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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 29 сесії Гребінківської міської
ради VII скликання від 23.12. 2019 р. № 913

ПРОГРАМА
соціально - економічного розвитку Гребінківської

міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік



1. Вступ
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання

територіальних громад» шляхом об’єднання міста Гребінка та Слободо-
Петрівської, Мар’янівської сільських рад утворена Гребінківська об’єднана
територіальна громада (далі - ОТГ) з центром в місті Гребінка. До складу
Гребінківської об’єднаної територіальної громади входять місто Гребінка, села:
Слободо-Петрівка, Оржиця, Гулаківка, Загребелля, Польове, Мар’янівка,
Новодар. Загальна чисельність населення громади - 12299 громадян. Територія
Гребінківської ОТГ займає площу 78.348 кв. км.

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади розроблена у відповідності до діючого
законодавства з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку
об’єднаних громад, забезпечення збалансованого соціально-економічного,
екологічного і культурного розвитку територіальної громади, підвищення рівня
життя населення, залучення інвестицій.

Законодавчою підставою для розроблення Програми є: Конституція
України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету», Методичні рекомендації
щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-
економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, затверджені
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75.

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання
та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та
інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної
та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та
внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності
широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Програма базується на аналізі досягнутих показників Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади, статистичних даних і визначає
пріоритети та завдання економічного та соціального розвитку Гребінківської
міської ОТГ на 2020 рік, досягнення яких передбачається через застосування
економічних та організаційно-правових заходів, що має забезпечити у
прогнозному періоді утвердження закладених основ для сталого
довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади та наявних проблем,
у Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2020
рік.

За результатами рейтингу фінансової спроможності об’єднаних громад,
що провели експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International



Гребінківська ОТГ в своїй групі (група 2 з чисельністю населення від 10 до 15
тис. осіб) займає 13 місце. Рейтинг сформовано на основі таких показників –
доходи на одного мешканця, рівень дотаційності бюджетів, питома вага
видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ, питома
вага заробітної плати у видатках загального фонду. Також високим є рівень
доходів на одного мешканця – 4751,5 гривень.

Програма є основою для формування та раціонального використання
фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-
економічного розвитку ОТГ на 2020 рік.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та
критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності
будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування
з державного, обласного, районного бюджетів, бюджету Гребінківської
об’єднаної територіальної громади. коштів підприємств, міжнародних
фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел,
не заборонених законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються Гребінківською міською
радою за пропозиціями виконавчого комітету міської ради, а також при
уточненні бюджету Гребінківської ОТГ на 2020 рік.

2. Аналіз соціально-економічного стану об’єднаної територіальної
громади.

Загальна характеристика

Гребінківська міська об’єднана територіальна громада розташована у
північно-західній частині Полтавської області займає площу 78,348 кв.м. По
території громади протікає річка Гнила Оржиця.

Межує на сході з Тополівською сільською радою, на півдні - з Овсюківською
сільською радою та Березівською сільською радою на заході – з Драбівським
районом Черкаської області та Сербинівською сільською радою на півночі – з
Кулажинською та Короваївською сільськими радами. Гребінківська ОТГ
знаходиться від обласного центру – міста Полтава на відстані 190 км., від
столиці України – міста Києва - 156 км.

Суспільство (демографічна ситуація, ринок праці, суспільна
активність мешканців)

На території Гребінківської міської ОТГ проживає понад 12299
мешканців, із яких 10624 особи мешкають у м. Гребінка (86 відсотків від
загальної чисельності громади), 1675 осіб (14 відсотків) – у сільській місцевості.

Упродовж останніх п’яти років динаміка чисельності мешканців
Гребінківської громади має негативний характер – кількість мешканців в
громаді щороку зменшується. Загальна чисельність населення Гребінківської
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об’єднаної територіальної громади становить 12299 сіб, з них працездатного
населення – 7262 особи.

Значна частка населення ОТГ працездатного віку працює на
підприємствах та філіях ПАТ «Укрзалізниця», в бюджетній сфері, сфері
торгівлі та послуг, сільському господарстві.

На обліку в центрі зайнятості перебувають 141 безробітний, в тому числі
по м. Гребінка - 112 осіб (79 відсотків від загальної кількості безробітніх), 29
осіб сільського населеня (21 відсоток).

Економіка

Провідними галузями є сільське господарство, підприємства переробної
промисловості та підприємства залізничного транспорту. Провідними
підприємствами є виробничий підрозділ «Локомотивне депо Гребінка»
регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»,
виробничий підрозділ «Пасажирське вагонне депо Гребінка» регіональної філії
«Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», ТОВ СП «Нібулон» філія
Мар’янівська, СФГ «Україна». У сільських населених пунктах громади
переважає самозайнятість у власних фермерських господарствах.

Найбільші роботодавці Гребінківської ОТГ

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний)
Чисельність
працівників

2019р.
1 ВП «Локдепо Гребінка» Регіональна
філія ПЗ ПАТ «Укрзалізниця»

52.21Допоміжне обслугову-
вання наземного транспорту

536

2 ВП «Гребінківська дистанція колії
Регіональна філія ПЗ ПАТ
«Укрзалізниця»

52.21 Допоміжне обслугову-
вання наземного транспорту 509

3 ВП «Пасажирське вагонне депо
Гребінка» Регіональна філія ПЗ ПАТ
«Укрзалізниця»

49.10 Пасажирський залізнич-
ний транспорт міжміського
сполучення

295

4 ВП «Кременчуцьке територіальне
Управління» філія «ЦБМЕБС ПАТ
«Укрзалізниця»

49.10 Пасажирський
залізничний транспорт
міжміського сполучення

168

5 ВП «Гребінківська дистанція сиг-
налізації та зв’язку «Регіональна філія
ПЗ ПАТ «Укрзалізниця»

52.21 Допоміжне
обслуговування наземного
транспорту

215

6 філія «Мар’янівська»ТОВ СП
«Нібулон»

52.10 Складське господарство 90

7 філія ПАТ ДПЗКУ «Гребінківський
елеватор»

52.10 Складське господарство 77

8 Гребінківський ККП 68.20 Надання в оренду й
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

45

9 СТ «Центр 2008» 68.20 Надання в оренду й
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

10

Аграрний сектор економіки громади представлений 32 господарствами, в
тому числі - 10 господарських товариств, 5 приватних підприємств та 17



фермерських господарств. В агроформуваннях усіх форм власності знаходиться
в обробітку 5670,3358 га ріллі.

Спеціалізується аграрний сектор громади на вирощуванні зернових,
бобових культур, соняшника, кукурудзи, овочів та фруктів.

Найбільшим в громаді підприємством за обсягами виробництва
сільськогосподарської продукції є СФГ «Україна».

Всі агропідприємства економічно активні учасники проектів розвитку
територіальної громади, не мають заборгованості по заробітній платі.
Тваринництвом на території ОТГ займаються у приватних домогосподарствах.

Освіта

Протягом 2019 року діяльність освітньої галузі була спрямована на
підвищення якості та конкурентоспроможності навчальних закладів у нових
економічних, соціально-культурних умовах, інтеграцію її в європейський
освітній простір. забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності
прав громадян на отримання якісної освіти, збереження та вдосконалення
мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до
потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного
утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей,
забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням,
впровадження нових технологій з розвитку освіти.

Дошкільна освіта.
Мета – забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною

освітою та поліпшення її якості.
На території громади функціонує 5 дошкільних навчальних закладів: в

місті Гребінка – ЗДО «Веселка», ЗДО «Теремок», в селі Слободо-Петрівка –
ЗДО «Струмочок», в селі Мар’янівка – ЗДО «Чебурашка».

У вересні 2019 року після масштабної реконструкції було відкрито новий
заклад дошкільної освіти «Барвінок».

У новому садочку функціонує дві групи загального розвитку з денним
режимом перебування, які відвідують 40 діток громади. Тут забезпечено
комфортні умови для виховання та навчання дітей.

На відкриття нового ЗДО «Барвінок» витрачено кошти на загальну суму
близько 3 млн. 787тис.800 гривень. У закладах дошкільної освіти виховується
469 дітей.

За січень – жовтень 2019 року на надання дошкільної освіти використано
8 млн. 646 тис. 800 грн.

Підвищення якості шкільної освіти

Мета – забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади
державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та
повноцінної загальної середньої освіти.

Завдання: максимальне наближення навчання і виховання кожного учня
до їх сутності, здібностей та особливостей.

Загальна середня освіта у Гребінківській ОТГ реалізовується у 6
загальноосвітніх навчальних закладах: Гребінківська гімназія, опорний заклад



Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4, філія Гребінківська ЗОШ I-II ступенів
№ 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4, філія Гребінківська ЗОШ I-
II ступенів№ 2 опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4, Мар’янівська
ЗОШ I-II ступенів опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4 та Слободо-
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яких навчається 1419 учнів. Середня
наповнюваність класів становить 17 уч/клас.

Загальна середня освіта є первинною складовою освітньої галузі.
За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування
з місцевого бюджету було реалізовано багато проєктів по проведенню
капітальних ремонтів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти:

- Проведено капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 близько 300 тис.грн.;

- Повністю замінено віконні та дверні блоки, покрівля в приміщенні
початкової школи Гребінківської гімназії (1млн.356 тис.454 грн., 90 коп);

- Здійснена заміна віконних блоків (12 шт.) в Мар’янівській
загальноосвітній школі I-II ступенів на загальну суму 95 тис.552 грн;

- Придбання та оновлення обладнання для Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст № 4
на суму356 тис.023 грн.27 коп.;

- Придбано обладнання та хімічні препарати для кабінетів фізики та хімії
на суму 160 тис.456 грн.73 коп.

- У філії Гребінківська ЗОШ І-ІІ ступенів №1 Опорного закладу
Гребінківської ЗОШ І-ІІI ступенів №4 проведено ремонтні роботи шкільної
їдальні.

Проведено ремонти класних приміщень. Співпрацею Гребінківської міської
ради та батьків було проведено ремонти класних приміщень, а саме придбання
будівельних матеріалів здійснюється за рахунок бюджету ОТГ, а будівельні
роботи батьки здійснюють своїми силами. Так, загалом було відремонтовано 15
класів (що становить 20% від кількості усіх класів).

На ремонт класів для шкіл Гребінківської ОТГ з місцевого бюджету було
виділено кошти:

- опорний заклад Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - 118 тис. 900 грн. (7
класів);

- Гребінківська гімназія - 60 тис. грн. (2 класи);
- філія Гребінківська ЗОШ І-ІІ ст. № - 71 тис. 486 грн. (3 класи);
- філія Гребінківська ЗОШ І-ІІ ст. №2 - 65 тис. грн. (4 класи).

Робота з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Мета – створення сприятливих умов для виявлення, підтримки
інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в
сучасному суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах,
фестивалях, змаганнях.

Завдання – удосконалення напрямків роботи з обдарованими і
талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення,
навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей
та молоді.



У рамках реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю
проводиться нагородження грошовими винагородами учнів-переможців та
призерів обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнів-
переможців та призерів обласного етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України, переможців та призерів
Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та педагогічних
працівників, які їх підготували, проводилася виплата щомісячної стипендії в
розмірі 500 грн. на 2018-2019 навчальний рік: учням-переможцям Ш (обласного)
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням –
переможцям ІІ (обласного ) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких
робіт Малої академії наук України; учням ДЮСШ - переможцям міжнародних,
всеукраїнських (державного рівня) спортивних змагань, вихованцям
спортивних клубів, секцій тощо КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка» -
переможцям міжнародних, всеукраїнських (державного рівня) спортивних
змагань, за індивідуальні досягнення.

У 2018 – 2019 н. р. учні Гребінківської ОТГ вибороли в III (обласному)
Всеукраїнських учнівських олімпіад з бзових дисциплін: ІІ місце – 1 учень, ІІІ
місце – 7 учнів, 3 учні стали переможцями III (обласного) етапу міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Призерами міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів,
спортивних змагань стали: 15 учнів Центру дитячої та юнацької творчості, 5
учні станції юних техніків, 8 учнів Гребінківської дитячої юнацької спортивної
школи, 6 учнів Гребінківської дитячої музичної школи.

Всі переможці були нагороджені сертифікатами.
На придбання сертифікатів переможцям та призерам обласних

предметних олімпіад та інших учнівських конкурсів було витрачено 46400 грн.
4 вихованцям ДЮСШ переможцям міжнародних, всеукраїнських

(державного рівня) спортивних змагань за індивідуальні досягнення
виплачується щомісячна стипендія. На виплату стипендії витрачено 16500 грн.

Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Мета – створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми
потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти.

Завдання – здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-
розвивального навчання.

Для надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які
проживають (навчаються) у закладах освіти Гребінківської міської ради
створено Інклюзивно-ресурсний центр. Була надана субвенція з державного
бюджету на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Так за кошти
субвенції та бюджету ОТГ:

- зроблений капітальний ремонт кабінету інклюзивного центру на загальну
суму 180 тис.400 грн.(субвенція соціально-економічного розвитку-178 тис.200
грн., з бюджету Гребінківської міської ради-2 тис.200 грн)

- придбано комп'ютер на суму 12 тис. 781 грн.;
- придбано 2 ноутбуки на суму 26 тис. грн.

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за десять
місяців 2019 року направлено кошти у сумі 463 тис. 400 грн.



Позашкільна освіта

Мета – задоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти
з урахуванням їх віку та місця проживання

Завдання – забезпечити залучення та надання належних умов виховання
дітей в умовах позашкільної освіти.

В гуртках:
- Гребінківської станції юних техніків займається 118 дітей;
- Будинку дитячої та юнацької творчості займається 171 учень.

Призерами міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів,
спортивних змагань стали: 15 учнів Центру дитячої та юнацької творчості, 5
учні Гребінківської станції юних техніків.

Влітку цього року проведено капітальний ремонт фасаду будівлі БДЮТ.
З бюджета громади за 10 місяців на позашкільну освіту направлено 978

тис. 200 грн.

Нова Українська Школа

Мета – забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти об’єднаної
територіальної громади.

Завдання – забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти.

Концепція «Нової української школи» – це свого роду програма
нововведень, яка має за мету змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з
дітей зробити «думаючих» громадян.

Особливістю Нової української школи є, поміж іншого, організація такого
освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості
дитини.

В усіх навчальних закладах Гребінківської ОТГ створено новий освітній
простір за сучасними вимогами, адже організація освітнього простору
навчального кабінету для молодших школярів потребує широкого
використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання,
оновлення навчального обладнання.

- закуплено сучасні меблі для восьми перших класів на суму 428 тис. 720
грн. (з них 144 тис. 342 грн. ‒ кошти субвенції з Державного бюджету, а
284 тис. 378 грн. кошти з бюджету Гребінківської ОТГ);

- за кошти місцевого бюджету придбано 8 ноутбуків (104 тис. грн.) та
оргтехніку.
Для якісного освітнього процесу кожен перший клас отримав набори
LEGO (двох типів):

- Шість цеглинок на кожного першокласника;
- LEGO Play Box на кожен перший клас.

Усі закуплені обладнання й матеріали дали можливість якісно
облаштувати освітній простір.

Основні проблемні питання



Потребує оновлення матеріально-технічна база дошкільних навчальних
закладів, закладів освіти, закладів позашкільної освіти.

Потребує оновлення навчально-матеріальна база позашкільних закладів
освіти.

Головні напрямки роботи
Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази

навчальних закладів громади.
Закінчення будівництва огорожі ЗОШ I-III ступенів № 4 м. Гребінка
Забезпечення капітальних ремонтів (реконструкції) приміщень закладів

дошкільної освіти.
Поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

«Веселка», «Теремок», «Струмочок», «Чебурашка».
Забезпечення підвозу дітей, що проживають у сільській місцевості, до

загальноосвітніх закладів освіти.
Оновлення навчально-матеріальної бази позашкільних закладів освіти.
У рамках реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю

продовження нагородження грошовими винагородами учнів-переможців та
призерів обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнів-
переможців та призерів обласного етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України, переможців та призерів
Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та педагогічних
працівників, які їх підготували, продовження виплат щомісячної стипендії в
розмірі 500 грн. на 2019-2020 навчальний рік: учням-переможцям Ш (обласного)
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням –
переможцям ІІ (обласного ) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких
робіт Малої академії наук України; учням ДЮСШ - переможцям міжнародних,
всеукраїнських (державного рівня) спортивних змагань, вихованцям
спортивних клубів, секцій тощо КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка» -
переможцям міжнародних, всеукраїнських (державного рівня) спортивних
змагань, за індивідуальні досягнення.

Забезпечення якісного харчування дітей у освітніх закладах громади.

Очікувані результати

Охоплення різними формами дошкільної, позашкільної освіти дітей
відповідного віку.

Створення комфортних умов для занять дітей в загальноосвітніх закладах
та закладах дошкільної та позашкільної освіти.

Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей.

Житловий фонд та надання житлово-комунальних послуг

Житловий фонд в громаді становить 357,431 тис. кв. м. У місті Гребінка і
селах громади переважають приватні житлові будинки. Будинків приватного
сектору (по селах дворів): с.Слободо-Петрівка - 420; с.Загребелля - 94; с.
Гулаківка - 59; с.Польове - 94; с.Оржиця - 212; С. Мар’янівка - 240;
с. Новодар - 70.

Багатоквартирні будинки - 112 буд., в них квартир - 2407 . Площа
квартир – 110814 м².



Міська рада не володіє вільним комунальним житловим фондом.
Недостатність забезпечення житлом громадян, в тому числі незахищених
верств населення. Будівництво житла здійснюється протягом останніх років
лише індивідуальними забудовниками.

Водопостачання на території ОТГ забезпечується: в м. Гребінка
виробничим підрозділом «Кременчуцьке територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«Українська залізниця», послуги з водопостачання в населених пунктах
Слободо-Петрівського старостату надає СФГ «Україна», в населених пунктах
Мар’янівського старостату – КП «Мар’янівське». Загальна протяжність
водопровідних мереж Гребінківської ОТГ – 86,51 км. В селах Гулаківка,
Польове водопостачання відсутнє. Водою з колодязів забезпечені 52 двори в
селах Гулаківка та Польове ОТГ.

Водовідведення на території міста Гребінка забезпечується виробничим
підрозділом «Кременчуцьке територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«Українська залізниця». Протяжність мережі водовідведення – 26 км. На
території сіл та в приватному секторі міста функціонує лише мережа
водопостачання.

Спосіб опалення житла - 374 будинки м. Гребінка, 63 будинки с.
Мар’янівка, 44 будинки с. Новодар, 124 будинки с. Слободо-Петрівка, 14
будинків с. Загребелля, 51 будинок с. Польове, 52 будинки с. Оржиця та 59
будинків с. Гулаківка мають пічне опалення та від індивідуальних установок
(твердопаливні та електричні).

Енергопостачання здійснюється Гребінківською філією ПАТ
«Полтаваобленерго». Загальна протяжність ліній вуличного освітлення складає
68,2 км.

Місто Гребінка та села Мар’янівка, Новодар, Слободо-Петрівка, Оржиця,
Загребелля та Польове газифіковані.

Газові мережі проводились за рахунок коштів державного, районного,
місцевих бюджетів та власних коштів громадян, але обслуговуються
Гребінківським районом газопостачання ПАТ «Лубнигаз».

Житлово – комунальне господарство
Обслуговування житлово-комунального господарства Гребінківської

міської об’єднаної територіальної громади покладене на КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств».

Основною діяльністю житлово-комунального господарства в об’єднаній
територіальній громаді є створення комфортних умов для мешканців,
ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів
комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та
реконструкції об’єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-
комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення
енергоємності надання житлово-комунальних послуг, зменшення аварійності на
автошляхах об’єднаної територіальної громади, поліпшення екологічного стану
громади.



Вулично-дорожнє господарство
Невід’ємною частиною об’єктів благоустрою населених пунктів є вулично-

дорожня мережа.
Балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі населених пунктів

громади є КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» на обліку
якого знаходиться частина вулиць.
По території ОТГ проходять:

 дороги комунальної власності - 100 км;
 дороги державного значення: Золотоноша -Драбів – Свічківка – Гребінка

-152 км;
 дороги обласного значення: Олексіївка – Наталівка - Мар’янівка - 11,2км;

Гребінка – Почаївка – Полтава - 11,2 км.
Покриття доріг:

 в межах населених пунктів ОТГ -. 70%
 між населеними пунктами - 30%.
Ситуація з дорожньою інфраструктурою в громаді складна. На території

громади стан більшості доріг, як державної форми власності, так і
комунальної, вимагає проведення ремонтних робіт. За 10 місяців 2019 року з
обласного бюджету надійшла субвенція у розмірі 480000,40 грн. на
капітальний ремонт дорожнього покриття. У рамках виконання робіт із
поточного ремонту вулично-дорожньої мережі суттєво збільшилися об’єми
робіт за кошти місцевого бюджету. Проведено поточні ремонти твердого
покриття вулиць:

- Євгена Гребінки в м. Гребінка на суму102698 грн.;
- Паркова в м. Гребінка на суму 22979,00 грн.;
- Незалежності в м. Гребінка на суму 83130,00 грн.;
- Героїв України в м. Гребінка на суму 20323,00;
- Локомотивна в м. Гребінка на суму 199980,00;
- Миру в м. Гребінка на суму 199960,0 грн.;
- Пушкіна в м. Гребінка на суму 89968,0 грн.;
- Магістральна в м. Гребінка 152408,00 грн.;
- Городищенська в м. Гребінка на суму 199977,00 грн;
- Чернишевського в м. Гребіна на суму 188382,00грн.;
- Кагамлика в с. Оржиця на суму 199991, 00 грн.;
- Гагаріна в с. Слободо-Петрівка на суму 199987,00 грн.;
- Перемоги в с. Слободо-Петрівка на суму 181696, 00 грн.;
- Миру в с. Мар’янівка на суму 100000 грн.;
- Світанкова в с. Мар’янівка на суму 199980,00 грн.;
- Світанкова в с. Новодар на суму 194752,00 грн.

Проведено пточні ремонти асфальтобетонного покриття:
- проїзду від початку до кінця вул. Коцюбинського в м. Гребінка на

суму 114375, 00 грн.;
- проїзду між перехрестям вулиць Магістральна і Миру та вулиці

Коцюбинського в м. Гребінка на суму 199968, 00 грн.;
- в’їзду до житлового будинку по вулиці Локомотивна, 16 в м.

Гребінка на суму 98311 грн.;



- проїзду між вулицею Героїв України та вулицею Незалежності в м.
Гребінка на суму 78364,00 грн.;

- в’їзду до житлового будинку по вулиці Героїв України № 8-Б в м.
Гребінка на суму 44900,00 грн.;

- проїзду від шляхопроводу до вулиці Кагамлика в м. Гребінка
88460,00 грн.;

- проїзду від шляхопроводу до вулиці Локомотивна в м. Гребінка на
суму 37616,00 грн.;

- проїзду між вулицею Чернишевського та вулицею Пушкіна в м.
Гребінка на суму 78572,00 грн.

Зроблено капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на
ділянці від будинку № 2 до будинку № 6-А на суму 1252628,00.

Кпітальний ремонт тротуару по провулку Піонерському та пішохідних
доріжок у Дитячій музичній школі та закладі дошкільної освіти «Теремок» у м.
Гребінка на суму 887874,00 грн.

Всього на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури в 2019 році витрачено 5484545,66 грн в тому числі з бюджету
ОТГ 32579000 грн.

Через станцію Гребінка проходить дві залізничні магістралі Харків-Київ,
Москва-Одеса. Відстань від м. Гребінка до с. Мар’янівка 15 км, до с. Слободо-
Петрівка 7 км. Між населеними пунктами громади проходить залізнична
магістраль Київ – Харків, яка і сполучає населені пункти з адміністративним
центром. Транспортне сполучення по місту та між населеними пунктами
здійснюється приватними перевізниками. Пасажирські перевезення по території
громади між селами та адміністративним центром ОТГ здійснює ФОП
Тараненко. Всього маршрутів 2. У місті Гребінка діють кілька приватних служб
таксі.

На першочерговому етапі виконавчому комітету Гребінківської міської
ради потрібно затвердити перелік вулично-дорожньої мережі по населених
пунктах об’єднаної територіальної громади.

Враховуючи, що більше 20 років не проводилася комплексна
інвентаризація вуличної мережі, то з метою одержання докладніших технічних,
господарських, економічних та оціночних відомостей про дорогу, її елементи і
споруди, також для подальшого раціонального планування робіт з
реконструкції, ремонту та утримання вулиць, необхідно провести комплексний
захід з паспортизації вуличної мережі з визначенням балансової вартості, для
подальшої передачі на облік комунальному підприємству.

Невід’ємною частиною вулично-дорожньої мережі є тротуари. На
теперішній час техніко-експлуатаційні показники тротуарів громади не в повній
мірі відповідають вимогам норм та стандартів, що негативно впливає на рівень
безпеки руху пішоходів.

При цьому значна більшість, якщо не вся, тротуарів потребують
капітального ремонту. Така ситуація склалася тому, що основна частина
тротуарів міста збудована в комплексі з проїзною частиною вулиць і за



відсутності вчасно проведених ремонтів покриття тротуарів стала непридатною
для подальшої експлуатації.

В 2019 році проведено поточний ремонт тротуару :
- по вулиці Євгена Гребінки в м. Гребінка на суму 29651 грн.;
- по вулиці Незалежності в м. Гребінка на суму 149450,00 грн.;
- улаштування тротуарних плит, планування площі на ериторії початкової

ЗОШ№ 3 в м. Гребінка на суму 11608,12 грн.;
- улаштування тротуарних плит, планування площі по провулку

Піонерському в м. Гребінка на суму 30487.42 грн.;
- улаштування тротуарних плит, планування площі по провулку

Піонерському та на території музичної школи в м. Гребінка на суму 5070,12
грн.
Враховуючи, що в громаді відсутні велосипедні доріжки важливим кроком

для розвитку міста є створення їх мережі.
В умовах прискорених темпів автомобілізації, високої інтенсивності

дорожнього руху особливої гостроти набуває проблема забезпечення безпеки
дорожнього руху, вирішення якої спрямоване на збереження життя і здоров'я
мешканців міста та сіл.

Мости та шляхопроводи побудовані до1990 року. З моменту ведення їх в
експлуатацію капітальні ремонти не проводилися, за винятком косметичного
ремонту. Згідно Державних будівельних норм, в залежності від виду та віку
мосту, існує періодичність обстеження мостів. Потрібно звертатись до
власників мостів про проведення капітальних ремонтів дорожніх об’єктів.

Зовнішнє освітлення
Для забезпечення належного функціонування мереж зовнішнього

освітлення на території населених пунктів громади необхідно забезпечити:
- проведення технічного обслуговування мереж;
- проведення поточного ремонту мереж;
- проведення капітального ремонту мереж;
- проведення енергоефективної модернізації мереж.
Одним із заходів, який передбачає безпеку для мешканців населених

пунктів громади, а також для створення належних умов проживання і
естетичного вигляду вулиць є подальше будівництво мереж зовнішнього
освітлення.
В 2019 році відновлено вуличне освітлення по провулку Макаренка та

прилеглої території закладу дошкільної освіти "Барвінок". Побудовано 250
метрів повітряних ліній електромереж та встановлено 8 сучасних
енергозберігаючих ліхтарів з LED – лампами. Побудовано та введено в
експлуатацію 100 метрів повітряних ліній та введено в експлуатацію ще 500
метрів повітряних ліній електромереж по вул. Городищенській в м. Гребінка,
встановлено 6 сучасних енергозберігаючих ліхтарів
Побудовано та введено в експлуатацію 500 метрів повітряних ліній

електромереж по вул. Гагаріна в м. Гребінка та встановлено 10 ліхтарів;



Відновлено повітряні лінії електромереж по вул. Городищенській в м.
Гребінка та встановлено 7 нових ліхтарів (роботи продовжуються);
Проводилися роботи по частковій заміні ламп вуличного освітлення по вул.

Незалежності в м. Гребінка, по вул. Миру та вул. Світанковій в с. Мар’янівка,
по вул. Перемоги в с. Слободо-Петрівка та вул. Кагамлика в с. Оржиця. Також
по вул. Історичній в м. Гребінка встановлено додатково декілька нових ліхтарів.

Санітарне очищення
Комунальне підприємство «Гребінківський комбінат комунальних

підприємств» є підприємством з надання послуг санітарного очищення,
санітарного прибирання в м. Гребінка та населених пунктах об’єднаної
територіальної громади, полігону твердих побутових відходів (ТВП) утримання
інших об’єктів благоустрою населених пунктів.

Одним із важливих заходів благоустрою населених пунктів є належне
утримання територій, особливо вулично-дорожньої мережі міста та сіл, шляхом
здійснення комплексу заходів з механізованого та ручного прибирання.

Особливістю надання цих послуг є своєчасність та безперебійність,
особливо в зимовий період та належна якість у відповідності до існуючих норм
та правил.

З метою забезпечення утримання територій громади в належному стані
виникає потреба у збільшенні площ придатних до прибирання – особливо це
актуально в зимовий період. Для усунення ожеледі на дорожньо-тротуарній
мережі підприємством щороку заготовляється 170 тон піщано-сольової суміші.

На даний час для механізованого прибирання територій може залучатися
11 одиниць спеціальної техніки.

Екологічна політика громади
Найвагомішими чинниками впливу на стан довкілля Гребінківської ОТГ є:
 значна кількість автомобільного транспорту з низькими екологічними

параметрами, що призводить до стабільно високого рівня шкідливих викидів
в атмосферу;

 відсутність підприємства з переробки твердих побутових та промислових
відходів;

 скорочується кількість зелених насаджень, що є основними проблемними
питаннями для громади;

 недостатнє охоплення індивідуального сектору системою збирання та вивозу
сміття;

 збільшення кількості домашніх тварин, що залишалися без догляду
(безпритульних тварин).
По території Гребінківської об’єднаної територіальної громади протікає

річка Оржиця. Вона є основною водною артерією Гребінківської ОТГ. На
сьогодні очевидним є негативний вплив на довкілля антропогенних чинників,
адже значна територія річкової долини розорана, задіяна під пасовищами або
залишається занедбаною. Нині на багатьох відрізках берегів р. Оржиця можна
без перешкод підійти до самої води. Великою екологічною проблемою стає



масове забруднення водойми відходами діяльності комунальних і
сільськогосподарських підприємств. З часом екологічні проблеми прирічкової
зони набувають все більших обсягів, викликаючи загрозу для безпечного
існування довкілля.

Поводження з ТПВ.
Для забезпечення вимог санітарних норм, тверді побутові відходи в т. ч.

тверді відходи з підприємств, вивозяться КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств», розміщуються та складуються на полігоні твердих
побутових відходів. Обслуговування полігону веде КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств», яке укладає договори на вивіз твердих
відходів з підприємствами і організаціями усіх форм власності. КП
«Гребінківський комбінат комунальних підприємств», укладає договори з
домовласниками приватного сектору та установами.

Підприємства, які займаються заготівлею відходів як вторинної сировини,
на території ОТГ відсутні. Стихійні сміттєзвалища 5 в населених пунктах 2.

В користуванні громади є місце видалення твердих побутових відходів,
загальною площею 6,3564га. Технічна документація з землеустрою на
користування сміттєзвалищем зроблена. Паспорт на полігон твердих побутових
відходів зареєстрований 19.08. 2019 року.

На території громади збором та вивозом твердих побутових відходів
займається КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств»,
спецтехнікою комбінат забезпечений: 2 сміттєвоза ГАЗ 53, сміттєвоз МАЗ,
трактор з причепом МТЗ 382,трактор гусеничний ДТ75.

За кошти місцевого бюджету був придбаний міні-трактор DONGFENG
404 cab на суму 290 тис. грн., причеп та навісне обладнання (щітка, відвал,
пилосос, коса, розкидач піщано-сольової суміші) на суму 176 тис. 856 грн.

Збір та вивіз ТПВ здійснюється безконтейнерним способом за графіком:
індивідуальний сектор – 2 рази на місяць, багатоквартирні будинки – 3 рази на
тиждень. Технологія утилізації відходів – трамбування та дренування. Роботи
виконуються по мірі накопичення відходів. У ОТГ відсутні підприємства, які
скидають забруднюючі речовини у поверхневі води. Забруднення ґрунту у
межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному
секторі ОТГ.

Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального
розвиткугромади є охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності людини.

З цією метою Гребінківська ОТГ впроваджує на своїй території
екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного існування
навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища,
досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.

Очікувані результати



Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з
метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і
здоров’я населення громади.

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, захист
життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища.

Забезпечення систематичного збору та вивезення ТПВ від населення,
фізичних осіб-підприємців та підприємств міста.

Утримання в належному санітарному стані міського полігону ТПВ.
Підвищення рівня екологічної культури населення.
Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного

відпочинку.
Визначення місць та облаштування майданчиків для встановлення

сміттєвих баків.
Придбання спеціалізованої техніки та придбання і встановлення

сміттєвих баків для роздільного збирання сміття.
Розроблення схеми санітарної очистки сільських населених пунктів.

Медичне обслуговування

З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони
здоров’я на території Гребінківської ОТГ діють заклади охорони здоров’я, які
фінансуються .

Назва закладу
Рік

побудови Основні проблеми

Комунальний заклад
«Гребінківський центр первинної
медико-санітарної допомоги»

1965 надання якісної медичної
допомоги населенню
громади

Центральна районна лікарня
1978 недостатнє забезпечення

медичних закладів сучасним
діагностичним та
лікувальним обладнанням

ФАП в с. Мар’янівка
1959 низький рівень забезпечення

медичними препаратами, що
впливає на повноцінне
функціонування ПМСД та
ФАПів;

Амбулаторія

с. Слободо-Петрівка

1968 низький рівень забезпечення
медичними препаратами, що
впливає на повноцінне
функціонування ПМСД та
ФАПів;
недостатнє фінансування
пільгового та безкоштовного



медикаментозного
забезпечення

Центральна районна лікарня, починаючи з 01 квітня 2019 року перейшла на
прямі відносини з Національною службою охорони здоров’я. У відповідності
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 131, з 01
квітня по 31 грудня 2019 року на території лише Полтавської області
запроваджено пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної
медичної допомоги (вторинна медицина – це районні лікарні). Заклади охорони
здоров’я всієї Полтавської області, в т. ч. Гребінківська центральна районна
лікарня, заробляють собі на утримання, на виплату заробітних плат. Дані
видатки напряму фінансуються Національною службою охорони здоров’я за
фактично надані медичні послуги населенню центральною районною лікарнею,
так передбачено реформою медичної галузі.
Гребінківською міською радою прийнято Програму Гребінківської міської

об’єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня» та
покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік та Програму
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр
первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню
медичних послуг на 2019 рік. відповідно до програм проводиться фінансування
заходів, а саме: видатки на енергоносії, придбання медикаментів, матеріалів,
обладнання, стимулюючі виплати.
Гребінківська міська рада передала Гребінківському районному бюджету на

утримання Гребінківської центральної районної лікарні в 2019 році- медичну
субвенцію з державного бюджету в розмірі 2 млн. 121 тис. 900 грн., яку
використано повністю на оплату праці працівників центральної районної
лікарні у 1 кварталі 2019 року.
З бюджету Гребінківської міської об’єднаної громади в 2019 році

заплановано передати районному бюджету на утримання ЦРЛ кошти в сумі 2
млн. 302 тис. 400 грн., в тому числі:
- стимулюючі виплати (оплата праці) – 829 тис. грн.
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю – 56 тис. грн.
- придбання медикаментів – 146 тис.400 грн.
- продукти харчування – 70 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 8 тис.400грн.
- оплата за енергоносії – 1 млн. 143 тис. грн.
- пільгові пенсії - 37 тис. 600 грн.
- інші виплати населенню (в т. ч. пільгові медикаменти) – 12 тис. грн.

Основні проблемні питання:



- Низький рівень забезпечення медичними препаратами, що впливає
на повноцінне функціонування ПМСД в тому числі ФАПів.

- Приміщення медичних установ громади потребують поточних та
капітальних ремонтів.

- Надання якісної медичної допомоги населенню громади.
- Недостатнє фінансування пільгового та безкоштовного

медикаментозного забезпечення.
- Недостатнє забезпечення медичних закладів сучасним

діагностичним та лікувальним обладнанням.

Головні напрямки роботи на 2019 рік

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення,
розширення можливостей щодо його доступності та якості, розмежування
первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, ефективного
використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання
бюджетних коштів, Гребінківська ОТГ має
на меті:

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення Мар’янівського
ФАПу та Слободо-Петрівської амбулаторії;

- проведення реконструкції Слободо-Петрівської амбулаторії;
- надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я, які

знаходяться на території громади, зокрема в медикаментозному забезпеченні.
- забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних

послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я
населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

Очікувані результати

Основними цілями в діяльності закладів охорони здоров’я у
Гребінківській ОТГ є:

- охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та
медичного персоналу на 100%

- підвищення ефективності та якості надання первинної медичної
допомоги сільському населенню

- приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний стан.

Культура і туризм

Робота закладів культури Гребінківської міської ради 9 місяців 2019 року
була спрямована на удосконалення та збереження діючої мережі закладів
культури та мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію
і примноження культурних цінностей, задоволення культурних і духовних
потреб населення й організацію його дозвілля, підтримку талановитої молоді,
зміцнення та розширення культурно -мистецьких зв’язків.

Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи галузі,
пошуку шляхів забезпечення функціонування закладів, орієнтованих на
розширення джерел фінансового забезпечення та оптимізацію витрат на їх



утримання і розвиток. Значна робота здійснювалася у напрямку реалізації
Програми розвитку культури Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік.

В ОТГ функціонують 3 будинки культури, 4 бібліотеки та Гребінківський
краєзнавчий музей. При районному будинку культури створено колективи:
народний аматорський колектив «Берегиня», ансамбль шумових інструментів
«Веселі музики», театральна студія «Еміст», ансамбль народного танцю
«Фантазія», аматорський театральний колектив «Крила», гурток
учасногодекору «Лавка чудес», гурток вокального співу «Орфей», до яких
залучено більше 173 чоловік. В Гребінківській дитячій музичній школі
займається 262 дитини (відділ фортепіано та струнно-смичкових інструментів,
відділ народних, духових та ударних інструментів, відділ музично-теоретичних
дисциплін та сольного співу, відділ хореографії та образотворчого мистецтва).

Гребінківська міська публічна бібліотека продовжила роботу над
здійсненням оперативного і комфортного обслуговування жителів громади на
більш якісному рівні, здійсненням просвітницької діяльності, впровадженням
нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій.

Важливою складовою у діяльност і бібліотек залишилася організація та
проведення різноманітних масових заходів. Для розкриття змісту книжкового
фонду в бібліотеках були оформлені різні за формою і тематикою книжкові
виставки. На забезпечення діяльності бібліотек за 10 місяців направлено 921
тис.100 грн. Поповнено книжковий фонд на 20 тис. грн.

Пріоритетним напрямком роботи закладів культури громади є
забезпечення проведення заходів спрямованих на патріотичне виховання,
організацію змістовного дозвілля жителів ОТГ, залучення до клубних та
бібліотечних формувань дітей та молоді.

Гребінківський краєзнавчий музей містить експонати та експозиції, що
широко висвітлюють події Другої світової війни та допомагають у вивченні
історії рідного краю, народознавства, археології, етнографії, тощо. На
забезпечення діяльності музею 79 тис. 900 грн.

Протягом січня - жовтня працівниками закладів культури були проведені
різні за формою та тематикою культурно-масові заходи в яких висвітлювались
події місцевого, загальнонародного та державного значення, проводилися
культурно-масові заходи до календарних та обрядових свят.

Проблемні питання:

- Забезпечення сценічними костюмами, оформлення сцени, декорації,
реконструкція системи пожежогасіння, поточний ремонт кімнат для проведення
гурткової роботи.

- Забезпечення Гребінківську музичну школу музичними
інструментами, звукопідсилюючою апаратурою та сценічними костюмами.

- Приміщення музичної школи потребує капітального ремонту та
асфальтування підходів до школи та території навколо приміщення



- Краєзнавчий музей знаходиться в пристосованому приміщенні,
потребує окремого приміщення.

- Приміщення міської публічної бібліотеки, приміщення бібліотек с.
Слободо-Петрівки, с. Марянівка та с. Оржиця потребують ремонту та заміни
освітлення.

- Слободо – Петрівський сільський будинок культури потребує
капітального ремонту, оновлення сценічних костюмів, оргтехніки.

Головні напрямки роботи на 2020 рік
- Підвищення якості надання послуг населенню закладами культури.
- Поліпшення матеріально-технічної бази сільських будинків

культури Гребінківської ОТГ.
- Забезпечення проведення культурно-масових заходів на території

Гребінківської ОТГ відповідно до Програми.
- Організація та проведення заходів до Дня міста та сіл

Гребінківської ОТГ.
- Проведення капітального ремонту будинку культури в селі

Слободо-Петрівка.
- Поповнення бібліотечного фонду бібліотек Гребінківської ОТГ.
- Придбання сценічних костюмів для будинків культури.
- Придбання інструментів для Гребінківської музичної школи.
- Придбання оргтехніки для краєзнавчого музею, будинків культури.
- Проведення ремонтів приміщень бібліотек Гребінківської ОТГ.

Очікувані результати.
Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей дорослих,

молоді та дітей.
Пропагування та збереження традицій Гребінківщини, культурної

спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей
та молоді.

Соціальний захист населення

Одним із напрямків соціально-економічного розвитку громади є
соціальний захист населення, надання соціальних послуг відповідно до
встановлених стандартів.

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку
України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність
охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих
категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з
різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними,
виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може
подолати самостійно.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення
окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для
життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки



соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та
підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

Основними проблемами в соціальній сфері громади є:
- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення

соціального захисту окремих категорій населення;
- недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;

Уже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки мешканців
громади, які опинились в скрутній життєвій ситуації є надання грошової
допомоги.

Останнім часом стрімко зросла кількість звернень від громадян, які
гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім грошової
допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, а також на прожиття,
тощо. Так за 10 місяців 2019 року допомога виділена:

- на лікування 179 звернень на суму 2394000 грн;
- на поховання 13 звернень на суму 20800 грн.;
- допомога інвалідам та учасникам бойових дій ВВ війни 16 чоловік

на суму 115000 грн.;
- допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 30000 грн.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної
операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, учасникам ООС. Так по Програмі
Гребінківської міської ради підтримки військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних Сил та членів їх
сімей мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
надано матеріальних допомог на суму 81500 грн.

По Програмі соціального захисту воїнів–інтернаціоналістів, які приймали
участь у військових конфліктах за межами України на 2019 рік надано
допомогу 35 чоловік на суму 18000 грн.

Відповідно до Законів України: «Про соціальні послуги», «Про охорону
дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний
захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», керуючись п. 22 ч. 1
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Українi» виконанням
власних повноважень у сфері соціального захисту населення у Гребінківській
об’єднаній територіальній громаді займається відділ соціального захисту
Гребінківської міської ради. Для недопущення зниження якості надання



соціальних послуг в громаді налагоджена тісна співпраця з управлінням
соціального захисту населення Гребінківської РДА, за яким залишаються
функції перевірки та нарахування соціальних виплат, а також Пенсійним
фондом та Гребінківськкою районною філією Полтавського обласного центру
зайнятості, Гребінківським районним територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).

Основні проблемні питання:
- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення

соціального захисту окремих категорій населення;
- необхідність удосконалення механізму підтримки різних категорій

сімей;
- недостатня кількість спеціалістів соціальної сфери (спеціаліст

служби у справах дітей, фахівця із соціальної роботи);
- необхідність створення віддалених робочих місць у старостатах для

прийому громадян;
- недостатність фінансування Територіального центру, який здійснює

соціальне обслуговування та надає соціальні послуги громадянам, що
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги за місцем проживання.

Головні напрямки роботи в 2020 році
- забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення
згідно з державними програмами;
- соціальний захист та підтримка сімей, члени яких є учасниками
антитерористичної операції сприяти: забезпеченню речами першої
необхідності,наданню матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення
учасників АТО, ООС та членів їх сімей;
- вивчення житлово - побутових умов проживання малозабезпечених
верств населення з метою надання різних видів допомоги;

- розробка системи заохочення активістів ветеранського та волонтерського
руху, учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці,
відзначаючи їх внесок в громадське життя територіальної громади;

- участь у заходах по відзначенню державних дат по вшануванню
захисників Вітчизни, учасників афганської війни, вдів загиблих воїнів,
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції, мешканцям Немирівської міської об`єднаної
територіальної громади;

- придбання житла для дітей сиріт та дідям позбавленим батьківського
піклування;

- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування;

- реалізація заходів Програм Гребінківської ОТГ, напралених на
підтримку та соціальний захист окремих категорій населення;

- забезпечення Новорічними подарунками дітей дошкільних



навчальних закладів Гребінківської об’єднаної територіальної громади та дітей,
батьки яких проходили службу в зоні АТО, беруть участь у операції
Об’єднаних Сил;

- забезпечення населення соціальним обслуговуванням та
соціальними послугами, спрямованих на підтримку життєдіяльності і
соціальної активності самотніх непрацездатних громадян Гребінківської
об’єднаної територіальної громади

Очікувані результати
- Покращення матеріального стану незахищених категорій населення

Гребінківської об’єднаної територіальної громади.
Виконання програми дозволить:

- створити умови для стабільної роботи Гребінківського
територіального центру соціального обслуговування при здійсненні своєї
діяльності;

- надати вчасне, якісне та безперебійне обслуговування населення;
- забезпечити своєчасну виплату заробітної плати та нарахувань на

неї;
- дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при

наданні соціальних послуг.

Фізична культура і спорт

Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному
позитивному розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської
громади. Закладено прогресивні тенденції зокрема напрямів фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено проведення змагань з різних
видів спорту як обласного так і Всеукраїнського значення. В Гребінківській
міській об’єднаній територіальній громаді спостерігається тенденція до
збільшення загальної кількості осіб, що залучено до занять фізичною культурою
та спортом.

Протягом 9 місяців 2019 року діяльність спортивної галузі була
спрямована на створення умов для розвитку регулярної рухової активності
дітей та молоді, для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань,
здібностей та індивідуальних особливостей кожного.

Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш
економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та
розв’язання різних соціальних проблем.

Для забезпечення нових, пріоритетних напрямків, які могли б забезпечити
ефективне функціонування галузі розвитку фізичної культури та спорту на
території Гребінківської ОТГ було створено комунальний заклад «Спортивний
комплекс м. Гребінка». В місті функціонує Дитячо- юнацька спортивна школа
(ДЮСШ), при КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінка» функціонують гуртки
з настільного тенісу та тренується футбольна команда «Локомотив».



В дитячо-юнацькій спортивній школі постійно займаються 245 дітей в
секціях: гандболу, волейболу, баскетболу, футболу та легкої атлетики.

Наявна система фізичного виховання і спорту не відповідає потребам
населення. Низький рівень залучення сільського населення до участі у
фізкультурно-оздоровчих та спортивно масових заходах за місцем проживання,
роботи та відпочинку громадян.
Підтримка футболу стала доброю традицією з боку міської ради. Так 15

сесією Гребінківської міської ради VII скликання прийняті на 2019 рік
програми: підтримки та розвитку футболу під яку виділені кошти в розмірі
545000 грн.; підтримки та розвитку ветеранського футболу, на яку передбачені
кошти в розмірі 50000 грн. На території об’єднаної громади програми
підтримки футболу діють не один рік. Фінансова допомога міської ради
сприяла організації турнірів, поїздок команди на змагання, придбання
необхідного спортивного спорядження та заохочення гравців. Дію програм
підтримки спорту буде продовжено і в наступному році.
В КЗ «Спортивний комплекс» м. Гребінка проходили ігри відбіркового етапу

Чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2005-2006 років народження.
Команда м. Гребінка посіла ІІ місце. Це гарантувало їй вихід до наступного
напівфінального етапу, який відбудеться у січні 2020 року.
На відкритому Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики на призи

срібного призера Олімпійських ігор, заслуженого майстра спорту Л.Бартенєва
серед юнаків та дівчат 2002-2003, 2004-2005 років народження, вихованці
Гребінківської ДЮСШ показали гарні результати, посівши призові місця у
старшій віковій групі:
І місце у стрибках у довжину серед юнаків - Тимофієв Руслан (тренер –

Линовицька В.І.);
І місце у стрибках у довжину серед дівчат - Баранівська Вікторія (тренер –

Малинка В.І.);
ІІ місце у штовханні ядра - Пушмін Андрій (тренер – Линовицька В.І.).
У молодшій групі:
І місце у бігу на 60 метрів з бар’єрами виборола Пісня Софія (тренер –

Тарасюк О.Ю.);
І місце у стрибках у довжину здобула Козін Вікторія (тренер – Тарасюк

О.Ю.);
ІІ місце у штовханні ядра - Левченко Данило (тренер – Линовицька В.І.).
Команда дівчат в естафеті 4×200 зайняла ІІ місце (Козін Вікторія, Зінченко

Марія, Велика Юлія, Пісня Софія) – тренер Тарасюк О.Ю. чемпіонат України з
настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2005 р. н. і молодші. До збірної
команди Полтавської області увійшли вихованці Гребінківської ДЮСШ:
Барабаш Олександр, Тютюнник Максим, Жила Роман, Соломаха Данііл,
Чумарна Софія, Пелих Юлія.

Програмою підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік
та програмами підтримки різних видів спорту на 2019 рік (футболу, хокею,
ветеранського футболу) передбачено:



- підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту;

- сприяння фізичному й духовному розвитку молоді на селі,
формування свідомості як основи здорового способу життя;

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у
фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;

- розвиток фізкультурного руху на території Гребінківської ОТГ;
- розвиток вищих спортивних досягнень.

На чемпіонаті України з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2005 р. н. і
молодші до збірної команди Полтавської області увійшли вихованці
Гребінківської ДЮСШ: Барабаш Олександр, Тютюнник Максим, Жила Роман,
Соломаха Данііл, Чумарна Софія, Пелих Юлія.Команда Полтавської області
серед юнаків посіла 5 місце, серед дівчат – 9 місце. В особистому заліку
кращим був Тютюнник М. – 17 місце. В парному розряді серед дівчат кращий
результат показала Чумарна С. – 5 місце, серед юнаків Барабаш О. – 5 місце, в
міксті - Барабаш О. - Чумарна С. – 9 місце.

В травні відбулося відкриття міні-футбольного майданчика зі штучним
покриттям по вулиці Героїв України. Проект реалізований на умовах
співфінансування з обласним бюджетом.

Основні завдання.
Завданням Програм сприяння розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік
та програм підтримки футболу на 2020 рік є:

- сприяння формуванню в Гребінківській ОТГ розвитку фізичної
культури і спорту,

- збільшення обсягів бюджетного фінансування комунального
закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка»;

- проведення змагань з олімпійських видів спорту (легкої атлетики
пам’яті Героя Радянського Союзу Григорія Кагамлика);

- проведення змагань з різних видів спорту всіх рівнів;
- реконструкція будівель комунального закладу «Спортивний

комплекс м. Гребінка».

Очікувані результати:
- Зростаюче охоплення спортивно-масовими заходами дорослого

населення громади.
- Підвищення доступності та масовості фізкультурно-спортивних

заходів за участю дітей і підлітків.
- Розвиток та зміцнення фізкультурно-спортивної матеріально-

технічної бази загального користування.
Регулювання земельних відносин

Основними завданнями з провадження заходів щодо збереження, охорони,
відтворення та раціонального використання земельних ресурсів Немирівської
міської об’єднаної територіальної громади є спрямованість її заходів на
розв’язання нагальних проблем самодостатнього соціально-економічного й
екологічного розвитку об’єднаної територіальної громади.



Передусім це стосується підвищення ролі земельних відносин у формуванні
само відтворюваної економічної системи об’єднаної територіальної громади,
побудові соціально орієнтованого землекористування на засадах ринкової
економіки.

Загальна площа території, підпорядкована Гребінківської міській об’єднаній
територіальній громаді складає 8277,499 га, в тому числі:
- землі сільськогосподарського призначення 5670,3358 га;
- землі житлової і громадської забудови 439,634 га;
- землі лісогосподарського призначення 286,5 га;
- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення 761,4041га;
- землі водного фонду 13,637 га;
- землі рекреаційного призначення 5,653 га.
- інші землі 1100,3349 га.

Усвідомлюючи, що земля є одним з основних джерел наповнення
бюджету ОТГ, тому міська рада проводить роботу за її ефективним і цільовим
використанням. Станом на 01.12. 2019 року було розглянуто та прийнято 128
рішення з питань регулювання земельних відносин щодо погодження та
затвердження технічної документації, встановлення та справляння платежів за
землю, надання земельних ділянок учасникам АТО, учасникам дій ООС для
будівництва та обслуговування житлових будинків та споруд, ведення
особистого селянського господарства, робота з укладення та поновлення
договорів оренди землі, тощо.

Основні проблемні питання
- відсутність вільних земельних ділянок для учасників АТО та

учасників дій операції Обєднаних Сил для ведення особистого селянського
господарства;

- відсутність містобудівної документації Гребінківської ОТГ;
- відсутність нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів

Гребінківської ОТГ та за межами населених пунктів;
- відсутність встановлених меж Гребінівської ОТГ.

Головні напрямки роботи на 2020 рік:
- Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової

оцінки земель населених пунктів Гребінківької ОТГ.
- Вишукування земельних ділянок для жителів громади, які є

учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками дій
операції Обєднаних Сил під індивідуальне житлове будівництво.

- Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на
території громади.

- Контроль за дотриманням орендарями орендної плати за земельні
ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених
ставок орендної плати.

- Продовження проведення інвентаризації інвестиційно привабливих
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для подальшого
проведення земельних торгів на право їх оренди або викупу.



- Оформлення та виготовлення документації із землеустрою на
земельні ділянки комунальної власностіки Гребінківської ОТГ;

- Встановлення меж Гребінівської ОТГ.

Очікувані результати
Реалізація заходів програми надасть можливість:

- раціонально та ефективно використовувати земельні ресурси;
- впорядкування земельних відносин на території Гребінківської

об’єднаної територіальної громади;
- поповнення доходної частини бюджету об’єднаної територіальної

громади;
- покращити розвиток інфраструктури сільських населених пунктів;
- покращити питання забезпечення земельними ділянками учасників

АТО, учасникам операції Обєднаних Сил.

Містобудування та архітектура

В сучасних умовах зростає необхідність у плануванні території як
ефективного засобу державного регулювання їх використання, що забезпечить
взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави,
центру і регіонів, галузей і адміністративно – територіальних одиниць.

Прийнятим у березні 2011року Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та низкою відповідних підзаконних актів чітко
визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного
регулювання планування території, яка поділяється на документацію
державного, регіонального та місцевого рівнів і рішення якої є обов’язковими
для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Планування території на місцевому рівні здійснюється шляхом
розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів
зонування територій і детальних планів територій.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми
господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з
містобудівною документацією відповідного рівня.

Програма розроблена з метою забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади, раціонального використання території, створення повноцінного
життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних
проблем громади, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб,
врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час
проведення містобудівної діяльності.

Реалізація Програми має забезпечити вирішення проблемних питань
стимулювання і розвитку міста і сіл та встановлення відповідного режиму
забудови територій населених пунктів громади.



Програму розроблено відповідно до Законів України «Про основи
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності»,«Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», « Про Генеральну
схему планування території України», інших нормативно-правових актів. У ній
визначенні основні напрями комплексного вирішення питань розроблення
містобудівної документації, формування нових підходів до її оновлення,
моніторингу і контролю виконання.
Основні проблеми та питання, які отребують вирішення у 2020 році:
- здійснення робіт із розроблення, оновлення генерального плану міста;
розроблення проектної документації щодо встановлення меж населених пунктів
із урахуванням перспективних напрямів цільового використання територій;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час
планування, забудови та іншого використання територій;
- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та
використання територій для містобудівних потреб;
- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого
розвитку населених пунктів;
- визначення і раціональне розташування територій житлової та
громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних,
оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального
використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна
містобудівна діяльність;
- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для
містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах,
визначених законом;
- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну,
історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством
обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
- регулювання забудови міста та інших територій.

Інвестиційна діяльність.
Залучення інвестицій є одним з ключових завдань соціально-економічного

розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
З метою підтримки розвитку соціальної сфери активно ведеться робота

по залученню коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та коштів
міжнародних організацій.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток окремих територій, залученої у 2019 році,
профінансовано заклади соціальної сфери на загальну суму 3050 тис. грн.



За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році
реалізується 2 проекти загальною вартістю 847,5 тис.грн.

Адміністративні послуги
З метою наближення роботи органів місцевого самоврядування до

європейських стандартів, налагодженню діалогу з громадянами, забезпечення
сприятливих умов для реалізації фізичними та юридичними особами їх
конституційних прав, свобод та законних інтересів в листопаді місяці в
об’єднаній територіальній громаді відбулося відкриття центру надання
адміністративних послуг, де мешканці можуть отримати максимально
необхідний перелік адміністративних послуг у комфортних умовах. Центр
облаштований сучасними меблями і технікою на 11 робочих місць та 1 місце
для самообслуговування відвідувачів. Крім того облаштовано архівну кімнату,
кімнату для відпочинку персоналу, дитячий куточок.

Тепер у Гребінківському ЦНАП можна отримати 156 адміністративних
послуг, включно з усіма місцевими послугами а зокрема: реєстрація актів
цивільного стану (РАЦС), реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання
громадян, паспортні послуги (вклейка фото), державна реєстрація прав на
нерухоме майно, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підпиємців,
видача відомостей з Державного земельного кадастру, державна реєстрація
Земельних ділянок, пенсійні послуги, послуги соціального характеру.

Надійними партнерами нашої громади по створенню ЦНАП стали
українські та шведські експерти Програми «U-LEAD з Європою». «U-LEAD з
Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом
та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та
Швецією. Наша громада виграла грант від Програми «U-LEAD з Європою»,
завдяки якому в партнерстві громади та завдяки експертам програми і було
створено належний ЦНАП, котрий відповідає високим сучасним стандартам та
вимогам Європейського союзу.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2020 році:
- покращення ефективної системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади Гребінківської об’єднаної територіальної громади шляхом
удосконалення та забезпечення діяльності ЦНАПу.
- підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом проведення
постійного моніторингу ефективності та результативності надання
адміністративних послуг.

Фінансова та бюджетна політика

Бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади за
власними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано у
сумі 74 058,8 тис.грн, що на 1 521,6 тис.грн, або на 2,1% більше планових
показників та на 7 429,5 тис.грн (10%) більше, порівнюючи з відповідним
періодом 2018 року.



По загальному фонду: з урахуванням міжбюджетних трансфертів за
звітний період виконано в сумі 103 703,4 тис.грн, без урахування
міжбюджетних трансфертів за звітний період виконано в сумі 73 129,9 тис.грн,
що на 2,1% більше до запланованого обсягу.

Основним джерелом наповнення бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома
вага якого в загальному фонді доходів становить 66,1%. Фактичні надходження
податку за відповідний період склали 48 365,6 тис.грн, виконання становить
100,6 %.

Місцевих податків надійшло 20 245 тис.грн, що на 7,2% більше до
запланованих обсягів. Питома вага їх в загальному фонді доходів становить
27,7%. Понадпланові надходження відбулися за рахунок:

- плати за землю +706,1 тис.грн (105,6% виконання до плану);

- податку на майно відмінне від земельної ділянки + 272,3 тис.грн
(132,4 % виконання до плану);

Надходження від акцизного податку склали 3 807,1 тис.грн, виконання
становить 94,9% до запланованого обсягу. Питома вага надходжень цього
податку в загальному фонді власних доходів становить 5,2%.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності надійшло в
сумі 146,2 тис.грн, що становить 100% виконання до планового показника.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 483,8 тис.грн, що
становить 101% виконання до планового показника.За січень-листопад 2018
року до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади за
власними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) при плані з
урахуванням змін 63164,9 тис.грн., фактично надійшло 66629,3 тис.грн., що
становить 105,5% виконання до плану та більше планових показників на 3464,4
тис.грн.

Основними платниками податків до бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади є підприємства Південної залізниці.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 30 573,5
тис.грн, у тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад - 752 тис.грн;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20
030 тис.грн;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –

2 121,9 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 613,3 тис.грн;



- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету– 139,8 тис.грн;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 812,8
тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 177,2 тис.грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих
територій – 3 050 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 218,8 тис.грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 657,7 тис. грн., у тому числі:

на забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних
закладів – 31,9 тис.грн. від Овсюківської сільської ради, 50 тис.грн від
Григорівської сільської ради, 50 тис.грн від Тополівської сільської ради;

на утримання відділу ведення Реєстру територіальної громади та
реєстрації місця проживання- 417,3 тис.грн. у тому числі: від Овсюківської
сільської ради – 37 тис.грн, Стукалівської сільської ради – 13,3 тис.грн,
Почаївської сільської ради – 40,9 тис.грн, Березівської сільської ради – 33,7
тис.грн, Тополівської сільської ради – 42,6 тис.грн, Рудківської сільської ради –
25,5 тис.грн, Майорщинської сільської ради – 45 тис.грн, Сербинівської
сільської ради – 28,4 тис.грн, Тарасівської сільської ради – 30,9 тис.грн,
Григорівської сільської ради – 23,3 тис.грн, Кулажинської сільської ради – 16,3
тис.грн, Короваївської сільської ради – 37,1 тис.грн, Наталівської сільської
ради – 19,2 тис. грн, Олександрівська сільська рада – 24,1 тис.грн;

на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми – 108,5 тис.грн від Полтавського
обласного бюджету.

Надходження до спеціального фонду становлять 928,9 тис.грн, в тому
числі власні надходження бюджетних установ склали 814,6 тис.грн, що
становить 87,7% в питомій вазі власних надходжень.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади надійшла інша субвенції з місцевого бюджету в сумі 49
тис.грн від Полтавського обласного бюджету.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.



Основними напрямками Програми є:
- забезпечення зростання дохідної частини бюджету ОТГ та

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання

енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
- збереження кількості діючих підприємств на території

Гребінківської ОТГ та трудового потенціалу;
- ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів

комунальної власності громади;
- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату

територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих
на соціально-економічний розвиток;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
- покращення якості житлово-комунальних послуг, покращення
- санітарно-екологічного стану та благоустрою у Гребінківській ОТГ;
- забезпечення функціонування підприємств державного,

комунального та приватного секторів економіки;
- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на

рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти;

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва,
приватної ініціативи;

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;
- забезпечення умов проживання в чистій, екологічно безпечній

громаді.
Успішне виконання Програми забезпечить:

- Виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади,
проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання
фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня
зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і
медичного обслуговування, стабільність соціального захисту громадян,
розвиток фізкультури і спорту, наявності житла;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та
налагодження державно-приватного партнерства;

- впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне
використання енергоресурсів;

- створення комфортного для проживання середовища шляхом
покращення екологічного стану та збалансованого використання природних
ресурсів.

Головна мета розвитку громади у 2020 році є підвищення якості життя
населення шляхом реалізації стратегічного курсу на досягнення економічного
та соціального самодостатку.

В 2020 році обов’язковою умовою є:

- збалансування доходів та видатків бюджету;



- збереження обсягів надходження доходів до бюджету громади;
- використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб

отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та
важливі завдання;

- визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких
здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають витрачатися на
проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний
ефект).

У 2020 році пріоритетними напрямками залишаються:

в соціально - гуманітарній сфері:

- гарантований соціальний захист населення громади;
- подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання
сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
- покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
- подальше покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної
освіти;
- збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і
мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
- сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному
вихованню та самовихованню молоді;
- встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків;
- забезпечення соціальних гарантій населення;
- формування та розвиток здорового способу життя.

в сфері економіки:

- впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для
забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади;
- впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної
власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності
комунальних об’єктів;
- подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
- здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг,
направлених на підвищення якості обслуговування;
- усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого
розвитку малого та середнього бізнесу;
- продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених
Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення
платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань;
- розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури;
- сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;

в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті:

- упорядкування земельних відносин;



- реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони
навколишнього природного середовища та місцевого екологічного плану дій по
громаді, раціонального використання природних ресурсів;

в частині подальшого розвитку громадського суспільства:

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів
місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого
самоврядування;
- реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи
суспільства;

- подальше зміцнення законності та правопорядку.

Критерії досягнення головної мети:

підвищення рівня життя – зростання реального наявного доходу,
збільшення середньомісячної заробітної плати, створення нових робочих місць,
зниження рівня зареєстрованого безробіття, бронювання робочих місць для
громадян, які потребують соціального захисту;

розвиток основних галузей економіки на підставі її інноваційно-
інвестиційних складових, обсягів продукції промисловості у порівняних цінах,
стимулювання освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції;

активізація підприємницької діяльності – сприяння збільшенню
кількості підприємств малого і середнього бізнесу, покращення співпраці з
представниками малого бізнесу, забезпечення публічності та прозорості
реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва;

поліпшення інвестиційного клімату – зростання обсягу інвестицій в
основний капітал;

підвищення якості життєзабезпечення людини – реконструкція мереж
водопроводів та водовідведення, ремонт та будівництво доріг та тротуарів,
продовження реконструкції вуличного освітлення, підвищення санітарної
культури серед жителів громади, озеленення території, приріст обсягу
роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства.

Основні завдання та механізми реалізації Програми

Взаємопов’язані завдання та заходи спрямовані на досягнення цілей
розвитку об’єднаної територіальної громади: Взаємопов’язані завдання та
заходи спрямовані на досягнення цілей розвитку об’єднаної територіальної
громади:

- Освітня субвенція з державного бюджету – 23 934,4 тис.грн.;

- Реверсна дотація державному бюджету – 5 892,3 тис.грн.-



- Забезпечення відшкодування частини вартості путівки дитячим
закладам оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сімях з дітьми за
рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 228,437 тис.грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 236,375 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 227,6 тис. грн.

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 235,2 тис.грн.

- Поточний ремонт доріг – 3 500,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт доріг – 1 100,0 тис. грн.;

- На проведення заходів конкурсів з благоустрою громади – 80,5 тис.грн.

- Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 20
тис.грн.

- Відзначення переможців конкурсу вчительських проєктів «На
хвилі сучасності» - 260, 0 тис. грн.

- Гідроочищення свердловини № 1 с. Мар’янівка – 270,0 тис. грн.

- Нагородження переможців, призерів обласних, районих, міських
конкурсів, оглядів та спортивних змагань серед закладів освіти – 40 тис. грн.

- Інші субвенції з місцевого бюджету районному бюджету на утримання
Гребінківського районного територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Полтавської області – 950 тис.грн.

Джерелами фінансування проектів соціально-економічного розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади є кошти державного,
обласного бюджету, бюджету міської об’єднаної територіальної громади,
підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської
допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України, які
направлені на соціально-економічний розвиток інфраструктури об’єднаної
територіальної громади.

Міський голова В.І. Колісніченко
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