Звіт міського голови про роботу Гребінківської міської ради
та її виконавчих органів в 2019 році
До Вашої уваги звіт про роботу Гребінківської міської ради та її виконавчих
органів, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» за 2019 рік (в т. ч. про здійснення державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради).
2019 рік був, як і попередній 2018, роком становлення Гребінківської міської
об’єднаної громади. Початком реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської
об’єднаної громади, яка була затверджена в грудні 2018 року і розрахована на
2019-2028 роки. Стратегія розвитку була розроблена в рамках Проєкту, що
реалізувався за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». До розробки Стратегії
залучалися мешканців громади та спеціалісти різних сфер.
Після затвердження Стратегії розвитку залишилося саме важливе –
впровадити її в життя. Реалізація Стратегії передбачає три етапи, які визначаються
відповідними планами реалізації: І етап - 2019-2021р.р.; ІІ етап - 2022-2024р.р.; ІІІ
етап 2025 -2028 р.р., Аналіз виконання проєктів по кожному стратегічному
напрямку, свідчить, що за невеликий проміжок часу, тобто за 2019 рік, вже вдалося
втілити в життя значну їх кількість. Звичайно, багато роботи ще попереду і багато
завдань та проблем, що потребують значних фінансових ресурсів.
Головна ціль Стратегії – розвиток громади, залучення інвестицій, створення
нових робочих місць, комфортні, безпечні умови проживання в громаді, створення
можливостей для розвитку освіти, культури, спорту, а загалом згуртована та
успішна громада.
Для успішного втілення Стратегії в життя одного бажання мало, необхідно
мати ресурси і впершу чергу фінансові. Отже бюджет –це основа розвиту громади,
благоустрою, житлово-комунального господарства, освіти, культури, соціального
захисту.
В цілому в 2019 році до бюджету громади надійшло доходів (із врахуванням
міжбюджетних трансфертів) в сумі 113 млн. 928 тис.700 грн., в тому числі
надійшло коштів по загальному фонду 112 млн. 412 тис.200 грн. та по
спеціальному фонду 1 млн. 516 тис. 500 грн. З них власних надходжень 81 млн.
816 тис. 500 грн.
Видатки за 2019 рік проведено на суму 116 млн. 25 тис.700 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
проведено робіт на загальну суму 6 млн. 520 тис. 300 грн. в тому числі направлено

на об’єкти галузей соціальної сфери:
освіта – 3 млн. 225 тис. 900 грн.;
житлово-комунальне господарство – 3 млн. 294 тис. 400 грн.
Кошти державної субвенції на соц-економ розвиток використані в тому
числі по об’єктах:
1 Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка
750,5 тис.грн
філії Гребінківської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 опорного
закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по вул.
Магістральна №4 в м. Гребінка Полтавської області, в
тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації
2

Капітальний ремонт приміщення Гребінківської
гімназії із заміни віконних та дверних блоків за
адресою:вул. Магістральна, буд. 118, м. Гребінка
Гребінківського району Полтавської області, в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної
документації
Капітальний ремонт приміщення філії Мар’янівська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Є.П.
Гребінки Опорного закладу Гребінківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 із заміни
віконних блоків за адресою: вул. Миру, буд. 34-а, с.
Мар’янівка Гребінківського району Полтавської
області, в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації
Придбання оновленого обладнання для
загальноосвітньої школи I-III ступенів №4, за адресою
м. Гребінка, вулиця Петровського, 120

90,7 тис.грн

5

Капітальний ремонт приміщення філії Гребінківська
загальноосвітня школа I-II ступенів №1 Опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів №4 із заміни віконних блоків за адресою:
вул. Магістральна, буд.4, м.Гребінка Гребінківського
району Полтавської області, в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації

175,8 тис.грн

6

Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів №4
за адресою: вул.Магістральна, 120, м. Гребінка
Гребінківського району Полтавської області, в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної
документації

281,7 тис.грн

3

4

94,6 тис.грн

0,8 тис.грн

7

8

9

Капітальний ремонт кабінету Гребінківського відділу
освіти виконавчого комітету Гребінківської міської
ради в приміщені Гребінківського міського Будинку
культури за адресою: вул. Євгена Гребінки, буд.13, м.
Гребінка Гребінківського району Полтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт коридору 1-го поверху Опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів №4, що знаходиться за адресою: вул.
Магістральна, 120, м. Гребінка Полтавської області

109,2 тис.грн

Виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію внутрішніх електромереж закладу
дошкільної освіти “Веселка” з використанням новітніх
технологій енергозбереження (сонячних панелей) за
адресою: вул. Є.Гребінки, ½, м. Гребінка
Полтавської області

25,9 тис.грн

79,3 тис.грн

10 Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних
блоків та покрівлі будівлі початкової школи
Гребінківської гімназії за адресою: пров. Спортивний,
9, у м. Гребінка Полтавської області, в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації

1 млн.365,8 тис.
грн

11 Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного
центру Гребінківської міської ради, що знаходиться за
адресою: пров. Спортивний, 9, у м. Гребінка
Полтавської області, в т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації
12 Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт фасадів та відмостки закладу
дошкільної освіти «Барвінок» Гребінківської міської
ради, що знаходиться за адресою: вул. Магістральна,
буд. 4, м. Гребінка Гребінківського району Полтавської
області
13 Виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво артезіанської свердловини для питного
водопостачання мешканців м. Гребінка Полтавської
області.

186,2 тис. грн

14 Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної
частини по вул. Євгена Гребінки від будинку №31 до
будинку №45 у м. Гребінка Полтавської області

65,5 тис. грн.

131,3 тис. грн

26,1 тис. грн

15 Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням
світильників на сонячних панелях за адресою: пров.
Спортивний, м. Гребінка Полтавської області, в тому
числі виготовлення проектно- кошторисної
документації
16 Реконструкція вуличного освітлення по вул.
Незалежності (відгалуження від повітряної лінії
освітлення по вул. Магістральна) м. Гребінка
Полтавської області, в тому числі виготовлення
проектно- кошторисної документації

292,5 тис. грн

17 Реконструкція освітлення перехресть із застосуванням
світильників на сонячних панелях у м. Гребінка
Полтавської області, в тому числі виготовлення
проектно- кошторисної документації
18 Реконструкція вуличного освітлення по вул.
Незалежності (відгалуження від повітряної лінії
освітлення по вул. Миру) м. Гребінка Полтавської
області, в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації
19 Реконструкція вуличного освітлення та встановлення
об'єкту "Сонячне дерево" зі світильниками з
пристосуванням для живлення мобільних пристроїв, в
тому числі виготовлення проектно- кошторисної
документації

147 тис. грн

20 Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної
частини по вул. Євгена Гребінки на ділянці від
будинку №2 до буд. №6-А у м. Гребінка Полтавської
області, в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації
21 Капітальний ремонт тротуару по провулку
Піонерському та пішохідних доріжок у Дитячій
музичній школі та закладі дошкільної освіти
"Теремок" у м. Гребінка Полтавської області, в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної
документації
Разом

206,7 тис.грн

232,2 тис.грн

292,4 тис.грн

1 млн. 193,8
тис.грн

772,3 тис.грн

6 млн.520,3 тис.грн

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад придбано
техніки на суму 847 тис.500 грн, а саме:
1

Придбання транспортних засобів спеціального
призначення (трактора та комплектувальних виробів
до них (розкидача дорожніх сумішей та причепа
самоскидного тракторного) для КП "Гребінківський
комбінат комунальних підприємств"

796,1 тис.грн

2

Придбання додаткових комплектувальних виробів до
трактора, а саме (відвал снігоочисний, косарка
ротаційна, щітка комунальна навісна) для КП
"Гребінківський комбінат комунальних підприємств"
Разом

51,4 тис.грн

847,5 тис.грн

Хочу відмітити, що впродовж звітного року, міська влада не скоротила
жодної соціальної програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті
програми, які були прийняті та затверджені на початку року, а також
співпрацювала та надавала фінансову підтримку установам та організаціям,
розташованим на території громади.
Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення
умов для подальшого економічного зростання, наповнення бюджету, покращення
на цій основі фінансування установ освіти, культури, соціального захисту,
благоустрою та поліпшення життя населення нашої об’єднаної громади.
Так, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку за 2019 рік,
було проведено та виконано робіт на загальну суму 21 мільйон 993 тисяч 898
гривень.
Задля соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ залучалися
кошти не лише бюджету ОТГ, а також інфраструктурна субвенція, субвенції з
державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій та
кошти обласного бюджету.
Так звана інфраструктурна субвенція – це фінансова підтримка з
Державного бюджету для всіх об’єднаних територіальних громад на формування
їх інфраструктури. Вона розподіляється між ОТГ за формулою, яка враховує
чисельність сільського населення громади та площу її території. Тобто чим
більша ОТГ – тим більше коштів отримає. Для об’єднання всіх громад району ми
зробили все можливе. Але наша ініціатива свідомо гальмується, хоча
перспективний план формування територій громад Полтавської
області
передбачає створення на території Гребінківського району однієї об’єднаної
територіальної громади. За 2 роки спротиву реформи децентралізації у нашому
районі ми втратили більше 8 мільйонів гривень субвенції.
Для отримання інфраструктурної субвенції необхідно подати лише
затверджений проект та включити його до Плану соціально-економічного
розвитку громади. Так в 2019 році за кошти інфраструктурної субвенції для
зміцнення матеріально-технічної бази КП «Гребінківський комбінат комунальних
підприємств» придбано трактор та комплектувальні вироби до нього (розкидач
дорожніх сумішей та причепа самоскидного тракторного, відвал снігоочисний,
косарка ротаційна, щітка комунальна навісна). Цим самим надано можливість
комунальникам забезпечити виконання робіт якісно і більш в короткі відрізки часу.
Механізм розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
зовсім інший. Для її отримання необхідно подати готову затверджену проектнокошторисну документацію, на розробку якої потрібно час і фінансові ресурси.
Далі ці документи розглядаються Кабінетом Міністрів України, який приймає
розпорядження про виділення бюджетних коштів або відмову. При цьому кошти
субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, можна
використати лише на капітальні роботи. За рахунок коштів цієї субвенції та

співфінансування з бюджету ОТГ у 2019 році було реалізовано інвестиційні
проекти на суму 6 млн. 520 тис. 300 грн.
Для покращення роботи комунальників, а отже покращення надання ними
комунальних послуг, в минулому році придбано вакуумну асенізаційну машину,
на умовах співфінансування з обласного екологічного фонду 50% на 50%. (З
бюджету ОТГ 1 млн. 270 тис. грн).
Додатково за рахунок коштів бюджету ОТГ придбане навісне обладнання
до трактора, відвал для підгортання снігу, трактор DONGFENG DF – 404 з
кабіною.
Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства
дозволить створити для мешканців громади комфортніші умови проживання,
покращивши благоустрій та санітарний стан населених пунктів.
Проблемним питанням було і залишається стан автомобільних доріг. Це
турбує нас всіх. До міської ради постійно надходять скарги від громадян щодо
незадовільного стану доріг. Для повного розуміння вирішення даної проблеми
необхідно розмежувати наступні питання: дороги державної власності, обласного
значення та дороги комунальної власності. Ми маємо право здійснювати ремонт
лише доріг комунальної власності. Дороги державного та обласного значення
підпорядковуються Державній службі автомобільних доріг України. Тому хочемо
трішки прояснити ситуацію.
Оскільки в населених пунктах Гребінківської об’єднаної територіальної
громади налічується 101 вулиця з провулками комунальної форми власності, їх
капітальний ремонт за 1 рік провести не можливо так, як на це необхідно не одна
сотня мільйонів гривень. Тому, щоб зайти в кожен куточок міста, села створити
належні умови проживання та не допустити повного руйнування дорожнього
полотна, вирішено проводити поетапне відновлення вулиць та доріг.
В 2019 році проведений поточний ремонт твердого покриття на 16 вулицях
населених пунктів Гребінківської ОТГ:
- по місту Гребінка вулиці: Євгена Гребінки, Паркова, Незалежності,
Героїв України, Локомотивна, Миру, Пушкіна, Магістральна, Городищенська,
Чернишевського;
- в с. Оржиця вулиця Кагамлика;
- в с. Слободо-Петрівка вулиці Перемоги, Гагаріна;
- в с. Мар’янівка вулиці Миру та Світанкова;
- в с. Новодар вулиця Світанкова.
Також проведено поточні ремонти асфальтобетонного покриття 8 проїздів та
в’їздів на прибудинкову територію багатоквартирних будинків в м. Гребінка: по
вулицях Коцюбинського, Магістральна, Миру, Героїв України Незалежності,
Кагамлика, Локомотивна, Чернишевського, Пушкіна.
В 2019 році проведено поточний ремонт тротуару в м. Гребінка: по вулиці
Євгена Гребінки та по вулиці Незалежності.
Всього на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури в 2019 році витрачено з бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади 3 млн. 373 тис. 413 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини по вул. Євгена Гребінки на ділянці від
будинку № 2 до буд. № 6-А у м. Гребінка, тротуару по провулку Піонерському,
пішохідних доріжок у Дитячій музичній школі та закладі дошкільної освіти
«Теремок».

Благоустрій для мешканців будь-якого населеного пункту України й світу
має першочергове значення, адже всім нам, небайдуже: ми живемо в чистому й
ошатному містечку чи в забрудненому та невпорядкованому. З огляду на це, одним
із пріоритетних напрямків діяльності міської ради є організація комплексу робіт,
спрямованих на покращення санітарного стану територій, особливо в містах
загального користування мешканців населених пунктів та в містах безладного
нагромадження сміття обабіч доріг, на прилеглих територіях кладовищ,
пам'ятників та ін., створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля.
Саме тому в нашій громаді реалізовується Програма покращення
благоустрою Гребінківської об’єднаної територіальної громади, в рамках якої
комунальним підприємством «Гребінківський комбінат комунальних підприємств»
реалізуються різні заходи, спрямовані на благоустрій населених пунктів громади,
а саме:
Проведено технічне обслуговування, грейдерування, посипку вулиць,
планування узбіч, розмітку пішохідних переходів; посипку та розчистку доріг від
снігу та ожеледиці.
Видалялися сухостійні та аварійні дерева, проводилось формувальне
обрізання дерев по вулицях Незалежності, Магістральна, Миру та на територіях
шкіл та дитячих садочків. Отримані після спиляння дерев дрова надавались
соціально незахищеним громадянам та громадянам пільгової категорії за їх
зверненням.
Проведено планування прилеглої території спортивного майданчика
по вул. Героїв України в м. Гребінка та встановлено лавки для вболівальників.
Неодноразово виконувались роботи з ремонту понівеченого паркану спортивного
майданчика.
Завезено ґрунт та проведено підсипання та планування площі на
центральному кладовищі м. Гребінка.
Проведені роботи по укріпленню греблі в с. Мар’янівка.
Виконувались роботи по прибиранню та вивезенню сміття до
сміттєзвалища, а саме, прибирання під’їзної дороги на сміттєзвалище, прилеглої
території до центрального кладовища та косогору по вул. Чернишевського в місті
Гребінка, ліквідовано три несанкціонованих сміттєзвалища по вулицях Деповська
і Садова та провулку Пирятинський в м. Гребінка. Також протягом року постійно
збирається побутове сміття та опале листя з вулиць міста, яке несанкціоновано
складується громадянами обабіч доріг. Загалом Гребінківським комбінатом
комунальних підприємств вивезено на сміттєзвалище побутових відходів гілок та
опалого листя 6 тис. 560 м3.
Виконані роботи з ремонту каналізаційної мережі та каналізаційних
колодязів по вулицях Героїв України, Магістральна та Миру, ремонту
тепломережі по вул. Незалежності, та водопровідної мережі по вулицях
Молодіжна, Незалежності, 1 Травня, Паркова, Чехова, Мотуза, провулку
Спортивному та в опорному закладі Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №4.
Придбано дитячий майданчик, який планується влаштувати на території
парку Будинку культури.
Внаслідок плідної співпраці комунальників, колективів підприємств та установ,
мешканців територія нашої громади стає значно чистішою, привабливою та
охайною.

Уже традиційно за ініціативи міської ради з 1 червня по 1 серпня
проходить огляд–конкурс на кращий благоустрій території підприємств, установ,
організацій, багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору на
території Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади. Метою
конкурсу є відзначення і заохочення жителів приватного сектору, які турбуються
про чистоту і благоустрій своїх дворів, залучення підприємств, організацій
установ та жителів багатоповерхових будинків до участі у спільній роботі з
благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та
дворових територій.
Цього року в огляді-конкурсі взяли участь 16 учасників. Це мешканці
багатоквартирних будинків, приватного сектору, підприємства, організації та
установи міста.
Вперше мешканцями громади, за їх власним бажанням та ініціативою,
було облаштовано клумбу в публічному місці, а саме на перехресті поблизу ЗОШ
№2
Добрих господарів слід заохочувати, адже усе починається з малого.
Повага до рідного міста – із дбайливого ставлення до власного дому чи двору.
Чимало проблем із благоустрою можна осилити лише спільними зусиллями влади
і громадян. Тільки спільними зусиллями ми зможемо навести порядок, коли кожен
із нас не буде проходити осторонь, а конкретними справами доведе, що він гідний
житель свого міста.
Однією з важливих ділянок житлово-комунальної сфери є утримання
житлового фонду комунальної власності територіальної громади, який нараховує
102 багатоквартирних будинків, що перебувають на балансі КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств». В 6 багатоквартирних будинках створили
ОСББ та 4 ЖБК.
Житловий фонд громади застарілий, тому була прийнята програма
капітального ремонту житлового фонду громади, яка дає можливість проведення
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків ОСББ, ЖБК,
співвласникам багатоквартирних будинків шляхом співфінансування з бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади та з залученням коштів
мешканців. Але протягом 2019 року співвласники багатоквартирних будинків не
виявили бажання провести ремонтні роботи на таких умовах.
Гребінківським комбінатом комунальних підприємств в 2019 році були
проведені поточні ремонти покрівель (улаштування конькової планки) 6
багатоквартирних будинків, даху та димарів 7 будинків, димарів та припливновитяжної системи вентиляції 8 будинків.
Для комфортних та безпечних умов проживання жителів Гребінківської
об’єднаної громади вулиці та провулки населених пунктів забезпечено
зовнішнім освітленням. Ми ставили на меті в 2019 році закінчити роботи по
реконструкції освітлення, при цьому застосовуючи енергозберігаючі технології.
На даний час в м. Гребінка з 83 вулиць зовнішнє освітлення мають 79 вулиць –
це 95 % від загальної кількості. В Слободо – Петрівському старостаті з 13
вулиць зовнішнє освітлення мають - 4 вулиці повністю, 5 вулиць часткова
освітлюються, 4 відсутнє. В Мар’янівському старостаті з 7 вулиць зовнішнє
освітлення мають 4 вулиці повністю, 2 вулиці частково освітлюються, 1 вулиця
відсутнє освітлення.
В 2019 році забезпечено реконструкцію та відновлення мереж повулицях

та провулках міста, а саме: Ватутіна, Гагаріна, Магістральна, Перемоги,
Макаренка, Піонерський, Рильського, Свободи, Городищенська, Чернишевського,
Шкільний. Також для безпечного та комфортного перебування дітей на території
навчальних закладів було відновлено освітлення території закладу дошкільної
освіти «Барвінок» та території ЗОШ №2.
Впевнено крокуючи в напрямку зовнішнього освітлення населених
пунктів, приділяємо значну увагу також і виконанню заходів енергозбереження.
Так в 2019 році були реалізовані проекти реконструкції вуличного освітлення по
вулиці Незалежності в м. Гребінка, освітлення перехресть в м. Гребінка із
застосуванням світильників на сонячних панелях, встановлення «Сонячне
дерево» із світильниками та пристосуванням для живлення мобільних пристроїв
та вуличного освітлення із застосуванням світильників на сонячних панелях по
провулку Спортивний, за рахунок субвенції з державного бюджету.
В парку біля міського будинку культури було замінено ЛЕД лампи на
енергозберігаючі та встановлено нові світильники «Куля».
Придбано сучасні світильники та замінено по вулицях та провулках:
Весняна, Гагаріна, Героїв України, Євгена Гребінки, Історична, Котляревського,
Незалежності, Некрасова, Панаса Мирного, Садова.
Не забуває Гребінківська міська рада і жителів сіл Слободо –
Петрівського та Мар’янівського старостатів. Проводилися роботи по частковій
заміні ламп вуличного освітлення по вулицях Миру та Світанковій в с.
Мар’янівка, по вулиці Перемоги в с. Слободо – Петрівка, по вулиці Кагамлика в.
Оржиця.
Модернізація та реконструкція освітлювальних мереж з впровадженням
сучасних енергозберігаючих технологій, вдосконалення управління зовнішнім
освітленням населених пунктів, заміна датчиків День-Ніч, заміна таймерів часу
дало зменшення обсягів споживання електроенергії. В 2020 році Гребінківська
міська рада продовжуватиме роботу над покращенням зовнішнього освітлення
по всіх вулицях Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
Дбаючи про дітей - ми вкладаємо в наше майбутнє. Саме тому розвиток
освітньої галузі є одними із пріоритетних напрямів у роботі Гребінківської міської
ОТГ. Видатки на галузь освіти з бюджету ОТГ є найвищими і складають 52 млн.
178 тис. грн.- це 45 % видатків бюджету.
Задля створення комфортних і зручних умов для маленьких мешканців
громади діє 5 закладів дошкільної освіти, в яких перебуває 465 вихованці. Не один
рік у Гребінківській ОТГ поставало нагальне питанням черг у дитячі садочки. Для
вирішення цієї проблеми у вересні 2019 року було відкрито новий заклад
дошкільної освіти «Барвінок», в якому функціонує дві групи загального розвитку,
що дає змогу 46 дітям громади здобувати дошкільну освіту. Комфорт і затишок,
привітні та дбайливі працівники створюють сучасні найкращі умови навчання і
виховання для малечі. Окрім внутрішнього оздоблення та устаткування закладу,
було здійснено поточний ремонт фасаду та відмостки.
У закладі дошкільної освіти «Веселка» здійснено реконструкцію внутрішніх
електромереж з використанням новітніх технологій енергозбереження.
Після підготовки у дитячих садочках малечу радо вітають у школах. Для
успішного навчання в Гребінківській ОТГ діє 6 шкіл (1 опорний заклад із трьома
філіями і дві загально освітні середні школи), в яких здобувають освіту 1419 учнів.

Нові стандарти національної системи освіти потребують відповідного технічного
оснащення класних кабінетів для результативної та продуктивної співпраці
вчителів та учнів. У 2019 році продовжувалася робота по матеріально-технічному
забезпеченню шкіл (придбано оргтехніку: телевізори, ноутбуки, принтери,
проєктори), що дало змогу запроваджувати сучасні практики навчання і виховання
в освіті.
Для забезпечення комфортного освітнього середовища, у школах
проводилися капітальні ремонти. У початковій школі Гребінківської гімназії
здійснено заміну віконних і дверних блоків та покрівлі на суму 1 млн. 365 тис. 800
грн. Заміну віконних і дверних блоків здійснено у приміщенні їдальні та садочка
філії Гребінківської ЗОШ І-ІІ ст. №1 Опорного закладу Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№4, в Гребінківській гімназії, у філії Мар’янівська ЗОШІ-ІІ ст. імені Є.П. Гребінки
Опорного закладу Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4.
В Опорному закладі Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 було здійснено
капітальний ремонт санвузла, а також виготовлено проєктно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт коридору першого поверху.
В закладах загальної середньої освіти Гребінківської громади було здійснено
капітальний ремонт 15 класів спільними зусиллями батьків та міської ради. Умови
співпраці полягали у тому, що закупівлю будівельних матеріалів здійснювали за
кошти бюджету Гребінківської ОТГ, а ремонтні роботи проводили батьки
самостійно. Така співпраця є взаємовигідною та сприяє облаштуванню затишних
класних кімнат.
З метою заохочення і підтримки талановитої, обдарованої молоді у
Гребінківській ОТГ передбачено виплата стипендій та грошових винагород за
високі досягнення у навчанні. У 2019 році було одне ІІ-ге місце та сім ІІІ-х місць
на Обласному етапі учнівських олімпіад За перше місце учням-переможцям ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
виплачується грошова винагорода у розмірі 50 тис. грн. Нарешті, вже у 2020 році
учень з Гребінківської гімназії виборов І місце на обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії
наук України.
У 2019 році всі школи Гребінківської ОТГ продовжували впроваджувати
програму Нової української школи, яка передбачає створення приємних умов для
навчання, оволодіння знаннями і уміннями, необхідними у повсякденному житті.
Для ефективної діяльності та втілення новітніх методик кожен заклад був
забезпечений всім необхідним для навчання: меблями, підручниками, технічним
забезпеченням, комфортними їдальнями, оснащеними спортзалами, теплими
санвузлами, розміщеними в приміщенні закладів. Фактично все необхідне було
закуплено за кошти громади.
Піклуючись про здоров’я дітей та з метою покращення якості питної води,
очищення її від шкідливих домішок та забезпечення її ідеального складу, у
Опорному закладі Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 і у Гребінківській гімназії було
встановлено фільтри.
Та не лише за шкільною партою проходить дитинство юних мешканців
Гребінківської громади. Для їх змістовного дозвілля діє центр дитячо-юнацької
творчості та станція юних техніків, що охоплюють різні напрямки виявлення і
розвитку творчих здібностей дітей (це гуртки з комп’ютерного програмування,
малювання, виготовлення сувенірів та ін.). Щоб урізноманітнити та осучаснити
гурткову роботу, у 2019 році було відкрито гурток «Робототехніка», де діти мають

змогу розробляти програми, які керують сконструйованими роботами. Вихованці
позашкільних закладів освіти є переможцями та призерам Міжнародних,
Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, акцій та виставок-конкурсів. Так, І місце
посіли 17 переможців, ІІ місце - 6 призера, ІІІ місце- 2 призера.
«Активна молодь – успішна громада» - є одним із гасел у роботі
Гребінківської ОТГ. Значна увага у громаді приділяється підтримці та розвитку
дитячих та юнацьких ініціатив. З цією метою було організовано і проведено
конкурс учнівських проєктів «Гребінківська ОТГ: сьогодення і майбутнє». Це дало
змогу активній молоді висвітлити власні ідеї щодо стану і перспектив подальшого
розвитку громади.
Заклади освіти долучаються до благодійності. Так, у філії Гребінківської
ЗОШ І-ІІ ст. №1 традиційним стало проведення благодійного ярмарку, зібрані
кошти з якого перераховують для надання допомоги тяжкохворим.
Діти Гребінківської громади є талановитими і здібними особистостями,
свідченням цього є створення досить оригінальної і своєрідної книги під назвою
«Моя, твоя і наша казка». Авторами казок стали 48 учнів шкіл громади, а 6
ілюстраторів забезпечили художнє оформлення книги. 400 примірників книги
видані за кошти бюджету нашої громади та передані шкільним бібліотекам,
міській публічній та сільськи бібліотекам.
У 2019 році було вперше проведено конкурс учительських проєктів «На
хвилі сучасності», до участі в якому залучилося вчителі, діти, батьки,
громадськість. Кожна із запропонованих ідей торкалася актуальних питань
(розвиток робототехніки; здорове харчування; зацікавленість читанням і любов до
книг; використання нових методів і підходів на уроках української мови та
літератури). Робота над проєктами сприяла згуртуванню громади, підвищенню
читацького інтересу серед школярів, розвитку педагогічної майстерності педагогів.
Кожен учасник отримав сертифікат на суму 30 тис. грн.
У Гребінківській ОТГ є діти з особливими освітніми потребами, які
потребують особливої уваги і піклування. З метою залучення цих дітей до
навчального процесу, сприяючи їх соціалізації у соціумі, в школах було відкрито 9
інклюзивних класів і 2 інклюзивні групи у дитячих садочках. Крім того, у громаді
діє Інклюзивно-ресурсний центр, що створений з метою забезпечення права дітей
з особливими освітніми потребами на здобуття освіти та проведення з ними
корекційної і реабілітаційної роботи. У 2019 році послугами
центру
користувалися 33 дитини. На капітальний ремонт кабінету Інклюзивноресурсного центру було використано 186 тис. 200 грн. З метою збільшення
простору в даний час у центрі тривають роботи з капітального ремонту ще двох
приміщень. В них будуть облаштовані кабінети, в яких зможуть отримувати
послуги ще більше дітей.
Значна увага приділяється оздоровленню та відпочинку дітей. У 2019 році з
бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади виділено
коштів у сумі 614 тис.532 грн. та 110 тис.616 грн. з обласного бюджету. З них 558
тис. 312 грн. витрачено на придбання путівок в позаміські заклади оздоровлення і
відпочинку та відшкодування частини вартості путівки дитячим оздоровчим
закладам. Дані кошти дали можливість охопити організованими формами
відпочинку та оздоровлення 162 дитини.
На базі закладів загальної середньої освіти громади функціонувало 6
закладів відпочинку з денним перебуванням, в яких послугами відпочинку було
охоплено 475 дітей шкільного віку, у тому числі, діти пільгових категорій. Діти в

пришкільних таборах відпочивали повністю за рахунок бюджетних коштів
громади без батьківської плати.
Всього оздоровчо-відпочинковими послугами охоплено 637 дітей, з них 283
дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Одним із видів оздоровлення та змістовного відпочинку для дітей та
підлітків є фізична культура та спорт. Дитячо юнацька спортивна школа
Гребінківської міської ради відома далеко за межами області, і навіть за межами
України. І все це завдяки роботі тренерів та вихованців ДЮСШ, де діють 4
відділення та 10 груп. Загалом у спортивній школі займаються 292 дитини. Для
розвитку спорту у Гребінківській ОТГ оновлюється матеріально-технічна база та
спортивний інвентар. Вихованці спортивної школи приймають активну участь у
обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях, турнірах тощо.
Свідченням результатів і досягнень вихованців спортивної школи є перемоги
на міжнародному турнірі з настільного тенісу, міжнародних змаганнях «Кубок
Бистриці», Всеукраїнському турнірі з легкої атлетики, Всеукраїнських змаганнях з
легкої атлетики на стрибки в довжину, Всеукраїнських змаганнях потрійного
стрибка. Вихованки Гребінківської ДЮСШ є членами збірних команд резерву
України з футзалу. Учням-переможцям та призерам спортивних змагань
Міжнародного та Всеукраїнського рівня, кандидатам в збірні команди України,
членам збірної команди України в індивідуальному заліку виплачуються грошові
винагороди. У 2019 році І місце вибороли 7 переможців, ІІ місце- 1 призер.
З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту та за особливі
досягнення у спорті у Гребінківській ОТГ здійснюється виплата щомісячної
стипендії в розмірі 500 гривень. Таку стипендію отримує 4 вихованці
Гребінківської ДЮСШ. А вже із 1 березня 2020 року розмір стипендії
становитиме 1 тис. грн. на місяць.
На території Гребінківської громади діють секції з спортивних єдиноборств:
карате і греко-римської боротьби, які загартовують силу, витримку і характер
юних спортсменів. Свідченням результативності проведеної роботи в даному
напрямку є бронзова винагорода на Відкритому кубку Європи з карате.
На території об’єднаної територіальної громади розташовані 2 стадіони, 19
спортивних майданчиків, 3 спортивні зали. Для забезпечення нових, пріоритетних
напрямків, ефективного функціонування галузі розвитку фізичної культури та
спорту на території Гребінківської ОТГ працює комунальний заклад «Спортивний
комплекс м. Гребінка». В місті функціонує Дитячо-юнацька спортивна школа
(ДЮСШ), при КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінка» тренується футбольна
команда «Локомотив».
Минуло вже майже 2 роки як сталося аварійне руйнування частини одного із
приміщень Спорткомплексу. З цього приводу було і є дуже багато нарікань, що
міська влада нічого не робить для того щоб відновити зруйноване приміщення.
Наголошую, що для нас це першочергове завдання і міська рада робить все
можливе для вирішення цього болючого для всіх нас питання. Виготовлена
проектно-кошторисна документація на реконструкцію Спорткомплексу. Вона
пройшла всі експертизи та погодження. На даний час вона знаходиться в
Полтавській обласній державній адміністрації. Згідно документації вартість робіт
складає понад 211 мільйонів гривень. Це два річних бюджету ОТГ. Проведення
капітального ремонту «Спортивного комплексу м. Гребінка» включено до переліку
об’єктів Плану соціально-економічного розвитку Полтавської області на 2019 –
2021 роки. Але на даний час кошти не виділено. Будемо сподіватися, що держава не

залишиться осторонь і кошти будуть направлені з державного бюджету на ремонт
нашого Спорткомплексу. Питання передачі Спорткомплексу на фінансування або з
обласного бюджету, або з державного на сьогоднішній день відкрите, але допомоги
на утримання такої унікальної спортивної споруди Гребінківська громада не
отримує і тягне цю ношу самостійно. А це понад 2,5 млн. гривень у рік. Цих
коштів вистачає лише на виплату заробітної плати, енергоносіїв та проведення не
великих поточних косметичних ремонтів.
Крім спорткомплексу, заняття спортом проходять на відкритих спортивних
майданчиках.
В травні 2019 році відкрито міні-футбольний майданчик по вулиці Героїв
України. Перші кроки для його облаштування відбулися ще в 2017 році, тоді було
закладено основу під штучне покриття та встановлено огорожу. В грудні 2018 року
було завезено штучне покриття та комплектуючі матеріали, через погодні умови
тільки в травні минулого року вдалося його відкрити.
Облаштування сучасного спортивного майданчику з вуличними тренажерами
на території опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи I-III ст. № 4,
дало змогу займатись фізкультурою та спортом мешканцям різних вікових категорій,
виконувати спортивні вправи в зручний час та поблизу домівки.
Для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального
процесу та успішного виступу футбольних команд у чемпіонатах та кубках області
та району, Гребінківська міська рада забезпечує фінансування футбольного клубу
«Локомотив». Необхідно зазначити, що футбол користується популярністю серед
усіх верств населення громади.
Протягом звітного періоду, на базі спортивного комплексу проведено 55
змагань усіх рівнів з різних видів спорту серед дітей, юнаків, молоді та ветеранів.
Вперше на базі спортивного комплексу проводились нові для гребінківців змагання
з карате та греко-римської боротьби. Приміщення та майданчики спорткомплексу
зайняті змаганнями 180 – 200 днів на рік, з них на рівні Гребінківської ОТГ та
району займають близько 30%, а 70 % - це чемпіонати України та Полтавської
області. Спортсмени нашої об’єднаної громади ставали переможцями обласних,
всеукраїнських та міжнародних змагань з різних видів спорту.
Робота 62 працівників в 9 закладах культури Гребінківської ОТГ
спрямована на задоволення культурних потреб населення, організацію
змістовного дозвілля, розвиток національно-культурних надбань, збереження та
відродження народних звичаїв та обрядів.
Загальний обсяг фінансування галузі культури в 2019 році становить
6 млн. 833 тис. грн. (7,9% всіх видатків бюджету)
У сфері культурного дозвілля, аматорського мистецтва в громаді працює 3
клубних заклади, що в 2019 році провели 382 культурно-мистецьких заходи, які
відвідало більше 35 тис. осіб. Одним з найбільших досягнень, без перебільшення
можна вважати започаткування відкритого фестивалю-конкурсу «На гостини до
Гребінки» на батьківщині видатного земляка в с. Мар’янівка, який найближчим
часом, ми впевнені, стане впізнаваною візитівкою Гребінківської ОТГ. Уперше
переможці фестивалів та конкурсів у нашій громаді отримали грошові винагороди
від 500 до 1500грн.
Значно покращився аудіовізуальний супровід культурно-мистецьких заходів,
завдяки придбанню сучасного та професійного звукового і світлового обладнання.
Цифровий мікшерний пульт, який ми придбали в міський будинок культури,
відсутній навіть у деяких містах обласного підпорядкування.

Важливим сьогодні є питання розвитку мистецької освіти. У Гребінківській
дитячій музичній школі навчається 270 учнів, які є постійними переможцями та
призерами міжнародних, всеукраїнських, обласних, конкурсів та фестивалів.
Звільнено від плати за навчання 32 дитини, зменшено на 50% плату за навчання 5
дітям як особливо обдарованим. Для вихованців музичної школи створюються
всі умови для всебічного розвитку. Так в минулому році для них були придбані
сценічні костюми та взуття. Що в свою чергу надало можливість дітям приймати
участь в конкурсах, фестивалях різного рівня, розвивати свої творчі здібності та
досягати нових вершин. Учасникам різноманітних конкурсів, фестивалів, що
проводяться за межами громади компенсуються витрати на проїзд та харчування
як і учням спортивної школи.
Проведено поточні ремонти приміщень музичної школи та пришкільної
території.
На території громади діє чотири бібліотеки, три з них - сільські. В минулому
році в бібліотечних закладах проводилися різноманітні виставки, зустрічі,
презентації. А головне поновлено бібліотечний фонд на 186 примірників, що
сприятиме покращенню роботи бібліотек в обслуговуванні читачів. В 2020 році
плануємо поповнити фонди на 50 тис. грн.
Активно функціонує міський народний краєзнавчий музей. Постійно
проводяться тематичні та оглядові екскурсії. Любительське об’єднання «До
джерел вічності» на базі музею охоплює більше 100 чоловік. Музей тісно
співпрацює з районною ветеранською організацією та районною газетою
«Гребінчин край».
В умовах сьогодення гостро стоїть питання підтримки пільгових категорій
населення, а також осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, тяжко
хворих осіб, які потребують тривалого лікування або операційного втручання,
онкологічних хворих, шляхом надання грошової допомоги.
Міською радою забезпечується розроблення та організація виконання
комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих
верств населення, зокрема, учасників бойових дій, чорнобильців, сімей загиблих
військовослужбовців, вирішення питань про надання за рахунок коштів бюджету
ОТГ ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян.
В 2019 році 213 осіб отримали матеріальну допомогу на лікування, з них 143 жінки та 70 чоловіків. Спостерігається тенденція збільшення звернень від
онкохворих, з 213 звернень звернулось 50 онкохворих осіб, що становить четверту
частину від усіх звернень.
Міською радою передбачена виплата допомоги на поховання осіб, які не
досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на
обліку в центрі зайнятості як безробітні. Допомога виплачена на поховання 13 осіб.
Вже минуло більше ніж 33 роки після Чорнобильської трагедії, але ми
повинні завжди пам’ятати і дбати про тих людей, які боролися з ядерною стихією,
не шкодуючи власного здоров’я та життя. Тому, в минулому році 60-ти учасникам
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій виплачено матеріальну допомогу
в квітні до річниці Чорнобильської катастрофи та в грудні до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
До Дня Збройних Сил України 141 учасник АТО, ООС отримали матеріальну
допомогу. На лікування отримали допомогу 5 учасників АТО, на вирішення
соціально-побутових питань 6 учасників в ООС.
9-ти інвалідам та учасникам бойових дій другої світової війни 1941-1945

років, а саме скільки їх було у вересні минулого року допомога виплачена до Дня
Перемоги та Дня визволення м. Гребінки та Гребінківщини від нацистів. На
превеликий жаль, на сьогоднішній день їх вже залишилось лише 5.
Воїнам-інтернаціоналістам, які приймали участь у військових конфліктах за
межами України виплачена допомога у лютому та грудні. До 30-ї річниці
виведення військ з Демократичної Республіки Афганістан воїнамінтернаціоналістам вручені медалі “Честь, мужність, пам’ять”.
Матеріальна допомога до міжнародного Дня людей з обмеженими
можливостями виплачена в грудні 63- м особам (інвалідам І групи).
З бюджету ОТГ виділялись кошти: на оплату проїзду окремих пільгових
категорій громадян залізничним транспортом, а також кошти для надання пільг з
оплати телекомунікаційних послуг (послуг зв’язку) окремим категоріям громадян
та на виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги серед населення
згідно постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2004 року №558, а також
для відшкодування вартості путівок для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС І
категорії.
На 2019 рік було передплачено газету “Гребінчин край” 92 особам пільгової
категорії населення (інваліди війни, інваліди І групи загального захворювання).
За рахунок коштів бюджету ОТГ забезпечена реабілітація дітей з
обмеженими можливостями та підвезення їх до Лубенського міського центру
реабілітації.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету одній особі з
числа дітей позбавлених батьківського піклування виплачено грошову
компенсацію на придбання житла.
З метою вшанування ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО, ООС,
воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців проводились заходи по відвідуванню,
зустрічі та святкові заходи.
Протягом року для покращення обслуговування сільських жителів та надання
їм якісних соціальних послуг в старостатах забезпечено приймання заяв з
необхідними документами та передачу їх до управління соціального захисту
населення для призначення субсидій.
Сьогодні в Україні дуже гостро стоїть проблема безробіття. Гребінківська
ОТГ не є виключенням. Для зменшення масштабів безробіття, Гребінківською
міською радою в 2019 році витрачено понад 340 тис. грн. на проведення
громадських робіт і створено тимчасові робочі місця для 164 безробітних осіб. А з
метою створення нових робочих місць була розроблена та діє Програма зайнятості
населення. На протязі звітного року на території громади додатково створено 32
нових робочих місць. Професійне навчання пройшли – 58 осіб.
З метою покращення надання адміністративних послуг населенню
Гребінківського району 15 листопада 2019р. в Гребінківській об’єднаній
територіальній громаді відкрито сучасний “Центр надання адміністративних
послуг”, де мешканці можуть отримати 156 адміністративних послуг.
Зокрема: - Реєстрація актів цивільного стану (РАЦС),
-Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян,
-Паспортні послуги (поки що вклейка фото а в 2020 році плануємо закупити
робочу станцію для виготовлення біометричних та закордонних паспортів),
-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 та всі інші місцеві послуги.
Відтепер за один візит можна отримати кілька різноманітних послуг,
наприклад, зареєструвати народження, місце проживання дитини та подати
документи на отримання державної допомоги.
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, зона вільного Wi-Fi.
Також, в ЦНАПі Гребінківської міської ради тепер розміщений і центр надання
адміністративних послуг Гребінківської райдержадміністрації - 3
працівники але при цьому на організацію роботи по створенню ЦНАП
використовувались кошти лише бюджету об’єднаної громади.
На капітальний ремонт приміщення ЦНАПу, придбання меблів, оргтехніки,
ознакування та інше, використано кошти в сумі 1 718 365 (один мільйон сімсот
вісімнадцять тисяч триста шістдесят п’ять) грн., з них 375 тис. 346 грн.
кошти міжнародної технічної допомоги – проект Ulead з Європою .
То ж тепер жителі громади та району можуть отримати адміністративні
послуги своєчасно та якісно в одному місці, не стоячи в чергах та не здійснювати
окремі візити до різних установ.
Завдяки договору про співробітництво територіальних громад в частині
делегування виконання завдань (у сфері ведення Реєстру територіальної громади)
мешканці не тільки Гребінківської об’єднаної громади, а й усього Гребінківського
району, звернувшись до відділу ведення реєстру територіальної громади та
реєстрації місця проживання виконавчого комітету Гребінківської міської ради,
мають можливість по спрощеній процедурі здійснити: реєстрацію місця
проживання/перебування , зняття з реєстрації місця проживання/перебування,
отримання довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання,
внесення інформації до реєстру територіальної громади, перереєстрацію місця
проживання з уточненими даними, оформлення перереєстрації місця проживання
в зв’язку зі зміною назви села, вулиці, провулку. Зазначені послуги надаються в
день звернення.
Також постійно здійснюється робота по веденню, формуванню, наповненню
Реєстру територіальної громади. Даний реєстр територіальної громади включає
такі відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження,
громадянство, реквізити документів, наданих особою, місце та дату реєстрації. І
тому, якщо особа зверталась з питань реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання, отримання довідки про реєстрацію місця проживання чи отримання
довідки про склад сім’ї починаючи з 2 кварталу 2016 року, то інформація про
особу міститься в даному реєстрі. І для отримання довідки про склад сім’ї чи
довідки про місце реєстрації потрібно декілька хвилин.
Для зручності громадян відомості про зареєстрованих за адресою осіб
необхідні для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій надаються
за запитом управління соціального захисту населення, що значно скоротило чергу.
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради приділяє належну увагу
роботі із зверненнями громадян. У 2019 році до міської ради надійшло 790
звернень, із них колективних 65;
Результати розгляду звернень:
вирішено позитивно 558

відмовлено у задоволенні – 13
дано роз'яснення на 154
звернення що знаходяться в стадії розгляду- 22
направлено за належністю-42
звернення, що не підлягає розгляду -1
У зверненнях громадяни звертались з таких питань:
найбільше з земельних відносин та соціального захисту відповідно 22,5% і
32,9% , питання комунального господарства становили 9,5% від усіх звернень.
За 2019 рік до міської ради надійшло 10 запитів на надання інформації від
фізичних осіб і 4 від юридичних.
За наданням довідок до міської ради в 2019 році звернулися 5137 жителів
міста Гребінка, 248 жителів Мар’янівського старостинського округу та 571
житель Слободо-Петрівського старостинського округу.
Ми живемо в дуже непростий час. Однак це не завадило нашій громаді
втілити в життя багато проєктів та починань в соціальній і комунальній сферах.
Почуття відповідальності перед виборцями, професійний рівень сприяли
виробленню узгоджених позицій в роботі виконавчого комітету, апарату міської
ради та постійних депутатських комісій і прийняттю виважених рішень.
Протягом 2019 року проведено 14 сесій Гребінківської міської ради. З них
11 чергових та 3 позачергових сесій. Розглянуто 441 питання та прийнято 441
рішення. Проведено 51 засідання постійних комісій міської ради. Протягом 2019
року в Гребінківській ОТГ реалізовувались заходи 36 Програм, заслуховувалися
звіти про стан їх виконання, в разі необхідності вносилися зміни. Прийнято 10
регуляторних актів (7 з них про встановлення місцевих податків та зборів), 31
рішення з питань бюджету, 28 - з питань розвитку інфраструктури, благоустрою,
розвитку житлово-комунального господарства та проведення ремонтів, 33 – з
питань соціально-економічного розвитку, 12 – з питань комунальної власності, 9 –
з питань містобудівної діяльності та документації, 12 – з питань освіти, 7 – з
питань охорони здоров’я, 12 – культури, 21 – соціального захисту, 77 рішень про
затвердження та хід виконання Програм Гребінківської ОТГ, 11 рішень з питання
надання адміністративних послуг. Затверджено Положення про громадський
бюджет (бюджет участі), План реалізації Стратегії розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.
Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між
державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення бюрократичного
навантаження на малий бізнес, а також
забезпечення формування
конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.
Реалізація державної регуляторної політики у 2019 році Гребінківською
міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою підвищення
ефективності регулювання та якості регуляторних актів через неухильне
дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативноправовими актами, а саме:
- Законом України від 11.09.2003 року № 1160-ІУ «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- Законом України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого
самоврядування»
- постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта» (зі змінами);
- указами Президента України, іншими нормативними актами, що регулюють
взаємовідносини у сфері господарських і адміністративних відносин між
регуляторними органами та суб’єктами господарювання;
- планом діяльності Гребінківської міської ради з підготовки регуляторних
актів на 2019 рік, затвердженого рішенням 15 сесії Гребінківської міської ради VII
скликання від 21 грудня 2018 року № 492 та оприлюднений у спосіб, визначений
чинним законодавством. Протягом року до плану на 2019 рік були внесені зміни:
рішення 21 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня 2019
року № 727; рішення 27 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 21
листопада 2019 року № 866.
З метою послідовного провадження державної регуляторної політики
проводилася робота у таких напрямках:
- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
- підготовка проєктів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу;
- опублікування повідомлень про оприлюднення проєктів регуляторних актів
та безпосередньо проєктів разом з аналізом їх регуляторного впливу в районній
газеті «Гребінчин край»;
- оприлюднення на офіційному сайті міської ради інформації всіх етапів
здійснення регуляторної діяльності відповідно до чинного законодавства;
- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та
громадських організацій до державної регуляторної політики ;
- підготовка комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.)
висновків про відповідність підготовлених проєктів регуляторних актів вимогам
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
- направлення підготовлених проєктів регуляторних актів та аналізу їх
регуляторного впливу, висновків комісій міської ради про відповідність
підготовлених проєктів регуляторних актів вимогам чинного законодавства,
інформації про офіційне оприлюднення проєктів регуляторних актів в засобах
масової інформації до Державної регуляторної служби України для отримання
зауважень та пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів
державної регуляторної політики;
- ухвалення регуляторних актів на засіданнях виконавчого комітету або на
сесій міської ради;
- офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних актів на офіційному вебсайті Гребінківської міської ради;
- проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних актів
(базового, повторного, періодичного);
- підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності дії
регуляторного акта.
Всього до Плану було включено 11 проєктів регуляторних актів.
Відповідно до вимог законодавства та діючого плану діяльності Гребінківської
міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у 2019 році було прийнято
10 регуляторних актів, зокрема:
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року: № 714 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»;

- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року: № 715 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на
2020 рік»;
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року: № 716 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік»;
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року: № 720 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік»; рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20
червня 2019 року № 724 «Про затвердження Правил благоустрою населених
пунктів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади»;
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року № 719 «Про встановлення ставки транспортного податку на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року № 717 «Про встановлення ставки туристичного збору на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
- рішення 21сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 20 червня
2019 року № 718 «Про визначення податкових агентів щодо справляння
туристичного збору на території Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік»;
- рішення 25сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 12 вересня
2019 року № 807 «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання
адміністративних послуг» виконавчого комітету Гребінківської міської ради».
Окрім цих рішень процедуру погодження в Державній регуляторній службі
та обговорення пройшов регуляторний акт «Про затвердження Правил приймання
стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Гребінка», але в
2019 році він не прийнятий, тому що Державна регуляторна служба надала
зауваження та пропозиції до нього. Даний проект знаходиться на доопрацюванні.
Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розробником проєктів
регуляторних актів (виконавчим комітетом Гребінківської міської ради) у 2019
році було проведено 10 відстежень їх результативності із них: 7 базових та 3
повторних.
Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на
офіційному сайті Гребінківської міської ради у розділі «Регуляторна політика»
постійно здійснюється актуалізація матеріалів з питань регулювання
господарської діяльності, зокрема, розміщено План діяльності Гребінківської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, Реєстр власних
регуляторних актів та перелік. Також, у розділі забезпечено доступ до діючих
регуляторних актів, проектів та аналізу регуляторного впливу регуляторних актів.
Враховуючи вищевикладене, можна зазначити, що в цілому стан реалізації
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в
Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді визначає стійку
тенденцію до впорядкування регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами.
Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його
засідання.
Відповідно до плану роботи за звітній період проведено 25 засідань

виконавчого комітету, на яких прийнято 562 рішення.
У своїй роботі виконавчий комітет міської ради керується Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст.27-40 даного Закону
виконком виконує власні та делеговані повноваження. За напрямками діяльності
переважна частина рішень з делегованих повноважень стосувалася питань
житлово-комунального господарства- 35; будівництва -25; соціального захисту
населення- 39; забезпечення законності, свобод і законних інтересів громадян-13.
Протягом 2019 року видано 813 розпоряджень (з них 409 - з основної
діяльності).
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з
метою забезпечення інформаційної відкритості та створення належних умов для
доступу до публічної інформації посадовими особами виконавчих органів міської
ради наповнювався відповідними матеріалами веб-сайт Гребінківської міської
ради. Систематично та оперативно розміщувалась інформація про діяльність
міської ради та її виконавчих органів, своєчасно оприлюднювались проєкти та
рішення міської ради та її виконавчого комітету.
Усвідомлюючи, що земля є одним з основних джерел поповнення міського
бюджету, ми намагалися протягом року слідкувати за ефективним і цільовим її
використанням. Всього від плати за користування земельними ділянками в 2019
році наша громада отримала 14 млн. 595 тис. 500 грн. в тому числі: Земельний
податок -11 млн. 196 тис. 600грн., з них- 10 млн. 929 тис. 900 грн. з юридичних
осіб, 266тис. 700 грн. з фізичних осіб. Орендна плата -3 млн. 398 тис. 900грн., з
них- 2 млн. 658 тис. 900грн з юридичних осіб, 740 тис. грн з фізичних осіб.
За 2019 рік було прийнято 151 рішення з питань регулювання земельних
відносин, а саме: встановлення земельного податку, передача у власність
громадянам земельних ділянок, виготовлення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність чи користування, виготовлення
технічних документацій на земельні ділянки, виділення земельних ділянок під
індивідуальне житлове будівництво та під будівництво гаражів, надання
земельних ділянок в оренду та поновлення договорів оренди, продаж земельних
ділянок.
Передача землі за межами населених пунктів
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018
№ 60-р "Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад”
наказом Головного управлiння Держгеокадастру у Полтавській області №1009-СГ
від 13.02.2019 року «Про передачу земельних дiлянок державної власностi у
комунальну власнiсть» Гребiнкiвськiй мiськiй радi Полтавської областi було
передано у комунальну власнiсть земельнi дiлянки сiльськогосподарського
призначення державної власності загальною площею 7,9282 га, які розташовані за
межами населених пунктiв на територiї Гребiнкiвської мiської об'єднаної
територiальної громади.
Для підприємницької діяльності та промислового виробництва за 2019 рік
укладено та поновлено 18 договорів оренди земельних ділянок. Всього укладено
199 договорів оренди земельних ділянок:
з них: 122
з фізичними особами; 77 з юридичними особами.
Декілька слів про плани на майбутнє:
Плануємо продовжити поліпшення матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів громади, будемо працювати над підвищенням якості освіти.

А також будемо продовжувати працювати над покращенням благоустрою
населених пунктів громади.
- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Євгена
гребінки на дільниці від будинку № 31 до будинку № 45 у м. Гребінка
Полтавської області;
- Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Ломоносова у м. Гребінка
Полтавської області;
- Капітальний ремонт фасадів та відмостки закладу дошкільної освіти
«Барвінок» Гребінківської міської ради, що знаходиться за адресою: вул.
Магістральна, буд. 4, м. Гребінка Гребінківського району Полтавської області;
- Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти
«Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних
панелей за адресою: вул. Є. Гребінки ½, м. Гребінка Полтавської області;
- Капітальний ремонт їдальні та пральні закладу дошкільної освіти
«Теремок» м. Гребінка (500 тис. грн.);
- Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти «Струмочок» с.
Слободо-Петрівка Гребінківської міської ради (300 тис. грн.);
- Капітальний ремонт приміщення їдальні Гребінківської гімназії
Гребінківської міської ради (500 тис. грн.);
- Капітальний ремонт приміщення спортивного залу та їдальні СлободоПетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребінківської міської ради ( 700 тис. грн.)
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської
гімназії за адресою: вул. Магістральна, буд. 118, м. Гребінка Гребінківського
району Полтавської області, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації ;
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (старе приміщення) за
адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка Гребінківського району
Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно- кошторисної
документації ;
- Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (нове приміщення) за
адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка Гребінківського району
Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно- кошторисної
документації ;
- Капітальний ремонт коридору 1-го поверху Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів №4, що знаходиться за
адресою: вул. Магістральна, буд.120, м.Гребінка Гребінківського району
Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації ;
- Будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
мешканців м. Гребінка полтавської області ;
- Гідроочищення свердловини № 1 в тому числі відеообстеження
водозабірної свердловини в селі Мар’янівка Гребінківської міської ради.
Міський голова

В. Колісніченко

