене рішення між виконавчим комітетом
Золотоніської міської ради та Центральним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції (м. Київ) щодо організації співробітництва у сфері
надання адмінпослуг, суб’єктом надання яких є Золотоніський міськрайонний
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відділ ДРАЦС ЦМУМЮ, а саме, надання адміністративної послуги – державна
реєстрація народження через ЦНАП в рамках реалізації експериментального
проекту „єМалятко”.
Крім того проводиться актуалізація даних по мешканцям міста в Реєстрі
територіальної громади.
Станом на 01.11.2020 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281
заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазинів та
38
закладів громадського харчування. На території громади діє 10
автозаправних станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливномастильними матеріалами.
Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад
розташовано на територіях села Благодатне.
На території 5 сільських рад та міста 102 суб’єкти господарювання усіх
форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги по
ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків,
ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні
послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення
деревини, млин, Нова Пошта та ін.
Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі у січні – червні 2020
року становив 173765,6 тис. грн., що на 11,0 % більше обсягу відповідного
періоду попереднього року. На одну особу припадало 6075,7 грн.
За
січень-червень 2020 року підприємствами м. Золотоноша (без
урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є
основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 59304,2 тис. грн,.
Обсяг послуг реалізованих населенню становив 22110,7 тис. грн, що в
розрахунку на одну особу жителя за звітний період становив 775,3 грн.
1.7.

Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність

Для промоції інвестиційного потенціалу міста на офіційному сайті
міської ради сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок,
приміщень, до яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт надає
можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про
інвестиційний об'єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані
про соціально-економічний та інвестиційний стан в цілому.
Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику
„Інвестиційна діяльність” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist).
У січні-грудні 2019 року підприємствами м. Золотоноша освоєно
428017,0 тис. грн. капітальних інвестицій, що на 3,6 % більше обсягу з
відповідним періодом попереднього року. На кожного мешканця припало
15124,3 грн. капітальних інвестицій. У структурі капітальних інвестицій області
обсяг капітальних інвестицій міста становить 4,0 %. З початку 2020 року дані
щодо обсягів капітальних інвестицій унесених в економіку громади відсутні за
умови звітування лише по області.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладений в економіку міста на
01.01.2020 року, становить 16189,9 тис. дол. США. У розрахунку на 1 особу
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населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив
572,5 дол. США.
З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про
прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sectorexternal/data-sector-external#1)
У громаді створені сприятливі умови для стабільного розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу
суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції.
Продукція, що виробляється в місті та сільських населених пунктах,
користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні
операції товарами з партнерами із 10-и країн світу.
Обсяг експорту товарів по місту у січні-вересні 2020 року становив
48526,3 тис. дол. США, імпорту – 19258,5тис. дол. США. У порівнянні з
відповідним періодом попереднього року обсяг експорту зменшився на 24,2%,
обсяг імпорту – збільшився на 6,3 %. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності
склало 29267,8 тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав
2,5.
У січні-вересні 2020 року у місті прийнято в експлуатацію нових
житлових будинків загальною площею 652 кв. м, що на 46,6% менше, ніж у
відповідному періоді попереднього року.
Обсяг будівельних робіт за 10 місяців 2020 року становив 6093 тис. грн.
1.8. Заробітна плата, стан її виплати. Ринок праці Соціальний захист
населення
Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника у ІІІ
кварталі 2020 року склав 8881 грн, що становить 109,6% до відповідного
періоду минулого року. Середньооблікова кількість штатних працівників у ІІІ
кварталі 2020 року становила 5829 осіб, прийнято 340 осіб, звільнено 345осіб.
Станом на 01.10.2020 заборгованість із заробітної плати у сумі 598, 5 тис.
грн мало державне підприємство „Злато дар” та 792, 5 тис. грн. підприємствобанкрут ТОВ „КоронАгро”.
Населення Громади налічує 36678 населення, з них близько 7622 осіб
належить до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ,
учасники АТО, учасники ліквідації аварій на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди
та діти залишені без батьківської опіки.
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО є
одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення
заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне, а також
надання їм додаткових прав і гарантій. У Золотоніській міській раді
Золотоніського району Черкаської області реалізуються державні соціальні
програми.
З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної
підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста
Золотоноші „Турбота".
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На оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та осіб з
інвалідністю з дитинства у 2020 році з Державного бюджету передбачено
кошти на суму 123840,00 грн., особам з інвалідністю з наслідками травм і
захворювання хребта та спинного мозку на суму 23450,00 грн. Протягом 9
місяців 2020 року оздоровлено 14 осіб.
З Державного бюджету на оздоровлення осіб постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1 передбачено кошти на
суму 130900,00 грн. та на оздоровлення за рахунок міського бюджету на суму
80000 грн. Оздоровлено 18 осіб, з них 2 особи за рахунок міського бюджету..
На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів
війни в міському бюджеті на 2020 рік передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн.
Направлено на лікування 8 ветеранів війни та 7 учасників АТО.
67 особам видано 207 направлень для забезпечення протезноортопедичними виробами. Зі складу управлінням праці та соціального
захисту населення забезпечено ТЗР 9 осіб.
Надано матеріальну допомогу 4 особам з інвалідністю та
малозабезпеченим сім”ям на суму 3276,00 грн.
Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є
поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг.
Станом на 1 жовтня 2020 року 1800 особам призначено соціальні
допомоги та компенсаційні виплати різних видів, в тому числі державну
соціальну допомогу сім'ям з дітьми призначено 710 особі, державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 66 сімей.
Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі.
Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма
житлових субсидій.
Станом на 01.10.2020 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали
3859 сімей, на суму 15022,1 тис. грн.
Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 96 особам на
суму 349,8 тис. грн., станом на 01.10.2020 виплачено 96 особам (100%) на суму
349,8 тис. грн.
1.9. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Наданням житлово-комунальних та благоустроєм у місті займається
8 підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ „Янтарь”, ПП УК
„Янтарь”, ПрАТ „Золотоношарембуд”, ПП КФ „Дорбуд”, ТОВ „380В”, КП
„Міський водоканал”, ПП „Базис плюс” та ПП „Грін таун”.
Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення надає ТОВ «380
8». Так, протягом 9 місяців 2020 року, на облаштування та утримання
вуличного і паркового освітлення міста витрачено 1344,362 тис. грн., з них на
оплату використаної електроенергії – 753,441 тис. грн. Станом на 01.10.2020 р.,
мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 116,2 км та
налічує 2115 світлових точок. На обслуговування світлофорних об’єктів міста
витрачено 148,5 тис. грн.
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Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ
„Янтарь”та ПП УК „Янтарь”- з 05 вересня 2017 року. Форма власності
підприємств— приватна.
Щодо житлового фонду міста, то станом на 01 липня 2020 року:
- діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооператива – обслуговується
11 багатоповерхових житлових будинків;
- зареєстровано 21 ОСББ в склад яких входять 24 багатоквартирних
будинків;
- передано в управління ПрАТ „Янтарь”36 житлових будинків.
- передано в управління ПП УК „Янтарь”40 житлових будинків.
З метою розвитку комунальної галузі міста за 9 місяців 2020 року було
виділено кошти в сумі 2640,019 тис.грн.:
- 210,986 тис.грн –для оплати платежів по придбанню СБМ портального
сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття;
- 958,243 тис.грн – для оплати платежів по придбанню машини дорожньої
комбінованої МДКЗ – 10 (з піскорозкидальним, поливо-мийним та плужнощіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі
МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу;
- 394,873 тис.грн –капітальний ремонт насосу центробіжного фекального;
- 75,48 тис.грн - придбання електронасосного агрегату АСВН 25/20 з
електродвигуном АИР 100L4;
- 49,978 тис.грн – влаштування поливочного водопроводу вздовж
тротуару(вул. Шевченка, 76Б);
- 29,82 тис.грн – придбання лабораторного приладу для аналізу
параметрів води з магнітною мішалкою PL – 700ALS;
- 196 тис.грн – на виготовлення контейнерів для збирання ТПВ в кількості
49 шт.;
- 37,02 тис.грн – придбання чавунних виробів (люки каналізаційні,
зливоприймачі);
- 56,657 тис.грн – капітальний ремонт компресорного обладнання
(гвинтового блоку повітродувки);
- 372,4 тис.грн – капітальний ремонт (розбурювання) свердловин №№
1,4;
- 78,858 тис.грн – придбання електродвигуна HOYER 30 кВт;
- 133,704 тис.грн – придбання роторного блоку DI 60;
- 46 тис.грн. – придбання та встановлення автобусних зупинок.
1.10. Освіта
У складі Золотоніської територіальної громади у 2020 році знаходиться
25 освітніх закладів: 9 дошкільних установ, 13 загальноосвітніх шкіл, 2
позашкільні заклади, комунальний заклад ,,Інклюзивно-ресурсний центр”.
Поступальний
розвиток
освіти
громади
забезпечують
висококваліфіковані педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю
укомплектовані педагогічними кадрами.
Сприяє
реалізації
освітянських
завдань
ком’ютеризація
та інформатизація навчального процесу. Усі заклади загальної середньої освіти
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забезпечені комп’ютерною технікою. Усі заклади дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти підключені до мережі Інтернет. Створено
сайти відділу освіти, закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо
обдарованими дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів
є активними учасниками учнівських заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.
Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної
середньої, дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну
роботу щодо утримання і ремонтів приміщень, територій закладів. Наявна
матеріально-технічна база закладів освіти збережена.
Забезпечується співфінансування діючих державних програм: „Нова
українська школа”, „Ремонт обладнання та придбання для їдалень
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти”, „Спроможна школа
для кращих результатів”.
Протягом поточного року за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій по м. Золотоноша проведено
фінансування двох проєктів :

Фінансування проектів (заходів)
За рахунок місцевих
бюджетів

За рахунок Субвенції
Найменування проекту та
його місцезнаходження, вид
робіт

отриман
о
асигнува
нь

проведе
но
касових
видатків

3028,507

3028,807

2956,290

2956,290

1561,623

648,000

648,000

405,000

405,000

х

х

1943,000

х

х

3433,507

3433,507

2956,290

2956,290

3504,623

648,000

648,000

передбачено

Капітальний ремонт
спортивного майданчика
Спеціалізованої школи № 2
інформаційних технологій,
м.Золотоноша Черкаської
області (коригування)
Будівництво спортивного
майданчику (скейт-парку) по
вулиці Черкаська в місті
Золотоноша
Разом

фактич
но
викона
но
робіт

фактичн
о
виконан
о робіт
(фактич
ні
видатки)

передбач
ено

проведе
но
касових
видаткі
в

(фактич
ні
видатки)

1.11. Охорона здоров’я
На кінець звітного періоду медична галузь представлена двома
напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки.
До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП
„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної
медицини)”, який надає медичні послуги 28,6 тисячам мешканців нашого міста.
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До вторинної ланки належить КНП ,,Золотоніська районна
багатопрофільна лікарня” , яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення
міста та району.
На сьогодні в галузі охорони здоров’я громади функціонує 11 лікувальнопрофілактичних закладів, з них: 8 фельдшерських пунктів і амбулаторій в
сільських населених пунктах.
Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного
бюджету та власних коштів міського бюджету.
Згідно законів України про медичне обслуговування населення Центр
займається діагностичною, лікувальною, санітарно-просвітницькою та
протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого населення міста.
Центр надає медичні послуги міському населенню. На даний час повноцінно
працюють три амбулаторії, котрі в своїх підрозділах мають функціонуючі
фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари.
Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення
міста. Центр практично повністю забезпечений вакцинами для планових
щеплень.
Для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства
надходили кошти від Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ), як
оплата за медичні послуги, та кошти міського бюджету на виконання цільових
Програм. Крім того, безоплатно в централізованому порядку надходила
вакцина, лікарські засоби, вироби медичного призначення, бланки листків
непрацездатності.
Всього за 9 місяців 2020 року використано коштів, що надійшли від
НСЗУ, на заробітну плату, та сплату єдиного соціального внеску, орендну
плату, придбання матеріалів, ремонт та обслуговування автотранспорту,
повірку, сервісне обслуговування та ремонт медичного обладнання,
телекомунікаційних та інтернет – послуг, обслуговуванню програмного
забезпечення, офісної техніки та інших послуг на загальну суму 10 489,8
тис.гри.
Використання коштів міського бюджету на виконання відповідних
Програм, направлених на соціальне забезпечення жителів міста, склало 2 128,2
тис.грн., зокрема:
- Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими
органами на 2018-2020 роки (співфінансування) – 4,2 тис.грн.;
-Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення
м.Золотоноші на 2016-2020 роки (комунальні послуги та енергоносії,
відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення,
забезпечення пакетами на пологи, поточний ремонт амбулаторії № 3,
проведення заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції) –
1356,9 тис.грн.;
- Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні
захворювання на 2018-2020 роки – 612,4 тис.грн.;
- Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки
– 154,7 тис.гривень.
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Проведено капітальні видатки в сумі 176,9 тис. гривень. Кошти
використано на придбання комп’ютерної та офісної техніки, встановлення
кондиціонерів, бактерицидних ламп.
Розрахунки з бюджетом по обов’язкових платежах проведено в повному
обсязі.
Станом на 30.09.2020 штатна чисельність – 82,5 одиниць, фактична – 70
одиниць, середня заробітна плата 17,0 тис.гривень.
Зобов’язання погашено в повному розмірі.
За 9 місяців поточного року було прийнято пацієнтів:
 Поліклініка - 51429 осіб
 Виклики обслужені - 1572 осіб
 Стаціонар вдома - 330 осіб
 Стаціонар при амбулаторії - 933/6635 людино/дні
Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із
зони АТО. Оглянуто, проліковано та реабілітовано 121 бійців АТО. Також
центр проводить лікування та реабілітацію учасників бойових дій та
ліквідаторів аварії на ЧАЕС ( 240 осіб).
Рівень матеріально-технічної бази амбулаторій є достатнім та відповідає
табелю оснащення.
1.12. Культура, туризм та рекреація
Протягом звітного періоду мережа закладів культури зазнала змін, а саме:
Згідно рішення Золотоніської міської ради від 22.10.2019 року
№ 48-12/VII з 01.01.2020 року закрито міський центр дозвілля молоді.
Згідно рішення Золотоніської міської ради від 22.10.2019 року
№ 48-13/VII з 01.01.2020 року проведено оптимізацію міської бібліотечної
мережі та створено одну бібліотеку на базі двох міських бібліотек.
Станом на 01.11.2020 року мережа закладів культури складається з :
2-х закладів клубного типу та 5 сільських будинків культури;
1-ї міської бібліотеки та 5 сільських бібліотеки;
дитячої музичної школи;
краєзнавчого музею ім. М.Ф.Пономаренка, музей історії с. Кропивна та
історики-краєзнавчий музей с. Коробівка.
В період з 01.01.2020 по 01.11.2020 року забезпечено функціонування 8-ми
міських творчих колективів, що носять почесне звання „Народний” та 10-ти
сільських художніх колективів.
1.13. Фізична культура і спорт
Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити
спортивними секціями, групами понад 4,5 тисяч чоловік, що становить 11,8%
від загальної кількості населення громади.
Станом на 01.11.2020 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.
18

Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств
населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. У місті працює 8
спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі громади.
Ведеться робота з розвитку спорту вищих досягнень. Визначена
інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту:
футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, шахи.
Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального
процесу належить Золотоніській дитячій юнацькій спортивній школі –
ДЮСШ. Діти тренуються у секціях з футболу, баскетболу, греко-римської
боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях
та спартакіадах.
По суті, умови навчально-тренувального процесу забезпечені, але не на
тому рівні, який давав би можливість участі спортсменів в престижних
змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в
області без власного приміщення.
Проводиться робота з впорядкування стандартного футбольного поля на
стадіоні ДЮСШ та з влаштуванням майданчиків для гри з баскетболу та
волейболу за рахунок субвенції з державного фонду регіонального розвитку і
спів фінансування з місцевого бюджету

Найменування заходу
1

Реконструкція стадіону дитячо-юнацької
спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті
Золотоноша черкаської області

Разом

Джерела фінансування у
звітному періоді

Сума касових видатків
планова

фактична

4

5

6

ДФРР
Місцевий бюджет
(співфінансування)

5663,244

5663,244

2468,644

1340,5932

8131,888

7003,8172

По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись змагання
обласного рівня.
У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:
 КП ФК „Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),
 міська спортивна організація „Федерація футболу Золотоноші”
(керівник – Міхновський П.І.),
 клуб „Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.М.),
 громадська організація „Федерація баскетболу міста” ( керівник –
Абрамов А.М.),
 ГО „Профіспорт” (футбол, дитяча художня гімнастика, керівник Савенко Сергій),
 ГО „Центр підтримки спорту „Центуріон” (керівник – Амру С.А.),
 спортивний клуб „VARTEХ” ( керівник - Гонщик Вадим),
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 спортивна громадська організація „Золотоніська міськрайонна
федерація шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.).
Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань,
турнірів, першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих
видів спорту беруть участь в обласних змаганнях.
1.14. Молодіжна політика
Основною метою молодіжної політики є створення умов і гарантій для
всебічного та гармонійного розвитку молодої людини шляхом:
забезпечення справжньої рівності прав, обов’язків і соціальної
перспективи молоді поряд з іншими соціальними групами;
соціальний захист молоді, вирішення соціально-політичних, економічних
проблем, створення необхідних стартових можливостей для влаштування
власного життя, адаптації у ньому для саморозвитку і самореалізації.
Для забезпечення виконання державних програм підтримки сімей, дітей
та молоді утворена Служба у справах дітей, молоді та спорту.
У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд
несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це
стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного
стану сімей, сімейного безробіття, виховування дітей та їх навчання.
У місті проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% перебувають у
надзвичайних та складних умовах.
Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи проводиться
інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У
навчальних закладах проводяться виховні заняття, спрямовані формування
серед молоді знань про особливості здорових сімейних стосунків.
Одним з найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Охоплення дітей
дитячими оздоровчими закладами в канікулярний період сприяє покращенню їх
здоров'я, забезпечує зайнятість, попереджує явище бездоглядності, дає
можливість продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей.
Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 3073
особи.
В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті
виділено бюджетних коштів 89040,0 грн для оздоровлення та відпочинку
категорійних дітей.
В першу чергу на оздоровлення та відпочинок проводиться направлення
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та
безпритульних дітей, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули або
перебувають в АТО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із
багатодітних та малозабезпечених сімей,
дітей, які перебувають на
диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей-переможців
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання.
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1.15. Захист населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
При Золотоніській міській раді створена постійно діюча комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В громаді
функціонує Золотоніський РВ ДСНС України в Черкаській області, метою
якого є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайни х ситуацій
техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і
захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Станом на 01.11.2020
відповідно до затверджених графіків здійснення комплексної перевірки
готовності 13 захисних споруд цивільного захисту (сховища, протарадіаційнні
укриття) забезпечено інформування населення через засоби масової інформації,
проведено навчання та тренування.
Отже, враховуючи тенденції, що спостерігалися в економічному
та соціальному розвитку Золотоніської ТГ, можна констатувати, що у 2020 році
в територіальній громаді покращено ситуацію в реальному секторі економіки,
активізовано інвестиційну діяльність, створювались умови для розвитку малого
та середнього бізнесу, забезпечено стабільне функціонування систем
соціального захисту та соціального забезпечення населення, закладів
гуманітарної сфери не зважаючи на карантинні обмеження, спричинені
пандемією.
Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення
проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації цілей та
основних заходів на 2021 рік, визначених в Програмі.
Динаміка основних показників економічного та соціального розвитку
м. Золотоноша за 2019 − 2021 роки
№

Показник

1

Обсяг реалізованої промислової продукції
(робіт, послуг) у фактичних цінах, млн.
грн.
Індекс промислового виробництва, %
Обсяг прямих іноземних інвестицій з
початку року, тис. дол США
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок
усіх джерел фінансування, млн. грн.
Обсяг експорту , тис. дол. США
Обсяг імпорт, тис. дол. США

2
3
4
5
6
7
8

2019 рік
звіт
3205,2

2020 рік
очікуване
3582,302

2021рік
прогноз
3935,241

*

111,8
18000,0

109,9
18500,0

428,0

450,0

500,0

92436,6
24530,6

79698,4
24700,0
800

80495,4
24948,0
840

8900

10000

16189,9

Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла, м2

2262

Середньомісячна заробітна плата , грн.

7907
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ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ
ТЕНРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
у 2021 році
1. Забезпечення умов для економічного зростання
1.1. Інвестиційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
промоція інвестиційних можливостей територіальної громади;
розробка території та облаштування індустріального парку „Золотоноша“;
підвищення інституційної спроможності органів влади у сфері залучення
інвестицій та інвестиційного супроводу.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
участь у міжнародних економічних форумах – 2021;
презентація економічного та інвестиційного потенціалу територіальної
громади на всеукраїнських і міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
співпраця з керуючою компанією в рамках робіт по розробці території ,
підключення комунікацій, облаштуванню території індустріального парку,
пошуку учасників індустріального парку „Золотоноша“;
актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу
greenfield та виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення
інвестиційної привабливості територіальної громади;
систематичне проведення зустрічей з діючими інвесторами;
організація та проведення навчань для бізнесу щодо підготовки
інвестиційних проектів та пошуку інвестора;
залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку
Золотоніської територіальної громади (на умовах співфінансування) для
покращення інвестиційної привабливості територій;
залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення
співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та
інших не заборонених законодавством джерел.
Очікувані результати у 2021 році:
оновлення презентації інвестиційного та експортного потенціалу
територіальної громади;
проведення зустрічей з діючими та потенційними інвесторами щодо
питань розвитку їх бізнесу, впровадження інвестиційних проектів;
збільшення податків та зборів до місцевого бюджету.
Відповідальні за виконання:
управління та відділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
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1.2. Розвиток промислового виробництва
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
реконструкція, модернізація та технічне переоснащення промислових
підприємств міста та приєднаних сільськогосподарських підприємств;
виробництво конкурентоспроможної промислової продукції;
підтримка місцевого виробника;
підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової та
переробної промисловості шляхом ефективного використання природних та
людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
спільно з керуючою компанією організація заходів щодо створення
Індустріального парку „Золотоноша”;
впровадження у виробництво нових сучасних енергозберігаючих
технологій;
залучення підприємств переробної промисловості всіх форм власності до
участі в семінарах з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем
управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування,
гігієною та безпекою праці, ін.);
диверсифікація зовнішніх ринків збуту промислової продукції;
запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей
на
основі
впровадження
сучасних
інноваційних,
енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
створення належних умов для нарощування
промисловими
підприємствами
обсягів
виробництва
продукції,
підвищення
її
конкурентоспроможності і реалізації на ринках України та за її межами;
залучення підприємств харчової промисловості до участі у виставковоярмаркових заходах усіх рівнів з метою популяризації продукції торгових
брендів місцевих виробників;
залучення
інвестицій
у модернізацію
виробництва
харчової
промисловості;
активізація інноваційної діяльності підприємств, оновлення асортименту
продукції, що виробляється;
підвищення рівня кадрового потенціалу промислових підприємств.
Очікувані результати у 2021 році:
збільшення обсягів промислової продукції на 9,9 % у фактичних цінах;
модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності
за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому
ринку;
реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення обсягів
виробництва продукції з високою доданою вартістю;
розширення асортименту продукції;
створення нових робочих місць.
Відповідальні за виконання:
управління економіки.
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1.3. Розвиток сільського господарства
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
- здійснити інвентаризацію договорів оренди земельних ділянок, водних
об’єктів та майна, забезпечити перевірку на відповідність законодавству
розміру орендної плати;
- інвентаризація земель за межами населених пунктів переданих Золотоніській
ТГ відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області
- стимулювання розвитку приватних підприємств з переробки та збуту
продукції с/г та тваринництва, сервісних формувань з селекції та відтворення
сільськогосподарських тварин;
- реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для
комплексного розв’язання соціальних проблем села та розвитку сільських
територій,
зростання
доходів
сільського
населення,
створення
високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору.
Відповідальні за виконання:
управління економіки, управління архітектури, регулювання забудови та
земельних зносин.
1.4. Розвиток малого і середнього підприємництва
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
покращення бізнес-середовища;
розвиток підприємницької культури;
розвиток
інфраструктури
підтримки
малого
та
середнього
підприємництва;
нормативне регулювання підприємницької діяльності;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
ресурсне та інформаційне забезпечення;
координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва;
підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
впровадження навчальних програм для МСП;
створення та підтримка діяльності інформаційно-консультаційних
пунктів для малого та середнього бізнесу та центрів на базі Центру підтримки
підприємництва та Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);
впровадження комплексу заходів Програми “U-LEAD з Європою” :
оновлення матеріально-технічної бази, розширення видів послуг за новими
стандартами, проведення навчання та підвищення кваліфікації всіх спеціалістів
Золотоніського ЦНАПу, запровадження електронного документообігу;
запровадження міжтериторіального співробітництва з громадами щодо
надання якісних адміністративних послуг;
проведення семінарів-тренінгів для представників бізнесу з питань змін
та нововведень в законодавстві;
проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності
бізнесу виходити на нові ринки;
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розробити Програму розвитку малого та середнього підприємництва
Золотоніської територіальної громади на 2021-2022 роки;
Очікувані результати у 2021 році:
продовжити меморандум про співробітництво територіальних громад з
реалізації спільного проекту з Зорівською громадою;
збільшити частку реалізованої продукції (товарів, послуг) малими
підприємствами в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) –
на 11,5 %;
збільшити кількість зайнятих працівників на малих підприємствах – до
4080 тисячі осіб;
збільшити кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення –
до 50 одиниць;
збільшити кількість малих та середніх підприємств – до 141 одиниці;
збільшити кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб –
підприємців (за мінусом ліквідованих) – до 1570 одиниць;
затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва
Золотоніської територіальної громади на 2021-2022 роки.
Відповідальні за виконання:
управління економіки.
1.5. Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного
співробітництва
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
продовження співробітництва з іноземними партнерами за напрямками:
освітні та культурні обміни, розвиток соціально-медичної сфери,
співробітництво в комунальній сфері громади;
супровід іноземних делегацій (представники медицини, служби
надзвичайних ситуацій, пожежних частин, комунальних підприємств та
муніципалітету міст-партнерів) під час їхнього перебування на території
територіальної громади;
організація перебування представників Золотоніської територіальної
громади на території міст-партнерів та іноземних держав в рамках офіційних
візитів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
реалізація спільних заходів з німецькими партнерами в напрямку
очищення стічних вод та поводження з твердими побутовими відходами;
організація перевезення гуманітарного вантажу (медичне обладнання,
меблі, постільна білизна, одяг, гігієнічні засоби тощо) з міста Мелле;
участь представників територіальної громади в святкуванні визначених
подій міст-партнерів.
Очікувані результати у 2021 році:
обмін досвідом в галузі захисту навколишнього середовища, поводження з
твердими побутовими відходами та очищення стічних вод;
залучення досвіду й напрацювань фахівців міста Плауен, розроблення
концепції поводження з твердими побутовими відходами для заводу
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потужністю 35 тис. т/рік та концепції модернізації роботи очисних споруд міста
Золотоноша Золотоніського району Черкаської області;
забезпечення установ соціально-медичної сфери громади обладнанням,
меблями, необхідними засобами та матеріалами.
Відповідальні за виконання:
управління економіки, управління житлово-комунального господарства,
структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
1.6. Культура та туристично-рекреаційна діяльність
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
збереження та розвиток мережі закладів культури, мистецтва, музейної
справи, об’єктів культурної спадщини;
забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової
культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
збереження функціонування творчих колективів громади.
покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон;
розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж;
туристична промоція області.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів
культурної спадщини шляхом складання паспортів за єдиною формою;
проведення заходів з відзначення: 207-ї річниці від дня народження Т.Г.
Шевченка, заходи з вшанування Героїв Холодного Яру, 160-х роковин смерті та
з дня перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі, 76-річчя Перемоги
у Другій світовій війні, державних свят;
проведення заходів патріотичного спрямування: Всеукраїнського
Фестивалю „Чорнобривців”, юнацького фестивалю патріотичної пісні „Героям
Слава!”, велопробігу „Єдність”;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури;
забезпечення бібліотек громади мінімумом наукових, науковопопулярних видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової
літератури, придбання видань історико-краєзнавчого характеру, авторами яких
є лауреати державних премій;
забезпечення комплексного підходу до вирішення проблемних питань
діяльності творчих спілок , збереження розвитку творчого потенціалу митців
громади, примноження національної культурної спадщини.
розбудова та облаштування туристичної інфраструктури на туристичних
об’єктах громади;
організація та проведення заходів у рамках Дня Європи;
організація та проведення Дня міста, Дня села;
проведення презентацій туристичного потенціалу Золотоніської
територіальної громади;
участь делегацій громади в спеціалізованих виставках та презентаціях;
підтримка та сприяння в проведенні фестивалів у громаді;
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виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних
матеріалів про туристичний потенціал Золотоніської територіальної громади;
здійснення промоції: туристичних маршрутів; туристичних та історикокультурних об’єктів громади.
Очікувані результати у 2021 році:
збереження історико-культурних цінностей;
задоволення в повному обсязі культурних потреб населення;
створення єдиної бази облікової документації на об’єкти культурної
спадщини;
задоволення в повному обсязі культурних потреб населення;
забезпечення стабільної міжконфесійної ситуації в громаді.
завершення реконструкції площі Небесної сотні в центрі міста;
проведення Всеукраїнського фестивалю чорнобривців та фестивалю
юнацько-патріотичної пісні „Героям Слава”;
організація та проведення заходів у рамках Дня Європи;
організація та проведення Велопробігу „Єдність”;
організація та проведення Дня міста, Дня села;
випуск календаря туристичних об’єктів громади;
участь у регіональному Туристичного Форумі.
Відповідальні за виконання:
відділ культури, відділ освіти, сектор у справі молоді та спорту, відділ
внутрішньої політики, управління економіки, громадські організації.
1.7. Транспортна інфраструктура
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у місті
Золотоноша Золотоніського району Черкаської області та приєднаних сільських
територій, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та
забезпечення безпечних умов руху, підвищення комфортності та економічності
перевезень.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
облаштування, будівництво та реконструкція зупинок громадського
транспорту;
утримання та ремонту доріг комунальної власності у Золотоніській
територіальній громаді на 2021 рік;
проведення ремонтних робіт на міських, сільських автомобільних
дорогах;
виконання комплексу заходів з встановлення та заміни дорожніх знаків,
улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього огородження;
Очікувані результати у 2021 році:
забезпечення безпеки обслуговування пасажирів громадського
транспорту;
створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху;
забезпечення доступності осіб з обмеженими можливостями до
транспорту та транспортної інфраструктури громади;
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поліпшення та збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у
місті Золотоноша, приєднаних селищ та сіл, своєчасне виконання робіт з
ремонту і експлуатаційного утримання;
проведення поточного дрібного ремонту – 50,0 км вулиць і доріг громади.
Відповідальні за виконання:
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Золотоніської міської ради.
1.8. Будівництво
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
будівництво та реконструкція найбільш соціально-значимих об’єктів
громади;
розвиток інфраструктури населених пунктів;
забезпечення доступним житлом жителів громади;
оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
активізація інформаційного та організаційного забезпечення залучення
інвестицій у будівельну галузь, налагодження тісної взаємодії органів
виконавчої влади з інвесторами, розміщення інвестиційних проектів на вебсайті громади;
введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх
джерел фінансування;
реалізація житлових програм, що діють на території громади: державної
програми забезпечення молоді житлом; програми забезпечення учасників АТО
та членів їх сімей житлом; обласної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”;
забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві, врахування
громадської думки під час вирішення питань планування та забудови
територій;
розроблення та оновлення регіональних схем планування території міста,
генерального плану міста, як основи вдосконалення адміністративнотериторіального устрою країни, встановлення меж населеного пункту –
розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації в
порядку, передбаченому законодавством.
Очікувані результати у 2021 році:
зростання обсягів виконаних будівельних робіт на 5,0%;
зростання обсягів прийнятого в експлуатацію житла на 5,0%.
Відповідальні за виконання:
управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, служба
у справах дітей, молоді та спорту, управління економіки.
1.9. Енергозбереження
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
бюджетними
установами,
підприємствами
житлово-комунального
господарства;
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обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливноенергетичних ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
стимулювання до енергозбереження;
впровадження альтернативних джерел енергії;
інформаційно-роз’яснювальна кампанія.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
компенсація частини відсоткової ставки населення за кредитами на
енергозберігаючі заходи через уповноважені банки: ПАТ АБ “Укргазбанк”, та
ПАТ “Державний ощадбанк України” на придбання котлів з використанням
будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), впровадження
енергоефективних заходів і часткової компенсації відсоткової ставки по
кредитах населенню та ОСББ;
розгляд укладення довгострокових договорів з ЕСКО для
енергомодернізації бюджетних будівель;
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів за рахунок
модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних
енергоефективних технологій, зокрема проведення санації будівель бюджетних
установ.
Розробити Програму підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 20212025 роки.
Очікувані результати у 2021 році:
ефективне використання традиційних видів паливно-енергетичних
ресурсів, у першу чергу, імпортованого природного газу;
скорочення загального споживання енергії та води бюджетними
установами та відповідних витрат місцевих бюджів на утримання,
експлуатацію та ремонт обладнання та будівель;
- покращення системи теплопостачання закладів бюджетних установ;
- покращення електротехнічного оснащення;
- покращення освітленості закладів, доведення рівня освітленості до
стандартів України;
- покращення умов перебування в будівлях бюджетних установах;
- підвищення рівня екологічної чистоти через запровадження
альтернативних відновлюваних джерел енергії;
- покращення естетичної привабливості закладів бюджетних установ;
- стимулювання населення до енергозбереження та енергоефективності;
- збільшення створення ОСББ на території міста;
- підвищення обізнаності населення в напрямку енергозбереження та
енергоефективності.
Відповідальні за виконання:
структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
1.10. Розвиток житлово-комунального господарства
Пріоритетні цілі розвитку на 2021 рік:
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забезпечення населення та господарського комплексу міста та сільських
населених пунктів якісними послугами підприємств житлово-комунального
господарства;
ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження
енергоємності виробництва.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житловокомунального господарства Громади, підприємств і організацій різних форм
власності;
залучення інвестицій в галузь житлово-комунального господарства;
проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення
підприємств житлово-комунального господарства;
впровадження більш ефективних форм управління житлом та
комунальною інфраструктурою;
забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування
житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та
встановлення тарифів на них;
удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житловокомунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів,
зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності
будинків;
реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем
теплопостачання, модернізація комунальної теплоенергетики, шляхом
скорочення споживання природного газу;
реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального
обслуговування;
реконструкція полігону твердих побутових відходів;
відновлення вуличного освітлення у місті та сільських населених пунктів.
Очікувані результати у 2021 році: ремонт або введення в дію
потужностей комунального господарства за рахунок
бюджету: 0,7 км
тепломережі, 0,6 км каналізації, 1,8 км водопроводу;
забезпечення 100% освітленості вулиць громади.
Відповідальні за виконання:
управління
житлово-комунального
господарства, відділ
освіти
виконавчого комітету Золотоніської міської ради, КП „Міський водоканал”,
ТОВ „380 V”.
1.11. Зайнятість населення
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
забезпечення ефективної політики зайнятості;
підвищення адаптивності населення до нових умов ринку праці;
детінізація відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
реалізація програм зайнятості населення;
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сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня
робочої сили у відповідність із потребою роботодавців;
сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
надання особам з числа безробітних консультацій щодо організації та
провадження підприємницької діяльності;
розширення спектру проведення громадських та інших робіт тимчасового
характеру за рахунок коштів місцевого бюджету в межах виконання ,
роботодавців та Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття;
забезпечення захисту прав працівників щодо гідної оплати праці та
належного оформлення трудових відносин.
Очікувані результати у 2021 році:
працевлаштування 100 осіб, в т.ч. 50 безробітних громадян;
надання профорієнтаційних послуг для цільових груп населення
(школярі, молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом
незайнятості) і окремих громадян, спрямовуючи зусилля на формування
активної позиції в питаннях зайнятості, осмислений вибір напрямів професійної
діяльності, підвищення престижу робітничих професій;
залучення осіб з числа зареєстрованих безробітних до участі у
громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Відповідальні за виконання:
Золотоніська міськрайонна філія Черкаського обласного центру зайнятості,
управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Золотоніської міської ради.
1.11. Бюджетна політика
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
реформа міжбюджетних відносин на регіональному рівні;
забезпечення стабільного наповнення місцевого бюджету;
збалансування місцевого бюджету з метою забезпечення своєчасного
фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню;
соціальна підтримка малозахищених верств населення, забезпечення
соціально-орієнтованого розподілу фінансових ресурсів бюджету.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
підвищення рівня взаємодії органу місцевого самоврядування з органами
фіскальної служби області щодо скорочення сфери тіньової економіки, протидії
мінімізації сплати податків, посилення контролю за повнотою сплати податків,
зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів;
забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій,
проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та
комунальні послуги;
фінансова підтримка коштами місцевого бюджету міських/сільських
заходів, що проводяться громадськими організаціями, зокрема по професійній
орієнтації дітей-інвалідів, оздоровленню дітей; надання цими організаціями
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соціальних послуг і матеріальної допомоги окремим верствам населення,
проведення тематичних заходів до відповідних пам’ятних дат та інше;
надання з місцевого бюджету матеріальної допомоги громадянам, які
потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, котрі мають особливі
заслуги перед Україною, приймали участь в антитерористичній операції в
східних регіонах України, тощо;
проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних
дат та інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного
законодавства, із забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов
для цього (в т.ч. і шляхом залучення коштів місцевого бюджету);
надання з місцевого бюджету іншим бюджетам міжбюджетних
трансфертів на соціальний захист населення, виконання обласних програм в
галузі освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, інших програм,
поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ,
соціальноекономічний розвиток регіонів та інші цілі;
розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення
будівництва, реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної
сфери, що належать до комунальної власності; фінансова підтримка суб’єктів
господарювання, засновниками чи співзасновниками яких є міська рада;
будівництво,
реконструкція,
ремонт
об’єктів
житлово-комунального
господарства, фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування державного та
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
та придбання житла (у т.ч. і шляхом залучення коштів місцевого бюджету);
надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурноспортивної спрямованості;
фінансова підтримка коштами місцевого бюджету програм, спрямованих
на соціально-економічний розвиток Золотоніської громади;
залучення коштів місцевих бюджетів для забезпечення реалізації проєктів
та програм місцевого значення;
підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання
службових обов’язків працівниками Золотоніської міської ради Золотоніського
району Черкаської області та її структурних підрозділів шляхом фінансового
забезпечення своєчасної виплати їм заробітної плати згідно законодавства,
поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення,
проведення
розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, послуги транспортного
обслуговування, утримання орендованих приміщень та прибудинкової
території, проведення інших поточних та капітальних видатків через надання
субвенцій з обласного бюджету місцевому бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Очікувані результати у 2021 році:
збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів
до місцевого бюджету в межах 20,0 % ;
збільшення видатків місцевих бюджетів (у співставних обсягах) на 20,0%.
Відповідальні за виконання:
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Золотоніське міське фінансове управління, Золотоніська міська рада,
виконавчий комітет Золотоніської міської ради , структурні підрозділи
виконавчого комітету Золотоніської міської ради, головні розпорядники
коштів, Головне управління ДПС у Черкаській області.

2. Соціально-культурний розвиток та
підвищення рівня життя населення
2.1. Освіта
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
забезпечення рівного доступу населення Громади до отримання якісної
освіти в умовах реформи НУШ;
удосконалення мережі навчальних закладів та покращення їх
матеріально-технічної бази;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів;
забезпечення закладів з інклюзивним навчанням корекційним
обладнанням та меблями для ресурсних кімнат;
підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти на умовах
співфінансування (батьківська плата і місцевий бюджет);
здійснення виплат згідно програми «Обдарована дитина»;
створення умов для діяльності закладів позашкільної освіти, зокрема,
збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, творчих
об’єднань;
організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, категорійних
дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
виплати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по
досягненню 18 років;
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування,
одягом;
забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей
пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки;
організація та проведення тренінгів/інформаційних занять для учнівської
молоді, щодо формування відповідального способу життя, свідомого ставлення
до збереження здоров’я та формування толерантного ставлення до людей з
різними видами захворювань, профілактики безпечної сексуальної поведінки,
профілактика захворювань на ВІЛ та туберкульоз;
впровадження навчальних програм для молоді щодо гендерного
виховання та попередження насильства з метою сприяння становлення активної
позиції особистості в реалізації ідеалів та цінностей гендерної демократії в
Україні та усуненню дискримінації, захисту прав жінок;
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проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на
запобігання та розв’язання проблеми насильства та булінгу у дитячому
середовищі;
національно-патріотичне виховання учнівської молоді;
створення безпечного середовища в школах шляхом виконання заходів
щодо належного технічного стану протипожежної безпеки та цивільного
захисту;
організація медичних оглядів учасників освітнього процесу;
оновлення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання, в
тому числі комп’ютерною технікою;
впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах;
капітальні ремонти покрівель, приміщень, харчоблоків, спортивних
майданчиків, туалетних кімнат, заміна віконних та дверних блоків у закладах
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
реалізація заходів з добудови критого басейну в гімназії ім..
С.Д.Скляренка;
реалізація заходів обласної програми „Інноваційні школи Черкащини“ в
частині створення та оснащення інноваційних шкіл за рахунок місцевих
бюджетів;
підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності
вчителів в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема
проведення практично-методичних семінарів для педагогічних працівників,
курсів підвищення кваліфікації.
Очікувані результати у 2021 році:
формування всебічно розвинених громадян суспільства;
охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 (7)
років;
стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
осучаснення предметних кабінетів;
стовідсоткове оновлення комп’ютерної техніки навчальних закладів і
підключення їх до мережі швидкісного Інтернету;
поетапне виконання заходів, які будуть забезпечувати належне виконання
вимог
Управління
Держпраці,
Управління
Держпродспоживслужби,
Управління ДСНС України;
виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку
Золотоніської територіальної громади у 2021 році.
Відповідальні за виконання:
відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
2.2. Охорона здоров’я
Пріоритетні цілі розвитку на 2021 рік:
зниження рівня захворюваності і смертності населення;
розвиток паліативної допомоги;
забезпечення закладів охорони здоров’я кваліфікованими кадрами.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
34

підвищення якості надання медичних послуг населенню;
забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та
виробами медичного призначення;
придбання біохімічного автоматичного аналізатора для покращення
матеріально-технічної бази;
при формуванні та перегляді місцевих бюджетів передбачення коштів для
забезпечення медичних працівників житлом, у першу чергу молодих
спеціалістів;
підвищення якості надання медичної допомоги пацієнтам з цукровим
діабетом, гіпертонічною хворобою, тих, які перенесли інсульт, інфаркт.
Очікувані результати у 2021 році:
добитися високого показника взяття на диспансерний нагляд вагітних в
терміні до 12 тижнів;
досягнення рівня первинної діагностики злоякісних новоутворень на
ранніх стадіях в межах 52 – 54%;
утримання показника дорокової летальності від онкологічних
захворювань на рівні не вище 25%;
забезпечення загальноукраїнської тенденції до зниження показника
захворюваності на туберкульоз.
Відповідальні за виконання:
комунальне підприємство ,,Золотоніський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”.
2.3. Сімейна та молодіжна політика
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
- забезпечення безкоштовним оздоровленням прийомних дітей та
дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та молоді з
функціональними обмеженнями;
- соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
- розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя
та профілактика негативних явищ;
- розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в
напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань молоді;
- розвиток національного та військово-патріотичного виховання дітей та
молоді;
- надання якісних оздоровчих послуг в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку;
- пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки сімей,
насамперед з дітьми, виховання відповідального ставлення до батьківства і
запобігання соціальному сирітству;
- підвищення рівня поінформованості населення з проблем сімейного
насилля та надання послуг потерпілим, забезпечення медичного і правового
захисту;
- соціальна підтримка сімей та дітей, профілактика соціального сирітства
дітей;
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- залучення молоді до написання грантів;
- підтримка та реалізація соціальних проектів молодіжних лідерів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
проведення фестивалів, конкурсів, спрямованих на популяризацію
здорового способу життя;
проведення військово-патріотичних змін для дітей і молоді на базі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
оздоровлення дітей у позаміських дитячих оздоровчих таборах
тривалістю зміни не менше 21 дня;
підвищення якості роботи, спрямованої на профілактику
соціального сирітства;
розвиток послуги патронату над дитиною в області (поширення
інформації про послугу серед цільових груп населення, проведення навчання
для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників, навчання
міждисциплінарних команд);
- продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу з метою максимального охоплення
сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям
щодо реалізації програм та проектів стосовно дітей, жінок, молоді та сім’ї;
- сприяння організації та проведення Всеукраїнських та регіональних
інформаційно-просвітницьких, видовищно-освітніх акцій з метою пропаганди
здорового способу життя молоді;
- проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо
попередження насильства в сім’ї; здійснення заходів спрямованих на
пропагування сімейних цінностей;
- підтримка діяльності громадських та інших організацій, діяльність яких
спрямована на поліпшення становища сімей;
- виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків;
- вжиття заходів, спрямованих на формування гендерної культури
населення;
- співпраця з міжнародними агенціями, які підтримують ініціативи у
напрямку гендерних перетворень;
- проведення інформаційних кампаній та просвітницьких акцій з питань
протидії торгівлі людьми;
- співпраця з неурядовими організаціями, які працюють у сфері протидії
торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим.
Очікувані результати у 2020 році:
- збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення
молодіжних заходів в громаді;
- збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національнопатріотичним вихованням;
- збільшення кількості патронатних сімей;
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- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Відповідальні за виконання:
служба у справах дітей, молоді та спорту.
2.4. Фізична культура та спорт
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
популяризація здорового та активного способу життя серед жителів
громади та області;
розвиток та підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту,
спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів, олімпійських та
неолімпійських видів спорту;
збереження мережі закладів фізичної культури і спорту та підвищення
ефективності їх діяльності;
підвищення ефективності фізичного виховання та масового спорту у
формуванні здорового способу життя населення громади;
забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і
спорту в місті, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких
верств населення;
забезпечення підготовки та проведення заходів з фізичної культури і
спорту серед учасників бойових дій та їх участі у спортивних заходах міського,
сільського, обласного та всеукраїнського рівня;
забезпечення
умов
розвитку
олімпійських,
паралімпійських,
дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, збереження та розвиток
матеріально-технічної бази;
сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих
звичок, покращення розумової і фізичної працездатності населення громади.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах
навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового
відпочинку населення;
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
залучення підростаючого покоління до регулярних занять фізичною
культурою;
продовження реконструкції, модернізації та будівництва спортивних
споруд та майданчиків;
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту;
забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг
спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які
функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;
Очікувані результати у 2021році:
закінчення реконструкції та введення в експлуатацію стадіону дитячоюнацької спортивної школи по вулиці Черкаська,5 в місті Золотоноша;
введення в експлуатацію спортивного майданчику (скейт-парку) по
вулиці Черкаська;
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зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану жителів Громади,
особливо підростаючого покоління;
залучення більшої кількості дітей до занять спортом;
підвищення результативності виступу спортсменів на змаганнях
всеукраїнського та міжнародного рівнів;
покращення матеріально-технічної бази колективів фізичної культури,
дитячо-юнацьких шкіл, спортивних клубів;
створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля
Громади.
Відповідальні за виконання:
служба у справах дітей, молоді та спорту, відділ освіти.
2.5. Соціальний захист населення
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
збільшення рівня соціальної підтримки найбільш вразливих верств
населення та створення умов для заохочення до роботи працездатного
населення;
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та
осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під
час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного
стану;
поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників
АТО та членів їх родин;
підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного
забезпечення.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
удосконалення функцій контролю за правомірністю надання соціальної
допомоги;
впровадження дієвого механізму надання субсидій та пільг населенню на
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі;
реалізація заходів комплексної програми „Турбота“;
забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків
захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
реалізація заходів комплексної програми щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018 – 2022 роки;
забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків
захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени
яких загинули під час проведення АТО;
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систематичне проведення оцінки якості обслуговування громадян
органами Пенсійного фонду України;
переведення паперових пенсійних справ в електронну форму;
впровадження електронних сервісів веб-порталу електронних послуг
Пенсійного фонду України та розширення кола користувачів ними.
Очікувані результати у 2021 році:
забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення;
збереження здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування,
соціальний, матеріальний захист тощо;
забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під
час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;
прийом та обробка документів в електронній формі з використанням
електронного цифрового підпису;
удосконалення
технології
індивідуально-масового
електронного
інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби
мобільного зв’язку, електронну пошту тощо;
розширення кола отримувачів електронного пенсійного посвідчення.
Відповідальні за виконання:
управління праці та соціального захисту населення, міський центр
соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради, відділ з
питань призначення та перерахунку пенсій №7 управління застосування
пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Черкаській області.
2.6. Цивільний захист населення
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від
надзвичайних ситуацій;
забезпечення підтримання в експлуатаційному стані внутрішньо міської
системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо
запобіганню виникненню пожеж на торфовищах протягом протипожежного
періоду та нещасних випадків з людьми на водних об’єктах;
проведення командно-штабних навчань з питань цивільної оборони;
здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо впровадження на
потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки
автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (протягом
року);
створення матеріального резерву для попередження та ліквідації
можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
відповідних обсягах затвердженої номенклатури;
забезпечення виконання планових завдань щодо набору громадян на
військову службу за контрактом, на військову строкову службу;
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надання шефської допомоги військовим частинам, які дислоковані на
території міста.
Очікувані результати у 2021 році:
створення системи допомоги населенню,
оснащення сучасною пожежно-рятувальною технікою та обладнанням
підрозділів цивільного захисту;
збереження здоров’я та життя населенню громади;
покращення стану техногенної та пожежної безпеки на території
Громади;
зменшення ризику виникнення аварій та надзвичайних ситуацій
техногенного характеру.
Відповідальні за виконання:
відділ з питань надзвичайних ситуацій.

3. Екологічна безпека та збереження довкілля
Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття;
вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами;
зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану р.
Золотоношка, атмосферного повітря;
підвищення рівня екологічної культури населення;
підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
створення нових, розширення меж існуючих об’єктів природнозаповідного фонду;
встановлення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору,
транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових
відходів;
запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів
з метою використання відходів у якості вторинної сировини (придбання
контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів);
реконструкція (розширення, будівництво) полігонів твердих побутових
відходів;
реконструкція існуючих очисних споруд для очищення стічних вод та
каналізаційних систем;
проведення заходів по відновленню і підтриманню сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;
проведення заходів по зарибленню ставків громади;
впровадження заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря основними підприємствами-забруднювачами;
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залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної
політики, прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, шляхом
проведення консультацій, семінарів, круглих столів, громадських слухань,
тощо;
забезпечення доступу громадських організацій та окремих громадян до
екологічної інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти,
екологічної просвіти та виховання;
проведення заходів.
Очікувані результати у 2021 році:
формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття,
забезпечення цілісності територій та об’єктів природно-заповідного фонду та
запобігання незаконному їх заволодінню;
зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на
полігони твердих побутових відходів, зростання в області частки заготівлі,
утилізації та використання відходів як вторинної сировини;
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до водних об’єктів
області та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану водних об’єктів;
зменшення забруднення атмосферного повітря;
участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що
стосуються довкілля, різноманітних природоохоронних акціях.
Відповідальні за виконання:
управління житлово-комунального господарства, управління архітектури,
регулювання забудови та земельних відносин.

4. Розбудова інституційної спроможності
4.1. Планування та розвиток територіальних громад
Пріоритетні цілі на 2021 рік:
- стратегічне планування розвитку територіальної громади;
- підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування;
- інформаційно-консультативна підтримка співробітництва територіальних
громад.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
- заключення договорів співробітництва територіальних громад з реалізації
спільних проєктів та поширення позитивного досвіду таких діючих успішних
договорів, в т.ч. в місцевих ЗМІ;
- сприяння розширенню фінансових можливостей громади шляхом
залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги;
- поширення досвіду та історій успіху діючих територіальних громад
області у місцевих ЗМІ;
- інформаційно-роз’яснювальна робота щодо особливостей і переваг
добровільного об’єднання та співробітництва територіальних громад.
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Очікувані результати у 2021 році:
- збільшення кількості договорів співробітництва територіальної громади з
реалізації спільних проектів;
- збільшення кількості якісно підготовлених проєктів регіонального
розвитку;
- прийняття Стратегії розвитку Золотоніської територіальної громади до
2025 року
Відповідальні за виконання:
структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
4.2. Розвиток громадянського суспільства
Пріоритетні цілі розвитку у 2021 році:
створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів
громадянського суспільства;
сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної,
регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціальноекономічному розвитку громади.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
- сприяння проведенню навчання для представників інститутів
громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм
(проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з
державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка“ з метою активізації залучення представників
інститутів громадянського суспільства до участі у відповідних конкурсах та
підвищення якості зазначених програм (проектів, заходів);
- проведення публічних консультацій із громадськістю, залучення
громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем
та підготовки проєктів актів, що мають важливе суспільне значення;
- сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних
підприємств, організацій та установ;
- сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого
і середнього підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної
кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням
інститутів громадянського суспільства;
- сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот
громади, формуванню міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;
- сприяння проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення)
інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання
шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв;
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- висвітлення в засобах масової інформації матеріалів із питань розвитку
громадянського суспільства.
Очікувані результати у 2021 році:
- налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства;
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних
коштів у сфері фінансування неурядових організацій громадянського
суспільства;
- забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і
свобод людини і громадянина;
- підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з
боку органів влади, вчасне інформування про підготовку проєктів рішень.
Відповідальні за виконання:
відділ внутрішньої політики.
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК
Соціально-економічний аналіз розвитку громади показує, що, незважаючи на існуючий економічний потенціал громади, який за рядом показників соціальної та
економічної сфери, що суттєво впливають на якість життя громадян має позитивний характер, ситуація в територіальній громаді повною мірою не задовольняє мешканців. Відтак, оскільки
головним об’єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя (наближення її до європейського рівня), буде формуватися Стратегія
розвитку Золотоніської територіальної громади до 2025 року, пріоритетними напрямками розвитку будуть визначені наступні стратегічні цілі в наступних секторах:

3.1. м.Золотоноша
№
п/п

Назва заходу (об’єкта), його
місце знаходження

Термі
н
кінце
вого
викон
ання

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн..
Обсяг
Облас
фінансуванн
Державни
ний
Місцевий
Інші
я, всього
й бюджет
бюдже
бюджет
джерела
т

Очікуваний результат у 2021
році

Відповідальні
виконавці

Забезпечення
сталого
економічного розвитку міста
Золотоноша
шляхом
формування єдиної території з
облаштованою
інфраструктурою
для
розміщення нових об’єктів
промисловості, інноваційної
сфери, логістики і супутніх
послуг.

Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Економічний розвиток
1.

Будівництво Індустріального парку
„Золотоноша” по вул. Обухова в м.
Золотоноша Черкаської області

25932,89

20212022

Разом по розділу
1.

2.
3.

Експлуатація
та
технічне
обслуговування житлового фонду
(відновлення
елементів
благоустрою
вулиць
міста,
капітальний
ремонт
дворових
заїздів. Капітальний ремонт при
будинкових
територій
та
дорожнього покриття)
Організація
благоустрою
населених пунктів
Утримання
та
розвиток

16132,89

25932,89

9800,0

16132,89
9800,0
Розвиток житлово – комунальної сфери
9510,342

2021

9510,342

2021

12630,590

12630,590

УЖКГ

2021

63975,677

63975,677

ПрАТ
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4.

5.

6.

.7.

8

9.

автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Реконструкція самоплинного та
напірного колекторів по вул.
Шевченка в м. Золотоноша.
Черкаської області. Коригування І
черга (додаткові та залишкові
роботи)
Реконструкція самоплинного та
напірного колекторів по вул.
Шевченка в м. Золотоноша.
Черкаської області. Коригування ІІ
черга
Реконструкція зовнішніх мереж
водопостачання
в
м.
Золотоноша.Залишкові
роботи.
Спів фінансування по програмі
СЕР
Реконструкція полігону твердих
побутових
відходів
для
м.
Золотоноша в адміністративних
межах
Антипівської
та
Новодмитрівської сільських рад
Золотоніського району Черкаської
області. Коригування, в т.ч. ПКД,
експертиза ПКД, авторський та
технічний
нагляд
(загальна
вартість
проекту
після
коригування 22160702 грн., з них
д/б – 19944631,0 грн., м/б –
2216071 грн.)
Проведення комплексу робіт по
регулюванню
та
поліпшенню
гідрологічного та екологічного
стану р. Золотоноша у м.
Золотоноша Черкаської області
Поліпшення технічного стану та
благоустрій
р.Золотоношка
в

2021

6497,948
6497,948

2021

41119,183

2021

2576,106

37007,265

4111,918

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

2576,106

Завершення робіт по проекту
реконструкції зовнішніх
мереж водопостачання в м.
Золотоноша

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

2021
22160,702

2021

19 944,63

2 216,072

207,0
207,0

2021

Завершення робіт по проекту
І-ша черга

,,Золотоношарембуд
’’,
ПП КФ ,,Дорбуд’’
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Завершення
екологічного
проекту по очищенню річки
Золотоношка
Покращення
благоустрою
міста.
Формування
зон

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
УЖКГ
КП „Міський
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

м.Золотоноша Черкаської області.
Реконструкція. В т.ч. ПКД,
експертиза,
авторський
та
технічний нагляд
Придбання спеціальної техніки для
обслуговування
комунальної
інфраструктури міста Золотоноші,
Черкаської
області
(вакуумна
асанізаторна машина- мулосос )
Оплата зобов’язань КП “Міський
водоканал»
по
Договору
фінансового
лізингу
№
416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ від 16
05.2018
року,
як
поруку
Золотоніської
міської
ради,
відповідно до п. 13.18.4, 13.18.6
Договору на придбання машини
дорожньої комбінованої МДКЗ-1000
(укомплектована
поливо
миючим, піскорозкидуючим та
плужно-щіточним обладнанням) на
шасі МАЗ-4381№2 та машину
МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з
обладнанням
УЯР-01-14
для
ямкового ремонту доріг.
Придбання генераторів аварійного
живлення (2 шт. .)
Придбання змінних контейнерів
об’ємом 7 м куб в кількості 11 шт.

14085,805

2021

12677,224

1408,581

3000,0

3000,0

2021

1423,133

1423,133

2021

2000,0

2021

Придбання станції знезалізнення
питної води

2021

Капітальний ремонт
мереж
теплопостачання від котельні по
вул.
Гоголя,7,
по
вул..

2021

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

водоканал”

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

935,0

Зменшення
ризику
виникнення
аварійних
ситуацій,
зменшення
енергоспоживання
Поліпшення життєдіяльності
жителів міста.

350,0

Поліпшення якості
води кварталу №3

2300,0

Економія енергоресурсів

2000,0

935,0

350,0

2300,0

відпочинку в центрі міста
Золотоноша

питної

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
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Миколаївській в м. Золотоноша.
Виотовлення ПКД. Експертиза.
Придбання та встановлення вузлів
комерційного обліку споживання
послуг
з
центрального
водопостачання
Поточний ремонт асфальтно –
бетонного покриття вулиць

2021

18.

Придбання
тиску води

2021

19.

Капітальний ремонт 2-х насосів
(заміна насосного обладнання І
підйому води Домантівського
водозабору на насоси з частотним
регулювання)
Встановлення
жироловки
на
очисних спорудах

16.

17.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

станції

підвищення

Контейнера для збору та вивозу
ТПВ 1м3 (ДК 021:2015 код
44613800-8) 50 шт.
Контейнера для збору та вивозу
ТПВ 1м3 (ДК 021:2015 код
44613800-8) 10 шт.
Відшкодування 50% від суми
погашених відсотків по кредитах
ОСББ, цільове використання яких
– впровадження енергозберігаючих
заходів,
спрямованих
на
заощадження ПЕР
Придбання спеціальної техніки для
обслуговування
комунальної
інфраструктури міста Золотоноші,
Черкаської області (автовишка)
Пам’ятник
воїнам
АТО
на
території „Меморіального парку” в

4440,648

2021
49211,343

4440,648

49211,343

162,0

162,0

896,0

896,0

2021

950,0

950,0

2021

200,0

2021

200,0
2021

420,0
420,0

2021

550,0
550,0

2021

2021

Контроль за використаними
ресурсами та їх оплату.

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Поліпшення інфраструктури
міста, життєдіяльність жителів
міста.
Поліпшення інфраструктуру
міста , покращення
життєдіяльність жителів
вулиць та мікрорайонів .
Економія електричної енергії
на 10%

УЖКГ
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
УЖКГ
КП «Міський
водоканал»

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста
Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста
Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста
Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

КП „Міський
водоканал”

КП „Міський
водоканал”

2700,0

2700,0

Поліпшення умов
життєдіяльності мешканців
міста та благоустрою міста

300,0

300,0

Поліпшення інфраструктуру
міста , покращення

КП „Міський
водоканал”
КП „Міський
водоканал”
КП „Міський
водоканал”

УЖКГ
КП „Міський
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м. Золотоноша
26.

27.

28.

Заміна
несправних
гідрантів

пожежних

Капітальний
ремонт
системи
водовідведення талих та дощових
вод (ливнева каналізація)
Облаштування паркувальних місць
для автомобілів по вул. Обухова

2021

2

3

4

5

300,0

300,0

200,00

200,00

Поліпшення інфраструктури
міста, життєдіяльність жителів
міста.
Поліпшення інфраструктури
міста,
життєдіяльності
жителів міста.

2021

2021

700,00
700,0

Разом по розділу:
1

життєдіяльність жителів
вулиць та мікрорайонів .
Недопущення виникнення
аварійних ситуацій.

243 801,477

Ремонт ганку :
ЗШ №2
ЗОШ № 6
ДНЗ „Берізка”
ДНЗ „Веселка”
ДНЗ „Ромашка”
Ремонт системи опалення :
ЗОШ № 5
ЗОШ № 6
ДНЗ „Струмочок”
Ремонт системи водопоста-чання
ЗОШ №1
ДНЗ „Сонечко”
- ДНЗ „Веселка”

2021

670,0

2021

780,0

2021

510,0

Ремонт асфальтного покриття:
ЗОШ №2
ДНЗ „Сонечко”
Капітальний ремонт по заміні
віконних блоків/відкоси
ЗОШ №6
- ДНЗ „Берізка”
- ДНЗ „Веселка”
- ДНЗ „Ромашка”
- ДНЗ „Калинка”

2021

843,040

2021

5229,892

69 629,119
174 172,358
Розвиток освітянської галузі
670,0
200,0
45,0
100,0
125,0
200,0
780,0
400,0
230,0
150,0
510,0
110,0
300,0
100,0
843,040
343,040
500,0
5229,892
4389,892
70,0
70,0
200,0
500,0

водоканал”
УЖКГ
КП «Міський
водоканал»
УЖКГ
КП «Міський
водоканал»
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

Створення безпечних умов під
час перебування дітей у
навчальному закладі

Міський відділ
освіти

Створення безпечних умов під
час перебування дітей у
навчальному закладі
Утеплення приміщення,
зменшення використання
енергоносіїв, естетичний
вигляд будівлі

Міський відділ
освіти
Міський відділ
освіти
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6

7

8
9

10

11

12

13

Ремонт паркану:
ЗОШ №1
ЗОШ №2
ДНЗ „Берізка”
ДНЗ „Веселка”
- ДНЗ „Ромашка”
- ДНЗ „Струмочок”
Капітальний ремонт відмостки:
ЗОШ №6
- ДНЗ „Струмочок”

2021

1083,0

1083,0
83,0
150,0
200,0
200,0
200,0
250,0
300,0
200,0
100,0

Створення безпечних умов під
час перебування дітей у
навчальному закладі

Міський відділ
освіти

2021

300,0

Створення безпечних умов під
час перебування дітей у
навчальному закладі

Міський відділ
освіти

Капітальний
ремонт
орендованого приміщення ІРЦ
Ремонт спортзалу
ДНЗ „Сонечко”
ЗШ №2
ЗОШ № 6
БДЮТ
Капітальний ремонт каналізації
ДНЗ „Веселка”
ДНЗ „Струмочок”
ДНЗ „Сонечко”
Капітальний ремонт підлоги :
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 6
- ДНЗ „Сонечко”

2021

500,0

500,0

2021

1830,0

Міський відділ
освіти
Міський відділ
освіти

2021

450,0

Безпечність
мереж

інженерних

Міський відділ
освіти

2021

1350,0

1830,0
200,0
130,0
1000,0
500,0
450,0
150,0
100,0
200,0
1350,0
150,0
1000,0
200,0

Забезпечення
повноцінного
навчального процесу закладу
Забезпечення
повноцінного
навчального процесу закладу

Міський відділ
освіти

2021

200,0

Ліквідація аварійного стану
фасадна плитка відшарувалася
переважно
вгорі
та
систематично шматками падає
до низу, що є особливо
небезпечно)
Ліквідація аварійного стану

Ремонт льоху
- ДНЗ „Берізка”:
- ДНЗ „Калинка”
Капітальний ремонт даху:
ЗОШ №1
ЗОШ №6
ДНЗ „Сонечко”
ДНЗ „Веселка”
ДНЗ „Струмочок»”

2021

4400,0

Створення умов безпечного
перебування дітей

Міський відділ
освіти

200,0
100,0
100,0
4400,0
1500,0
2000,0
500,0
250,0
150,0

Міський відділ
освіти
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Заміна дверей/воріт:
Гімназія
ДНЗ „Струмочок”
Будівництво туалету:
- ЗОШ №3
ЗОШ № 6

2021

5620,0

2021

270,0

16

Ремонт водостоків
ДНЗ „Сонечко”

2021

17

Ремонт павільонів
ДНЗ „Берізка”
ДНЗ „Ромашка”
ДНЗ „Калинка”
ДНЗ „Струмочок”
Ре монт харчоблоків
- ДНЗ „Берізка”
- ДНЗ „Веселка”
- ДНЗ „Калинка”
- ДНЗ „Струмочок”
Капітальний ремонт козирка ЗОШ
№6

20

21

14

15

18

19

22

23

5620,0
5500,0
120,0
270,0
150,0
120,0

Створення умов безпечного
перебування дітей

Міський відділ
освіти

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

200,0

200,0

Міський відділ
освіти

2021

1200,0

2021

900,0

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

2021

30,0

1200,0
250,0
500,0
250,0
200,0
900,0
250,0
200,0
200,0
250,0
30,0

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах
Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Міський відділ
освіти

Капітальний ремонт приміщення
кухні ЗОШ № 2

2021

120,0

120,0

Капітальний ремонт фасаду:
ЗОШ №3
ЗОШ №6
ДНЗ „Берізка”
ДНЗ „Сонечко”
ДНЗ „Веселка”
Капітальний ремонт ясельної групи
ДНЗ „Ромашка”

2021

4290,0

2021

200,0

4290,0
440,0
3000,0
200,0
500,0
150,0
200,0

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах
Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах
Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах
Завершення інноваційного для
місту проекту будівництва
басейну

Міський відділ
освіти

Реконструкція
незавершеної
будівництвом будівлі
критого
басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка
по вул. Черкаська,54 в м.
Золотоноша Черкаської області

2021
13773,875

12396,4875

1377,3875

Міський відділ
освіти

Міський відділ
освіти
Міський відділ
освіти

Міський відділ
освіти
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24

1
2

3
4

Придбання
предметів
довгострокового
користування
(ком’ютерна
техніка,
битова
еклектотехніка, музична апаратура,
бензопили та інш.)
Всього по розділу
Система вентиляції в концертний
зал міського будинку культури
Укомплектування МТБ бібліотеки
(придбання
книг,
навчальнометодичної літератури)
Укомплектування МТБ музичної
школи
Придбання автобусу

2021

4237,493

48 987,300
2021

107,3

4237,493

36590,8125
12 396,4875
Розвиток культури та туризму
107,3

25,0

25,0

359,8

359,8

1019,35

1019,35

2021
2021

115,0
352,824

115,0
352,824

2021

68,243

68,243

2021
2021

2021

5
6

7

Придбання сценічних костюмів
Придбання компютерної техніки
- ноутбук - 11 шт.,
комп’ютери
2
шт.
багатофункціональних
копіювальних пристроїв – 5 шт.
- мультимедійний комплекс – 1шт.
Капітальний
ремонт:
електропроводки

Разом по розділу:
1

2
3

Завершення робіт щодо розробки
проектної
докумен-тації
на
встановлення меж м. Золотоноша
Розробка
містобудівної
документації
Проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що

2021

2021
2021

Створення комфортних умов
перебування
дітей
у
навчальних закладах

Збереження та примноження
культурних надбань, сприяння
свободі творчої діяльності,
можливість громадян у
створення , використання та
поширенні і доступності
культурних цінностей, усіх видів
культурних послуг

Можливість надання виїзних
концертів, участь в обласних
та всеукраїнських заходах,
збільшення бюджету культури
Підвищення рівня збереження,
поповнення та популяризації
надбань української
національної історії та
культури, а також
задоволення потреб з
надбання історикоархеологічних знань
українського народу та міської
спільноти, поширення та
розвиток духовного надбання
нації

2 047,517
2 047,517
Впорядкування містобудівної та землевпорядної документації
Удосконалення
та
400,0
забезпечення
прозорості
400,0
дозвільних
процедур
у
будівництві,
врахування
2607,369
2607,369
громадської думки під час
вирішення питань планування
10,0
10,0
та
забудови
територій

Міський відділ
освіти

Міський відділ
культури

Міський відділ
культури
Міський відділ
культури

Управління
архітектури,
регулювання
забудови та
земельних відносин
по м. Золотоноша
51

4
5

6
7

8
9

1.

2

підлягають продажу відповідно
ст..128 Земельного кодексу україни
Створення І-ої черги МUІС
„Містобудівний кадастр”
Встановлення прибережної смуги

2021

99,9

2021

72,0

Інвентаризація лісопаркової зони
Виконання робіт про проведенню
інвентаризації земель об’єктів
природно-заповідного фонду
Розробка
містобудівної
документації для 5 сільських рад
Встановлення прибережної смуги
Королівської
та
Благодатної
сільських рад
Разом по розділу:

2021
2021

67,5

67,5

27,58
2500,0

27,58

2021
2021

1000,0

Реконструкція
нежитлового
приміщення
по
вул.
.
Кропивнянській, 56 м.Золотоноша
під 4-6 квартир для учасників АТО,
які перебувають на квартирній
черзі. В т.ч. ПКД, експертиза ПКД,
авторський та технічний нагляд

2021

Реконструкція
приміщення
колишнього
гуртожитку
за
адресою: вул..Шевченка,33а під 44х квартирний житловий будинок.
Виготовлення ПКД, експертиза,
технічний нагляд, початок робіт

2021

Разом по розділу:

оновлення схем планування
територій, генерального плану
міста,
створення умов для захисту
майнових інтересів учасників
будівництва об’єктів;
сприяння
розвитку
матеріально-технічної
бази
будівельних організацій для
реалізації
сучасних
інвестиційних проектів,

99,9
72,0

2500,0
1000,0

6 784,349

-

6 784,349
Житлова політика

500,00
500,00

24500,0
24500,0

25000,0

500,0
Соціальна та інформаційна сфера

Поліпшення ситуації щодо
забезпечення цчасників АТО
та членів їх сімей житлом
Виготовлення ПКД,
експертиза, авторський та
технічний нагляд.

УЖКГ

Поліпшення ситуації щодо
забезпечення громадян
житлом та скорочення строків
перебування їх на
квартирному обліку шляхом
нарощування обсягів
житлового будівництва

УЖКГ

24500,0

52

1

2

Реконструкція центральної площі
міста Золотоноша ІІ-га черга, в т.ч.
виготовлення ПКД, експертиза,
авторський та технічний нагляд

2021

Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (ігрові майданчики)
кращий двір, краще подвір'я

2021

1500,0
1500,0

55,0

55,0

3

Автобусні зупинки

2021

99,0
99,0

4

5

Реконструкція адміністративної
будівлі з добудовою по вул..
Садовий проїзд,8 в м. Золотоноша
Черкаської області
Придбання легкового автомобіля

2021
2434,38
2434,38

2021

650,983
650,983

6

Придбання автомобіл Ford транзит
на 18 місць

2021

720,254
720,254

7

Капітальний ремонт каналізаційної

2021

68,0

68,0

Загальна площа проектування
4515,7 кв.м з
влаштуванням811,8 м газонів,
квітників; 6 фонтанів, з яких 1
переливний площею 73,9 в.м
та 5 імпульсивних
поліпшення
благоустрою
міста, залучення жителів до
участі у спільній роботі з
благоустрою, озеленення та
покращення санітарного стану
будівель,
прилеглих
та
дворових територій.
Закупівля
ігрових
майданчиків,
каруселей,
гойдалок та ін. обладнання чи
інвентар.
поліпшення благоустрою
міста
Створення належних умов для
якісного надання соціальних
послуг

Створення належних умов для
якісного надання соціальних
послуг

Створення належних умов для
якісного надання соціальних
послуг

Створення належних умов для

Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області
УЖКГ
КП „Міський
водоканал”

УЖКГ
КП „Міський
водоканал”
Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Виконавчий комітет
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системи Центру соціальної
допомоги

8

Придбання комп’ютерної техніки
та дитячий майданчик центру
соціальної допомоги по вул..
Благовіщенській , 87

якісного надання соціальних
послуг

2021

98,61
98,61

Разом по розділу:

5 626,227

Створення належних умов
перебування людей зниженої
рухової активності під час
перебування реабілітаційних
процедур та масових гуртків

Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Міський
територіальний
центр соціальної
допомоги

5 626,227
Медицина

1

Придбання
предметів
користування
біохімічний )

обладнання
та
довгострокового
(аналізатор

2021

2

Будівництво фізкультурнооздоровчого та спортивно –
дозвільного комплексу по вул.
Шевченка м. Золотоноша
(виготовлення ПКД, експертиза.
Технагляд, початок будівництва)

306,51

2021

Виконавчий комітет
Золотоніської
міської ради
Золотоніського
району Черкаської
області

Підвищення
рівня
та
можливостей
розвитку
фізичної культури та спорту.
Розбудова
спортивно
–
оздоровчої
інфраструктури.
Створення 20 нових робочих
місць.
підвищення
рівня
та
можливостей
розвитку
фізичної культури та спорту.
Розбудова
спортивно
–
оздоровчої інфраструктури.

ДЮСША
Виконавчий комітет
Золотоніської
міської
ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Виконавчий комітет
Золотоніської
міської
ради
Золотоніського
району Черкаської
області
Відділ освіти

306,51
Фізична культура та спорт

2500,0
2500,0

Будівництво блоку
адмінприміщення ДЮСШ

6612,0

2021

Разом по розділу

Покращення умов надання
медичних послуг громадянами
міста
306,51

Разом по розділу:
1

306,51

6612,0

9112,0
9112,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
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1

ж/б по вул. Шевченка,109; 1 під'їзд
, 1 од., кіл-сть зупинок = 9 (ліфт)

2021

90,0

2

ж/б по вул. Шевченка,109; 2 під'їзд
, 1 од., кіл-сть зупинок = 9(ліфт)

2021

90,0

3

Розробка схеми санітарної очистки
м. Золотоноша

2021

150,0

Разом по розділу
Всього

330,0
367 928,27

90,0

УЖКГ

90,0

УЖКГ

150,0

УЖКГ

330,0
98 158,4965

-

245269,7735

24500,0

3.2. Розвиток сільських населених пунктів Золотоніської громади.
№
п/п

Назва заходу (об’єкта), його місце знаходження

Термін
кінцевого
виконання
2021

1.

Будівництво фонтанів та проведення благоустрою території по вулиці
Наталії Ужвій в селі Крупське Золотоніського району Черкаської області (є
детальний план території 2018 року замовлення ПКД

2.

Забезпечити транспортне сполучення всіх населених пунктів до центру м.
Золотоноша, сформувати пасажирську транспортну мережу. Провести
інвентарізацію під’їзних шляхів до сел та провести неоюхідні поточні та
капітальні ремонти дорожнього покриття

І квартал
2021 року.

3.

Забезпечити
безперебійну роботу бюджетних установ в сільських
населених пунктах – дошкільні/шкільні заклади, ФАПи, амбулаторії
(передача об’єктів до комунальної власності громади, заключення
необхідних договорів на викоистання енергоресурсів, розробка заходів щодо
утримання об’єктів).

Січень 2021
року

4.

Відновлення мережі вуличного освітлення

2021

5.

Відновлення стадіону

2021

Населений пункт

Відповідальні виконавці

Вартість 1965,54
тис.грн. в цінах 2018
року
с. Крупське
с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське

УЖКГ

с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка

Виконавчий комітет Золотогніської міської ради
Золотоніського району Черкаської області

Відділ освіти
КП ,,Золтодніський міський ПМСД(СМ)”

УЖКГ

УЖКГ
Відділ освіти
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6

Облаштування міських пляжів

2021

7

Поточний ремонт асфальто-бетонного покриття доріг комунальної
власності

2021

8

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення

2021

с. Кропивна
с.Крупське
с.Благодатне
с. Королівка
с. Кедина Гора
с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с.Благодатне

9

Реконструкція, поточний ремонт вуличного освітлення (вул.Андрія Вовка,
частина вул. Садова біля 6 будинків), вул. Михайла Максимовича (від
зупинки до мосту), Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення.
Поточний/капітальний ремонт дороги вул. Благовісна. (відсутнє асфальтобетонне покриття, частина вулиці засипана відходами)
Капітальний ремонт мосту (невеликий переїзд) по вул.Михайла
Максимовича, вул..Григорія Сковороди
Капітальні ремонти будинків культури

2021

с.Крупське

УЖКГ

2021

с.Крупське

УЖКГ

2021

с.Крупське

УЖКГ

2021

Відділ культури

13

Утримання сільських бібліотек, поновлення бібліотечного фонду.
Вирішення питання щодо поточного та капітального ремонтів приміщень.

2021

14

Крупський НВК
Капітальний ремонт приміщення кухні
Заміна освітлення
Ремонт порогів:
їдальня
спортзал
центральний вхід
Благоустрій території населеного пункту с. Крупське:
встановлення інформаційного щита ,, Я люблю Крупське”
встановлення сучасної зупинки

2021

с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с.Крупське

10
11
12

УЖКГ
УЖКГ

УЖКГ

Відділ культури

Відділ освіти

УЖКГ
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15

16
17
18
19

встановлення 2-х лежачих поліцейських
благоустрій стадіону
впорядкування сміттєзвалища
Проведення свята Дня села

Проведення мережі Інтернет
Відродження культурно-історичної цінності села (відновлення Каменю
Козака) та розробка туристичного маршруту до нього
Очищення річки Кропивка
Будівництво церкви

2021

2021
2021
2021
2021

с.Благодатне
с. Деньги
с. Коробівка
с. Кропивна
с.Крупське
с. Кропивна

Відділ культури

Відділ культури
УЖКГ
УЖКГ
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ІV. Заходи щодо реалізації програми економічного та соціального
розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік в рамках
підтримки та розвитку місцевого самоврядування
З метою патріотичного виховання молоді та громадян Золотоніської ТГ,
захисту їх прав та обов’язків, формування національної свідомості населення
Громади, посилення співпраці держави та громадськості створити належні
матеріальні і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів обласного бюджету)
для виконання в повному обсязі делегованих повноважень органам місцевого
самоврядування, доведення до стандартних рівнів кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів по
відзначенню професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, матеріальної
допомоги головам квартальних комітетів, для підтримки членства в Асоціацію
міст та інших заходів за умови достатнього фінансування доходної частини
місцевого бюджету.
№
п/п

Відповідальні
Результат
Термін
Джерело
за реалізацією
впровадження
виконання
фінансування
заходів

Зміст заходу

Соціальна сфера
Поліпшення рівня життя населення
1.

3 метою посилення співпраці міста
та громадськості, формування
національної свідомості,
патріотичного виховання молоді та
громадян міста, захисту їх прав та
обов’язків, створювати належні
матеріальні і фінансові умови (в т.ч.
із залученням коштів міського
бюджету) для проведення
загальноміських заходів по
відзначенню професійних свят,
ювілейних, пам’ятних дат та інших
заходів

2021

Виконавчий
Місцевий
Вирішення
комітет,
бюджет,
соціальновідділ культури
164,75 тис.
економічних та
Золотоніської
грн..
інших питань
міської ради (при наявності
міста
коштів)

Підтримка та розвиток місцевого самоврядування
Основні напрямки діяльності
2.

3 метою захисту конституційних
прав і свобод територіальних громад
на
здійснення
місцевого
самоврядування; сприяння розвитку
і
зміцненню
місцевого
самоврядування;
сприяння
соціально-економічному розвитку
населених пунктів; захист прав та
інтересів територіальних громад,
органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб в різних органах
влади та управління; забезпечення
обміну досвідом діяльності органів
місцевого
самоврядування
по
практичному вирішенню проблем
розвитку
населених
пунктів;
надання методичної і практичної
допомоги та консультацій органам
місцевого самоврядування, тощо,

2021

Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Місцевий
Вирішення
бюджет,
соціально189,4 тис. грн. економічних та
(при наявності інших питань
коштів)
Громади
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забезпечити
сплату
членських
внесків в Асоціацію міст України та
громад

3

4

3
метою
більш
ефективного
вирішення
питань
місцевого
значення в межах Конституції і
законів України, здійснення своїх
повноважень, захисту прав та
інтересів територіальних громад
створювати належні матеріальні і
фінансові
умови
(в
т.ч.
із
залученням
коштів
міського
бюджету) по відзначенню органів
самоорганізації
населення
(голів
квартальних
комітетів)
Підтримка
роботи
депутатів.
Організація виконання депутатських
повноважень
по
забезпеченню
економічного
та
соціального
розвитку міста, виконання доручень
виборців, надання їм матеріальної
допомоги.
Разом

2021

Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Місцевий
Вирішення
бюджет, 153,6
соціальнотис. грн.
економічних та
(при наявності інших питань
коштів)
міста

2021

Виконавчий
комітет
Золотоніської
міської ради

Місцевий
Вирішення
бюджет, 260,0
соціальнотис. грн..
економічних та
(при наявності інших питань
коштів)
міста

-

-

767,75

-
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V. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО та
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2021 РІК
Таблиця № 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку промислового виробництва по прогнозу на 2021рік
по місту Золотоноша
Показники
Одиниц 2019 рік
2020 рік
2021 рік
я
звіт
очікуване
прогноз
виміру

1
Обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах - всього по місту

2

2021
рік до
2020
року,
%

3
3224451,4

4
3582302,5

5
3935241,3

6
109,9

ДП «Златодар»
2051,7
ТДВ «Золотоніський маслоробний
1095923,0
комбінат»
ТОВ ПІІ «Еконія»
163717,6
ТОВ «Фес Укр»
921778,7
ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
355693,9
ТДВ «Золотоніський машбуд»
ЗФ ДП «Роял Фрут Гарден Іст»
101678,0
ПП «Агроспецпроект»
401557,7
ПП «Сільвер Фуд»
39325,4
ТОВ «Затоміт»
31130,2
ТОВ «Агросвіт»
4319,5
ТОВ «Затоміт»
31130,2
ТОВ «Агроскорм»
40783,0
ТОВ «Золотоніська парфюмерно1936,5
косметична фабрика»
ТОВ «ПКВ «Золотоноша»
3043,6
КП «Золотоніське видавничо-поліграфічне
959,3
підприємство»
ТДВ «Продтовари»
983,0
КП «Міський водоканал»
28440,0
Обсяг виробництва промислової
тис.грн.
продукції (робіт, послуг) у фактичних
3009146,0
цінах – всього по місту

2200,0
939682,0

2500,0
967872,0

113,6
103,0

152664,6
924100,0
897992,3
103000,0
422481,8
38040,0
15000,0
3487,6
21100,0
28708,0
2418,0

157244,5
1180100,0
924932,0
105000,0
450000,0
39181,2
15000,0
3592,2
21733,0
30143,4
2466,4

103,0
127,7
103,0
101,9
106,5
103,0
100,0
103,0
103,0
105,0
102,0

1472,4
1252,8

1516,6
960,0

103,0
76,6

990,0
27713,0

1000,0
32000,0

101,0
115,5

3762375,9

3914201,1

104,0

тис.грн.

у тому числі по підприємствах:

у тому числі по підприємствах:
ДП «Златодар»
ТДВ «Золотоніський маслоробний
комбінат»
ТОВ ПІІ «Еконія»

20151,7
901552

2200,0
1026162,0

2500,0
1046690,0

113,6
102,0

163717,6

152664,6

157244,5

103,0

ТОВ «Фес Укр»

968568,0

1155200,0

1220600,0

105,7
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ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
ТДВ «Золотоніський машбуд»
ЗФ ДП «Роял Фрут Гарден Іст»
ПП «Агроспецпроект»
ПП «Сільвер Фуд»
ТОВ «Затоміт»
ТОВ «Агросвіт»
ТОВ «Затоміт»
ТОВ «Агроскорм»
ТОВ «Золотоніська парфюмернокосметична фабрика»
ТОВ «ПКВ «Золотоноша»
КП «Золотоніське видавничо-поліграфічне
підприємство»
ТДВ «Продтовари»

355693,9
116887,0
359233,1
39325,4
30835,2
4319,6
31130,2
40783,0
1936,5

897992,3
73500,0
343159,1
38040,0
14000,0
3487,6
21100,0
28708,0
2418,0

924932,0
77000,0
370611,8
39181,2
14000,0
3592,2
21733,0
30143,1
2466,4

103,0
104,8
108,0
103,0
100,0
103,0
103,0
105,0
102,0

3043,6
986,2

1472,4
1281,9

1516,6
990,0

103,0
77,2

983,0

990,0

1000,0

101,0
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Таблиця № 2

Прогноз на 2021 рік
щодо введення в експлуатацію виробничих потужностей (нове будівництво, розширення, реконструкція і
технічне переозброєння підприємств і організацій) та створення на їх базі нових робочих місць
по Золотоніській територіальній громаді
№
п/п
1

2

Введення в експлуатацію нових потужностей у 2021 році
Планується у 2021
Повна назва підприємства,
Прогноз по році створити нові
Одиниця
організації, юридична адреса
робочі місця,
Найменування
потужностях
виміру
одиниць
у 2021 році
2
3
4
5
6
Сільське господарство
Промисовість
Виконавчий комітет Золотоніської Будівництво Індустріального
тис.грн 25904,12
100
міської ради Золотоніського
парку ,,Золотоноша” по вул..
району Черкаської області
Обухова в м. Золотоноша
Черкаської області
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Таблиця № 3

Розвиток мережі торговельного та побутового обслуговування у 2021 році
Золотоніської територіальної громади
Кількість
Наявність
створених у 2020 (очікувана) станом
році
на 01.01.2021
Показники

Кількість об’єктів торгівлі всього, у
т.ч.:
магазини продовольчі та змішані
магазини непродовольчі
магазини книжкові
Аптеки (ветаптеки)
павільйони, кіоски (в т.ч.
аптечні/книжкові)
АЗС
Кількість об’єктів торгівлі на ринках
всього, у т.ч.:
магазини
павільйони, кіоски (в т.ч. аптечні)
Книжкові прилавки
Кількість об’єктів громадського
харчування всього,
у т.ч. ресторани

Одиниця
виміру

Планується відкрити у 2021 році
у т.ч.

поновлення
у т.ч. у
сільській нове будівництво роботи існуючих
у т.ч. у
у т.ч. у
об’єктів
Всього сільській Всього сільській Всього місцевості
у т.ч. у
у т.ч. у
місцевості
місцевості
Всього сільській Всього сільській
місцевості
місцевості

одиниць

-

-

223

50

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

1
-

-

102
79
6
18
8

45
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
47

4
-

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

одиниць

26
21
1
38

-

-

-

-

-

-

одиниць

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
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Кількість заготівельних пунктів
Кількість об’єктів побуту всього:
у т. ч. по видах послуг:
перукарні, салони краси
ремонт транспортних засобів
ремонт взуття
ремонт одягу
ремонт годинників

оброблення деревини, виробництво
виробів з деревини
виробництво меблів
фото-відеопостуги
пральні та хімчистки
будівництво та ремонт приміщень
ремонт побутової техніки
ритуальні послуги
лазні
ремонт ювелірних виробів
різка скла
мийка машин
виготовлення вікон
послуги мобільного зв’язку
послуги Інтернету
послуги кабельного телебачення

одиниць
одиниць

-

-

97

8

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

-

-

22
10
11
11
2
4

2
1
1
2

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

-

-

-

-

2
6
3
3
3
1
2
1
5
6
3
2

2
-

-

-

-

-

-

-
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Таблиця № 4

Забезпечення населення Золотоніської територіальної громади транспортним сполученням
Населений пункт

назва

с.Коробівка
с.Кедина Гора
с.Кропивна
с.Маліївка
с.Щербинівка
с.Крупське

с. Деньги

кількість
мешканців

Маршрут загального користування,
який пролягає через населений
пункт (автобусний, залізничний)

Режим
роботи (пн,
вт, ср, чт,
птн, сб, нд)

відкрити
маршрут із
режимом
роботи

щоденно

-

-

в робочі дні

-

-

-

-

-

-

-

-

назва

1090
311
1107

108

Золотоноша – Кедина
Гора
Золотоноша – Кропивна

щоденно

171
223
497

114

Золотоноша –
Синьооківка

щоденно

1132

109

Золотоноша – Деньги

щоденно

111

1 гр.2
28555

2 гр.1
2 гр.2
4
3
5

Золотоноша 1Золотоноша 2
Золотоноша 1Золотоноша 2
Золотоноша 1Новодмитрівка
Золотоноша 1Новодмитрівка
х. Згар – с.Мелесівка
Госплемстанція- х. Згар
Золотоноша 1-вул.Баха

Перевізник, який
обслуговує
маршрут

додатково
збільшити
кількість днів
обслуговування
(пн, вт, ср, чт, птн,
сб, нд)

номер

1 гр.1

м. Золотоноша

Планується у 2021 році

щоденно

щоденно
в робочі дні
щоденно
в робочі дні
щоденно

ПрАТ ,,Золотоніське
АТП- 17112”
ПрАТ ,,Золотоніське
АТП- 17112”
ПрАТ ,,Золотоніське
АТП- 17112”
ПП
,,Еліт – Транс”

ПрАТ ,,Золотоніське
АТП-17112”
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VІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МОНІТОРИНГ,
ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОГО та СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
У 2021 РОЦІ
Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати
за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та
місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також
за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних
інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних фінансових
організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми,
передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами
у межах наявного фінансового ресурсу.
Управлінню економіки забезпечити моніторинг і висвітлення результатів
економічного та соціального розвитку територіальної громади у 2021 році;
отримання від органів статистики інформації, необхідної для висвітлення
результатів реалізації програми економічного та соціального розвитку.
Секретар ради

Н.О.Сьомак
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