
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

18 лютого 2019 року № 595

Про затвердження звіту про виконання
Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік

Відповідно статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва, з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери
послуг, з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та
соціального захисту, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного
розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік,
затвердженої рішенням 3 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 23.01.
2018 року № 82 (зі змінами) (додається).

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію
міської ради: з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), та заступника міського
голови Зінченко В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 17 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
від 18 лютого 2019 року № 595

ЗВІТ
про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік, затверджена рішенням 3 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання від 23.01. 2018 року № 82.

З початку 2018року робота виконавчого комітету міської ради та його
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів
Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік. Робота міської ради проводиться відкрито, в
інтересах громади, забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та
фінансовій можливості ради.

Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного
розвитку об’єднаної територіальної громади необхідно відзначити, що
фінансування заходів Програми на 2018 рік здійснювалось з урахуванням
реальних можливостей бюджету міської об’єднаної територіальної громади та за
рахунок коштів державних субвенцій.

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

Інфраструктура ОТГ
Ситуація з дорожньою інфраструктурою в громаді складна. На території

громади стан більшості доріг, як державної форми власності, так і комунальної,
вимагає проведення ремонтних робіт. В 2018 році ні з державного, ні з обласного
бюджету коштів громада не отримала. За кошти бюджету об’єднаної
територіальної громади проведено поточні ремонти твердого покриття вулиць: по
місту Гребінка: Магістральна, Пушкіна, Полтавська, Історична, Городищенська,
Локомотивна, Ярослава Мудрого, Миру; с. Слободо-Петрівка: вулиця Перемоги,
Гоголя, в’їзд до ОСББ; с. Мар’янівка: Миру, Гребінки, Світанкова на суму 1млн
929 тис. 505 грн.

Також міською радою виготовлено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт вулиць Євгена Гребінки (Жовтнева), вартість робіт складає 11
млн. 642 тис. 689 грн., Ломоносова - 971 тис. 128 грн., та Шмідта - 5 млн. 692 тис.
442 грн. Суми, як бачимо, досить значні. Питання фінансування на стадії
вирішення. Проведено капітальні ремонти тротуарів по вулиці Магістральна,
Євгена Гребінки на суму 731тис. 285 грн. 30 коп.

Гребінківською міською радою за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів в розмірі1мл. 380 тис. 723 грн. 85 коп. за розробленими робочими
проектами в 2017-2018 роках збудовані вуличні мережі водопостачання для
забезпечення питною водою жителів вулиць Патріотів, Коцюбинського, Горького
та Квіткова в м. Гребінка.



На умовах співфінансування з обласним бюджетом профінансовано
капітальний ремонт основних теплових мереж міста – 2 млн. 942 тис. 895 грн.

Житловий фонд в громаді становить 357,431 тис. кв. м. В 2018 році
проведено капітальний ремонт покрівель по вулиці: Миру, 35, Незалежності, 4, 8а,
18. Замінено вікна по під’їздах в багатоповерхових будинках по вулицях:
Незалежності, Героїв України, Миру, Польова, пров. Піонерський, пров.
Спортивний на суму 3 млн. 527 тис. 340 грн. 40 коп.

На видалення аварійних дерев згідно програми використано 87тис. 509 грн.
80 коп.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на роботи з поліпшення
технічного стану та благоустрою міського ставу в м. Гребінка 208 тис. 683 грн.

Для покращення матеріально-технічної бази КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств», на умовах співфінансування, придбано екскаватор-
навантажувач 1 млн.70 тис. грн.

Проведена реконструкція вуличного освітлення в селі Слободо-Петрівка та
Мвр’янівка, пров. Пирятинський, вулиці Садова, Польова міста Гребінка на суму
1 млн. 258 тис. 904 грн. 81 коп.

Освіта

З метою забезпечення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти,
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, підвищення якості
освіти та модернізації навчальних закладів, у 2018 році утворено на території
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади опорний заклад
Гребінківська загальноосвітня школа I-III ст. №4.

У 2018 році в Гребінківській об'єднаній громаді до 1 класу пішли 139 дітей.
Саме ці діти навчаються за новим стандартом початкової школи, їм приділяється
велика увага, адже їх класи повинні бути кардинально іншими. Гребінківська
міська об'єднана громада підтримує всі нові починання та приймає участь у
співфінансуванні нової початкової школи. Так спільно з обласним бюджетом
міська рада співфінансувала закупівлю комп'ютерного обладнання та сучасних
парт і стільчиків, які повністю будуть відповідати вимогам МОН. Один із
пріоритетів Нової української школи – це навчання, яке приносить дітям
задоволення.

На умовах співфінансування з обласним бюджетом на придбання
обладнання для кабінетів хімії, біології, фізики 167 тис. 225 грн., на придбання
інтерактивного обладнання 223 тис. 700 грн., на придбання обладнання для
харчоблоку опорного закладу освіти 98тис. 775 грн. на придбання оновленого
обладнання для опорного закладу 393 тис. 089 грн., проведено технічне
переоснащення внутрішньої системи опалення будівлі Мар’янівської ЗОШ I-II
ступенів 401 тис. 300 грн., капітальні ремонти в’їздів та тротуарів до
Гребінківської гімназії та опорного закладу ЗОШ I-III ступенів № 4 на суму 1млн.
620 тис. грн., заміну вікон та дверних блоків у Гребінківській гімназії на суму 472
тис. 300 грн.

На території Гребінківської міської ОТГ діють 4 заклади дошкільної освіти,
а саме:
Заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Веселка» м.Гребінка - функціонує 10 груп
загального розвитку, відвідує 300 дітей дошкільного віку;



ЗДО «Теремок» м. Гребінка - функціонує 4 групи загального розвитку, відвідує 110
дітей дошкільного віку;
ЗДО «Струмочок» с. Слободо–Петрівка - функціонує 1 група загального розвитку,
відвідує 21 дитина дошкільного віку;
ЗДО «Чебурашка» с. Мар’янівка - функціонує 1 група загального розвитку,
відвідує 13 дітей дошкільного віку.

Основна проблема в галузі дошкільної освіти - це ліквідація черг в дошкільні
заклади. Для вирішення цієї проблеми рішенням міської ради було відкрито в ЗДО
«Веселка» 2 молодшу групу «В» наповнюваністю 30 дітей. Розпочато капітальний
ремонту приміщення філії Гребінківської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 з послідуючим
відкриттям тут дошкільного закладу, де буде функціонувати дві різновікові групи.
На умовах співфінансування за кошти державного бюджету та кошти бюджету
ОТГ проведено капітальні ремонти приміщень середньої групи А, середньої групи
Б, старшої групи Б закладу дошкільної освіти «Веселка» на суму 3 млн. 268
тис.100 грн.

За рахунок коштів бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади
придбано меблі на суму 215 тис. 023 грн., довгострокове обладнання для
дошкільних навчальних закладів 19 тис. 324 грн.
Соціальний захист

Гребінківською міською радою приділяється значна увага питанню
соціального захисту населення. Розроблено та затверджено ряд програм
соціального спрямування, а саме: Програма підтримки діяльності Гребінківської
районної організації ветеранів, Програма підтримки діяльності громадської
організації «Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини», Програма
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади щодо забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
а також Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення
Гребінківської ОТГ. Крім того, при Гребінківській ОТГ діє Програма підтримки
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників в операції
Об’єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської об’єднаної
територіальної громади. Відповідно до цих програм надається матеріальна
допомога жителям громади для лікування, оперативного втручання, поховання
одиноких непрацездатних громадян, потерпілим від стихійного лиха, повені,
пожежі, допомога ветеранам та інвалідам Другої світової війни, учасникам АТО та
ООС.

А також за рахунок субвенції з бюджету Гребінківської ОТГ - 2 млн. 627тис.
287 грн., переданого районному бюджету на утримання Гребінківського районного
територіального центру соціального обслуговування, соціальними послугами
якого користуються мешканці громади. Послугами соціальних робітників (23 чол.)
відділення соціальної допомоги вдома охоплено 285 мешканці Гребінківської
міської ОТГ.

За рахунок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади
соціальним робітникам, які обслуговують громадян похилого віку вдома придбано
велосипеди на суму 50тис. грн.

Для вручення новорічних подарунків учням пільгових категорій, дітям
закладів дошкільної освіти та дітям учасників АТО та ООС були закуплені солодкі
подарунки на суму 78 тис. грн.



Охорона здоров’я

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 програмою було прийнято ряд заходів, на виконання яких у
2018 році з бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади передано:
на утримання Гребінківського районного центру первинної медико-санітарної
допомоги надано субвенцію районному бюджету в розмірі 2 млн. 395 тис. 800 грн,
на утримання Гребінківської центральної районної лікарні з бюджету
Гребінківської міської об’єднаної громади передано кошти в сумі 2 млн. 680 тис.
300 грн. в тому числі кошти на енергоносії, придбання медикаментів, оплату
теплопостачання.

Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення Мар’янівського
ФАПу та Слободо-Петрівської амбулаторії виділено кошти в сумі 20200 грн
(придбання ноутбуків).

Культура

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традиції мови,
значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які
спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини,
зміцнення матеріально-технічної бази, збереження матеріалів, пам’яток,
пам’ятних місць, військових поховань.

Відділу культури і туризму Гребінківської міської ради підпорядковано
дев’ять закладів культури, діяльність яких забезпечує 62 працівника. Протягом
звітного періоду було проведено 157 культурно-мистецьких заходів, до яких було
залучено 18962 чоловік з них 9177 дітей.

З метою творчого розвитку особистості в клубних закладах громади діють
22 клубних формувань, що об’єднують 291 учасників.

Потягом року на галузь культури по Програмі соціально – економічного
розвитку використано – 437 тис. 759 грн. 97 коп.

У 2018 році за кошти бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади проведено святкування «День міста», «День села» в селі
Слободо-Петрівка, заходи до дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Дня конституції України, Дня молоді, святкові заходи до Дня святого Миколая,
новорічні заходи та інші. Придбано: вишиті сорочки для учасників
хореографічного колективу «Забава» Гребінківської музичної школи на суму
17 тис. грн., штучну новорічну ялинку та ялинкові прикраси на суму 210 тис. 300
грн., вишиті сорочки для учасників ансамблю «Берегиня» міського будинку
культури та організовано поїздку ансамблю на зйомки програми «Фольк-musik»,
придбано призи, квіти, подарунки для проведення заходів, дитячі солодкі
подарунки до дня Святого Миколая та Нового року на суму 156 тис. 59 грн. 97
коп., проведено ремонтні роботи у кімнаті-музеї братів Гребінок в
Мар’янівському сільському будинку культури на суму 54 тис. 400 грн.

З метою підтримки місцевих авторів, публікації їх творів видана книга «Із
долонь живодайних криниць» місцевого автора Ніни Третяк – 24 тис. 999 грн.



Фізична культура і спорт
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» функціонують гуртки
з настільного тенісу та тренується футбольна команда «Локомотив». В дитячо-
юнацькій спортивній школі постійно займаються діти в секціях: гандболу,
волейболу, баскетболу, футболу та легкої атлетики.

Програмами підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік
та програмами підтримки різних видів спорту на 2018 рік (футболу, настільного
тенісу, хокею, гандболу, ветеранського футболу, затверджених Гребінківською
міською радою забезпечується сприяння фізичному й духовному розвитку молоді,

створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному
розвитку, зміцненні здоров’я, розвитку вищих спортивних досягнень.

В 2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення
ремонту Спортивного комплексу міста за яку сплачено 290 тис. 949 грн. 70 коп. На
умовах співфінансування з обласним бюджетом побудовано спортивний
майданчик по вулиці Героїв України, з бюджету ОТГ витрачено 266 тис. 464 грн.,
а також на проведення експертизи та технічного нагляду будівництва майданчика
16 тис. 721 грн., облаштовано майданчик та встановлено спортивні тренажери на
території опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ст. № 4 з
бюджету об’єднаної громади витрачено 138 тис. 46 грн. 44 коп.

Протягом звітного періоду проходили змагання серед дітей, юнаків, молоді
та ветеранів з різних видів спорту. Це дає певні здобутки у спортивно-масовій та
оздоровчій роботі в Гребінківській міській об`єднаній територіальній громаді. На
проведення змагань, придбання призів грамот переможцям змагань 11тис. 454 грн.

По Програмі соціально-економічного розвитку фінансувалися й інші заходи
це і виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання водяного
насоса КП «Марянівське», співфінансування об’єктів, виготовлення топографічної
зйомки, членські внески до Обласного регіонального відділення асоціації міст,
проведення конкурсу на кращий благоустрій території підприємства, організації,
установи, кращий двір багатоповерхового будинку, кращий двір приватного
будинку.

Так виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку фактично
профінансовано в розмірі 40 млн. 455 тис. 321 грн. 19 коп. при плані
50 млн. 534 тис. 779 грн. 22 коп.

Підсумовуючи виконання Програми соціально-економічного розвитку, слід
зазначити, що виконано значний обсяг робіт для розвитку нашої громади, хоч і не
всі заплановані заходи вдалося виконати у 2018 році. Є незакінчені об’єкти,
ремонти та роботи яких розпочаті в 2018 році, і будуть продовжені в 2019 році.

Попри позитивні результати роботи в певних напрямах, залишається ще
багато проблем, які потрібно вирішувати.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко


