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Вступ
План соціально-економічного розвитку Гребінківської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік (далі План) розроблено структурними
підрозділами виконавчого комітету на основі аналізу поточної ситуації в
господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і
пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-
економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням
можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків
розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є: Закони України від 21.05.
1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23.03. 2000 р.
№ 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади
державної регіональної політики», постанови КМУ від 16.03.2016р. №200 «Деякі
питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (зі змінами),
наказу Мінрегіону від 30.03.2016р. №75 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів
соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», Стратегії
розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2028
роки (рішення 15 сесії Гребінківської міської ради сьомого скликання від
21.12.2018 року).

Головна мета Плану - 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.

План ґрунтується на аналізі розвитку поточної економічної ситуації,
актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також
припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків,
та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики
Гребінківської об’єднаної територіальної громади, критерії ефективності її
реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на
2020 рік.
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1. Аналітична частина.
1.1. Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій.

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

Межує на сході з Тополівською сільською радою, на півдні - з
Овсюківською та Березівською сільськими радами на заході – з Драбівським
районом Черкаської області та Сербинівською сільською радою на півночі – з
Кулажинською та Короваївською сільськими радами. Загальна кількість
населення – 12378 чоловік.

Гребінківська ОТГ знаходиться від обласного центру – міста Полтава на
відстані 190 км., від столиці України – міста Києва - 156 км.

Структура земель Гребінківської об'єднаної територіальної громади:
Категорія земель Площа земель, га
Землі сільськогосподарського призначення 5227,637
Землі житлової і громадської забудови 439,634
Землі лісогосподарського призначення 286,5
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та

іншого призначення
761,4041

Землі водного фонду 13,637
Землі рекреаційного призначення 5,653
Інші землі 1100,3349
ВСЬОГО 7834,8

Гребінківська об'єднана
територіальна громада

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.2. Демографічна ситуація, ринок праці Гребінківської ОТГ

№
з/п

Назва показника та
одиниця вимірювання

Всього в тому числі:

м
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нк
а
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ло
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-
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рі
вк
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ел
ля

с.
Гу
ла
кі
вк
а

с.
О
рж

иц
я

с.
П
ол
ьо
ве

с.
М
ар
’я
ні
вк
а
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Н
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1 Чисельність наявного
населення на кінець
звітного року (на 1 січня
наступного за звітним
роком), тис. осіб

12,587 10,795 0,635 0,267 0,036 0,286 0,067 0,414 0,087

2 Середньорічна
чисельність наявного
населення, тис. осіб

12,487 10,695 0,635 0,267 0,036 0,286 0,067 0.414 0,087

3 Чисельність постійного
населення на кінець
звітного року, тис. осіб

12,388 10,596 0,635 0.267 0,036 0,286 0,067 0,414 0,087

4 Площа територій
населених пунктів
громади, га

2307,2 870,0 418,3 154.8 71,8 253,3 107,8 318,2 113,0

5 Кількість чоловіків, тис.
осіб

5,619 4,751 0,311 0,126 0,019 0,130 0,032 0,202 0,048

6 Кількість жінок, тис.
осіб

6,769 5,845 0,324 0,141 0,017 0,156 0,035 0,212 0,039

7 Кількість населення,
молодшого від
працездатного віку, в
тому числі тис. осіб

2,004 1,683 0,115 0,058 0,006 0,047 0,009 0,067 0,019

8 Кількість населення
працездатного віку, тис.
осіб

7,427 6,439 0,358 0,145 0,019 0,144 0,034 0,239 0,049

9 Кількість населення
старшого від
працездатного віку, тис.
осіб

2,957 2,474 0,162 0,064 0,011 0,95 0,024 0,108 0,019

10 Кількість народжених
за звітний рік, тис. осіб

0,070 0,060 - 0,003 0,001 - 0,002 0,002 0,002

11 Кількість померлих за
звітний рік, тис. осіб

0,193 0,170 0,008 0,003 - 0,003 0,001 0,007 0,001

12 Природний приріст
(зменшення), осіб

-0,123 -0,110 -0,008 0,0 +0,001 -0,003 +0,001 -0,005 +0,001

13 Міграційний приріст +199 +199 - - - - - - -
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(зменшення), осіб

14 Чисельність
зареєстрованих
безробітних, осіб

0,152 0,135 0,003 0,004 0,002 - - 0,007 0,001

15 Рівень зареєстрованого
безробіття, %

2,05 2,09 0,8 2,8 10,5 - - 2,9 2,0

16 Середньомісячна
заробітна плата
найманого працівника,
грн.

8100 10200 5630 - - - - 8500 -

В Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді зберігається
тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного
перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння
населення.

Ситуація із відтворенням людського капіталу у місті виглядає краще, ніж у
сільських населених пунктах громади. Сільське населення, передусім молодь,
налаштовано до міграції у місто, де більш насичений ринок праці, розвинена
інфраструктура і кращі умови для проживання. За відсутності професійних
навиків щодо ведення комерційної господарської діяльності, навіть члени
особистих селянських господарств, що мають власний земельний фонд, не охоче
займаються виробництвом та збутом сільськогосподарської продукції,
вливаючись у ряди трудових мігрантів.

Крім того, одним з болючих питань залишається ситуація з нелегалізова-
ною найманою працею.

1.3. Стан розвитку інфраструктури громади

Промислова та агропромислова інфраструктура
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.

Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність на території
Гребінківської ОТГ.

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

ТОВ СП «Нібулон» філія Мар’янівська Оптова торгівля зерном, складське
господарство

90

Філія ПАТ «Державна продовольчо- Оптова торгівля зерном, складське 77
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зернова корпорація України
«Гребінківський елеватор»

господарство

ТОВ «Кононівський елеватор» Оптова торгівля зерном, складське
господарство

40

СФГ «Україна» Сільгоспвиробники, рослинництво,
вирощування зернових бобових
культур і насіння олійних культур

35

ПП «Мар'янівське 2014» Вирощування зернових бобових
культур і насіння олійних культур

10

СФГ «Бірюза» Вирощування зернових бобових
культур і насіння олійних культур

3

Аграрний сектор економіки громади представлений 32 господарствами, в
тому числі - 10 господарськими товариствами, 5 приватними підприємствами та
17 фермерськими господарствами. 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 та одним з найбільших у
Гребінківському районі підприємств за обсягами виробництва
сільськогосподарської продукції є СФГ «Україна» (Іванюта С.І.) підприємство
створене в 1995 році.

Дорожньо-транспортна інфраструктура
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. 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.;
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- 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 по вулиці Євгена Гребінки 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.
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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.
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. У місті діють кілька
приватних служб таксі.
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Житлово-комунальна інфраструктура.
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
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
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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.

Обслуговування житлово-комунального господарства Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади покладене на КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств». Так в 2019 році проведено:
- поточний ремонт каналізаційної мережі. Будівництво проміжного колодязя
по вулиці Миру, 33 в м. Гребінка Полтавської області вартістю 29752,37 гривень;
- поточний ремонт тепломережі, будівництво теплової камери по вулиці
Незалежності, 9 в м. Гребінка полтавської області вартістю 21557,59 гривень;
- поточний ремонт тепломережі, заміна вводу систему опалення по вулиці
Незалежності, 16 в м. Гребінка Полтавської області вартістю 4908,42 гривень;
- поточний ремонт водопровідної мережі по провулку Спортивному, 19 в м.
Гребінка Полтавської області вартістю 7668,22 гривень;
- поточний ремонт мережі водопостачання по вулиці Незалежності, 3 в м.
Гребінка Полтавської області вартістю 10697, 81 гривень.
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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.

Екологічна інфраструктура
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.
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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. ККП отримав
ще один новий трактор "Беларус-82.1", який придбано за кошти інфраструктурної
субвенції 490 тисяч гривень.

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.
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Соціальна інфраструктура.
Освіта
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.

На території громади функціонують заклади дошкільної освіти:
№ Назва дошкільного

навчального закладу
Місце
розташування

Кількість
дітей

1 ЗДО « Веселка» м. Гребінка 290

2 ЗДО «Теремок» м. Гребінка 99

3 ЗДО «Барвінок» м. Гребінка 44

4 ЗДО «Струмочок» с. Слободо- 22
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Петрівка

5 ЗДО «Чебурашка» с. Мар’янівка 14

Всього дітей дошкільного віку - 585 осіб.
Загальна середня освіта у Гребінківській ОТГ реалізовується у 6

загальноосвітніх навчальних закладах, в яких навчається 1419 учнів. Середня
наповнюваність класів становить 17 уч/клас.

№ Назва навчального закладу Місце розташування Кількість
дітей

1 Гребінківська гімназія м. Гребінка 444

2 Філія Гребінківська ЗОШ I-II ступенів № 1
опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4

м. Гребінка 128

3 Філія Гребінківська ЗОШ I-II ступенів № 2
опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4

м. Гребінка 131

4 Опорний заклад Гребінківська ЗОШ I-III
ступеня № 4

м. Гребінка 554

5 Мар’янівська ЗОШ I-II ступенів опорного
закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ №4

с. Мар’янівка 49

6 Слободо-Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів С. Слободо-Петрівка 92

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють 136
педагогічних працівників.
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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).

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.
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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.

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.

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

В гуртках закладів позашкільної освіти на території Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади займається:

Гребінківської станції юних техніків - 118 дітей;
Будинку дитячої та юнацької творчості - 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.

Охорона здоров’я
З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони

здоров’я на території Гребінківської ОТГ діють чотири заклади охорони здоров’я:
комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна районна
лікарня», два фельдшерсько-акушерські пункти та комунальне некомерційне
підприємство «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
фінансуються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. 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
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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.

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність,
ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для
забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної
допомоги населенню міської об’єднаної територіальної громади є амбулаторна та
стаціонарна допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я.

Інформація щодо захворюваності сукупно по всіх населених пунктах, що
ввійшли до складу ОТГ:

Культура
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

Показники 2019
звіт

2020
прогноз

2020 в %
до 2019

Захворюваність населення на 1 тисячу населення,
всього

260,5 262,4 100,7

в т. ч.
хвороби системи кровообігу

11,9 12,3 103,4

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин

16,3 17,1 104,9

Злоякісні новоутворення 2,4 3,2 133,3
Активний туберкульоз 0,4 0,6 150,0
Хвороби органів дихання 97,1 98,4 101,3
Хвороби органів травлення 4,2 5,3 126,2
Смертність населення з основними причинами на 1
тисячу населення, всього

12,2 12,7 104,1

В т. ч. хвороби системи кровообігу 9,0 9,9 110,0
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх
причин

0,05 0,08 160,0

Новоутворення 1,5 1,7 113,3
Материнська смертність на 1 тисячу
живонароджених

- - -

Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу
живонароджених

- - -

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у
т. ч.

76 75 98,7

Чоловіки 63 63 100,0
Жінки 77 76 98,7
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чоловік. В Гребінківській дитячій музичній школі займається 265 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 діяльності 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.

При Мар’янівському сільському будинку культури створено фольклорний
колектив «Солоспів».
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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.

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.

Фізична культура
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.

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 діти в секціях:
гандболу, волейболу, баскетболу, футболу та легкої атлетики. Нині в ДЮСШ
навчається 292 учні.

На території об’єднаної територіальної громади розташовані 2 стадіони, 19
спортивних майданчиків, 3 спортивних зали. 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. 29 сесією

Гребінківської міської ради VII скликання прийняті на 2020 рік затверджено
програму підтримки та розвитку футболу під яку виділені кошти в розмірі 800000
грн. Фінансова допомога міської ради сприяла організації турнірів, поїздок
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команди на змагання, придбання необхідного спортивного спорядження та
заохочення гравців.
Програмою підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік

передбачено кошти в розмірі 1000000 грн.
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.
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.
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Торгівельна інфраструктура
Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців (ФОП) на території

громади –251особа. Основні види діяльності: роздрібна торгівля продуктами
харчування, алкогольними напоями та тютюновими виробами, промисловими
товарами, надання побутових послуг та послуг громадського харчування.
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Підприємств споживчого ринку налічує 170 об’єктів, а саме: - підприємств
роздрібної торгівлі – 145; - кіосків – 6; - магазинів всього: - 139 з них - магазинів
продовольчих товарів - 43 - магазинів непродовольчих товарів – 58 - магазинів
змішаної торгівлі - 28 - торгові павільйони – 10. Діюча мережа підприємств здатна
задовольнити платоспроможний попит населення у різноманітних товарах та
послугах. Функціонує 4 автозаправні станції, 12 закладів громадського
харчування(кафе/ресторан) та 9 аптек.

На території ОТГ функціонують 2 ринки – СТ «Центр 2008» - 540 торгових
місць (зайнятість торгових місць становить 80%) та комунальне підприємство
«Привокзальний ринок міста Гребінка Полтавської області» - 390 торгових місць
(зайнятість торгових місць становить 30%). Підприємства, що надають побутові
послуги – 2, господарюючих суб’єктів, що надають побутові послуги - 21.

Відділення банківських установ 3 ( Філія – Гребінківське відділення №
5482 ВАТ «Державний ощадний банк України», Гребінківське відділення філії
«Полтавське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Полтава-банк»).

1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку
Гребінківської ОТГ

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади є:

- від’ємний природний приріст, зменшення кількості населення,
старіння населення;

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
- відсутність містобудівної документації Гребінківської ОТГ;
- погіршення стану асфальтно - дорожнього покриття автомобільних

доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;
- зношена матеріально-технічна база житлово-комунальних

господарства;
- відсутність сучасної системи управління твердими побутовими

відходами;
- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони

здоров’я, освіти, культури;
- нераціональне використання земельних ресурсів

сільськогосподарського призначення;
- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні

доходи.
Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально-
економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є
створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, покращення на цій
основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту та поліпшення життя населення.
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1.5. Фінансова та бюджетна ситуація
міської об’єднаної територіальної громади

Обсяг фінансового ресурсу бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог
Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності
Кабінету Міністрів України Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки». При
прогнозуванні доходної частини бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади враховано статистичні показники, які використовуються
при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані показники
економічного і соціального розвитку Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади за 2019 рік та прогнозні на 2020 рік, а також фактичне
виконання дохідної частини бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади за результатами 11 місяців 2019 року.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади прогнозується на рівні 110 328,6 тис.
грн, в тому числі обсяг загального фонду – 109 439,1 тис. грн, обсяг спеціального
фонду – 889,5 тис. грн.

(грн)
Показник 2019 рік 2020 рік

Загальний обсяг доходів, усього
у тому числі:

116751007 110328573

міжбюджетні трансферти, усього 38063757 28094073
Разом доходів (без міжбюджетних
трансфертів)

78687250 82234500

Всього доходів загального фонду (без
міжбюджетних трансфертів) в тому
числі:

77733900 81345000

податкові надходження, усього
з них:

77171140 80783000

податок та збір на доходи фізичних осіб 52605216 56700000
податок на прибуток підприємств 146176 145000
рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів

4625 10000

внутрішні податки на товари та послуги 4323500 3950000
податок на майно 860300 1117000
плата за землю 13721003 12560000
транспортний податок 19370 0
туристичний збір 9750 10000
єдиний податок 5481200 6291000
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неподаткові надходження, усього
з них:

562760 562000

інші надходження 13760 2000
плата за надання адміністративних
послуг

509000 520000

державне мито 40000 40000
Всього доходів спеціального фонду (без
міжбюджетних трансфертів) у тому
числі:

953350 889500

податкові надходження, усього
з них:

128000 100000

екологічний податок 128000 100000
неподаткові надходження, усього
з них:

825350 789500

власні надходження бюджетних установ 825350 789500

Доходи загального фонду на 2020 рік, без врахування міжбюджетних
трансфертів заплановані в сумі 81 345 тис. грн, що на 5,3% більше від очікуваних
надходжень 2019 року.

В розрізі основних бюджетоутворюючих податків бюджету.

По основному джерелу надходжень бюджету - податку та збору на доходи
фізичних осіб (код доходів 11010000) очікується надходження в сумі 56 700 тис.
грн, що на 8% більше від очікуваних надходжень за 2019 рік. Питома вага податку
у прогнозному обсязі доходів загального фонду бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, становить 69,7%. Обрахування податку та збору на
доходи фізичних осіб (код доходів 11010000) проведено відповідно до норм
Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України та податкової ставки
у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.,
прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2 102 грн.

Надходження плати за землю прогнозується в сумі 12 560 тис. грн., що
менше на 1,8 млн. грн. до очікуваних показників 2019 року. Питома вага податку
в прогнозному обсязі доходів загального фонду бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, становить 15,4%.

Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 6 291 тис. грн., що
на 8 % більше від очікуваних надходжень 2019 року. Питома вага податку в
прогнозному обсязі доходів загального фонду бюджету, без врахування
міжбюджетних трансфертів, становить 7,7%.

Надходження акцизного податку прогнозується в сумі 3 975 тис. грн., що на
рівні очікуваного показника у 2019 році. Питома вага податку в прогнозному
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обсязі доходів загального фонду бюджету, без врахування міжбюджетних
трансфертів, становить 4,9%. При обрахунку податку враховано що, протягом
2020 року ще зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з
пального до місцевих бюджетів.

По решті податків та зборів надходження прогнозуються на рівні
фактичного виконання за 2019 рік.

Надходження міжбюджетних трансфертів з державного, обласного,
районного, сільських бюджетів до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади очікується в сумі 28 094,1 тис. грн до загального фонду
бюджету, в тому числі:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров`я – 2 235,2 тис. грн;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 23 934,4
тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 236,4 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;

- інша субвенція – 460,5 тис.грн. в т.ч. з обласного бюджету - 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 -228,4 тис. грн, із районного бюджету на підвезення
учнів до шкіл ОТГ 120 тис. 690 грн. (Тополівської сільської ради – 70 тис.грн,
Овсюківської – 30 тис.690 грн., Григорівської – 20 тис.грн), від сільських
бюджетів 111 тис.358 грн. на виконанння Договору про співробітництво
територіальних громад в частині делегування повноважень у сфері ведення
Реєстру територіальних громад (Березівська сільська рада – 26155 грн,
Овсюківська – 33764 грн, Олександрівська – 23698 грн, Сербинівська – 277741
грн.).

Видатки бюджету заплановані в сумі 110 328,6 тис. грн, в тому числі по
загальному фонду – 105 315,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 5 012,9 тис. грн.

При формуванні видаткової частини бюджету міської об’єднаної
територіальної громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році
враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у Закону про Державний
бюджет України на 2020 рік та власні ресурси бюджету міської об’єднаної
територіальної громади.



27

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з
нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік
обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по
обов’язкових виплатах згідно з чинним законодавством та з урахуванням: -
запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної
сфери з 01 січня – 4 723 грн та посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн; - матеріальна
допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, працівникам культури та
іншим працівникам бюджетних установ у розмірі одного посадового окладу під
час надання основної щорічної відпустки; - встановлення розміру єдиного
соціального внеску на рівні 22%. Врахований фонд заробітної плати з
нарахуваннями по установах бюджетної сфери бюджету у порівнянні з 2019
роком зросте на 16,9% або на 7 623,6 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з
урахуванням спожитих натуральних показників та діючих тарифів у 2019 році,
враховані в повному обсязі.

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим
категоріям та враховані в повному обсязі.

Код
ТПКВК
МБ

Найменування 2019 рік 2020 рік

0100 Державне управління 19156851 19627192
1000 Освіта 55209115 59196186

3000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення

1566717 4748437

4000 Культура і мистецтво 4558454 4580914

5000 Фізична культура і спорт 4276958 4027182
6000 Житлово-комунальне господарство 9063995 4738700
7000 Економічна діяльність 17106403 3389363
8000 Інша діяльність 133000 200000
9000 Міжбюджетні трансферти 16208886 9820599

УСЬОГО 127280379 110328573

У бюджеті передбачені видатки на місцеві програми, які потребують
фінансування з початку 2020 року в сумі 16 723,8 тис. грн. та передбачають
використання коштів на благоустрій та ремонт доріг, надання матеріальної
допомоги, проведення культурних заходів, висвітлення діяльності міської ради в
друкованих засобах масової інформації, організацію та проведення громадських
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робіт, програми фізичної культури та спорту, підтримки футболу, роботи з
обдарованою молоддю, здоровлення та відпочинок дітей, покращення надання
населенню медичних послуг, сприяння діяльності житлово-комунального
господарства, зовнішнє освітлення та інше.

1.6. Результати SWOT-аналізу
SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально-

економічного стану населених пунктів, що входять до складу Гребінківської ОТГ.
SWOT-аналіз був розроблений на основі аналізу статистичних даних, проведення
засідання Клубу громадського діалогу із залученням виконуючих обов’язків
старост громади, депутатського корпусу, організацій та на основі думки
населення.

Сильні сторони Слабкі сторони

- Вигідне географічне і транспортне
положення громади;

- Наявність земель, що придатні для
обробки та вирощування
сільськогосподарських культур,
родючість ґрунтів;

- Розвинута (достатня) соціальна сфера;
- Розвинута фінансова,

телекомунікаційна інфраструктура;
- Політика міської ради направлена на

підтримку розвитку малого і
середнього бізнесу, заявлений курс на
залучення інвестицій і створення для
цього необхідних умов;

- Розвинута сфера послуг, торгівлі,
закладів ресторанного господарства,
побутового обслуговування;

- Багата історико-культурна спадщина;
- Велика кількість обдарованої молоді;
- Наявність кваліфікованих трудових

ресурсів;
- Наявність земельних ділянок для

відпочинку місцевого населення;
- Наявність КЗ «Спортивний комплекс

м. Гребінка»

- Відсутність фінансово-кредитних
ресурсів для бізнесу, фінансової
підтримки підприємництва з місцевого
бюджету;

- Не затверджений новий Генеральний
план територіальної громади, відсутня
інвентаризація земель;

- Відсутність робочих місць в селах,
низька зайнятість населення;

- Старіння населення та збільшення
демографічного навантаження на
працездатну частину населення;

- Низький рівень інвестицій в місцеву
економіку;

- Відсутність упорядкованих місць
відпочинку у прибережних смугах
водосховищ;

- Відсутність сучасної системи
управління твердими побутовими
відходами ( збір, транспортування та
утилізація ТПВ, впровадження новітніх
технологій );

- Поступове погіршення стану житлово-
комунального господарств;

- Низький рівень технічного
забезпечення комунальних
підприємств;

- Низький рівень екологічного виховання
населення;

- Сучасний стан фінансування не
дозволяє кардинально покращити
інженерні мережі;

- Незадовільний стан утримання доріг;
- Брак бюджетних коштів на соціальні
програми;

- Недостатній рівень медичного
обслуговування, дефіцит
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діагностичного медичного обладнання;
- Проблеми змістовного дозвілля молоді.

Аналіз зовнішніх чинників

Можливості Загрози

- Децентралізація влади;
- Надходження зовнішніх інвестицій та

нових технологій;
- Державна підтримка комунальної

інфраструктури;
- Можливість використання інтернет

ресурсів для інформування громадян
про діяльність ОТГ;

- Можливість залучення додаткових
джерел фінансування для розвитку
інфраструктури;

- Зростання бюджетної самостійності
громади.

- продовження воєнного конфлікту;
- нестабільність національної валюти та
інфляція;

- низький рівень надходження іноземних
інвестицій та інновацій в економіку
України;

- складна політично-економічна ситуація в
державі;

- зростання трудової міграції і втрата
трудових ресурсів;

- зменшення внутрішнього товарообороту
через низьку купівельну спроможність
населення;

- подальше підвищення цін на енергоносії;
- високі процентні ставки при отриманні
кредитів.

2. Цілі та пріоритети розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік.

Основними напрямками Плану є:
забезпечення зростання дохідної частини бюджету Гребінківської міської

об’єднаної територіальної громади 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;

нарощення обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал;
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 на території Гребінківської об’єднаної
територіальної громади;

забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та
приватного секторів економіки;
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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 Плану 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.

У 2020 році пріоритетними напрямками для Гребінківської ОТГ
залишаються:
ПРІОРИТЕТ: Економічний розвиток Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади:

Цілі:
- формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
- підтримка підприємництва та посилення його ролі в соціально-
економічному розвитку;

- розвиток агропромислового виробництва як галузі спеціалізації;
- розвиток ЖКГ та оптимізація інфраструктури;
- створення енергозберігаючої системи енергопостачання громади;
- створення туристичного потенціалу.

ПРІОРИТЕТ: Забезпечення гідних умов та рівня життя населення

ЦІЛІ:
- створення комфортних умов проживання населення на території громади;
- недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення;
- підвищення освітнього, духовного та культурного рівня населення,
збереження національних традицій;

- покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду життя
людини;

- забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.
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ПРІОРИТЕТ: Створення свідомої та активної громади

ЦІЛІ:
- удосконалення системи комунікацій між органами місцевого

самоврядування та громадськістю;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого

самоврядування;
- активізація участі громадськості в управлінні місцевими справами.

3. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально – економічного
розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади.

Пріоритети Оперативні цілі Завдання

Економічний
розвиток
Гребінківської
міської обєднаної
територіальної
громади

Створення позитивного
інвестиційного іміджу
громади

Розробка інвестиційних пропозицій,
інфраструктурних проектів по
Гребінківській ОТГ
Виготовлення містобудівної
документації
Проведення інвентаризації інвестиційно
привабливих земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
для подальшого проведення земельних
торгів на право їх оренди або викупу

Підтримка підприємництва
та посилення його ролі в
соціально-економічному
розвитку

Усунення зайвих регуляторних бар’єрів
як мотивація для подальшого розвитку
малого та середнього бізнесу
Створення центру підтримки
підприємництва
Розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва

Розвиток агропромислового
виробництва як галузі
спеціалізації

Підвищення соціальних стандартів та
покращення умов життєдіяльності
сільського населення.

Підтримка фермерства

Підвищення ефективності
землекористування та раціонального
використання земельних ресурсів
Сприяння самозайнятості населення в
сільській місцевості

Розвиток ЖКГ та оптимізація
інфраструктури

Створення сучасної матеріально-
технічної бази КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств»
Підвищення рівня ефективності
функціонування житлово-комунального
господарства та покращення ринку
послуг
Забезпечення належного
водопостачання та водовідведення на
території ОТГ (гідроочищення
свердловини № 1 с. Мар’янівка;
будівництво артезіанської свердловини
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для питного водопостачання мешканців
м. Гребінка Полтавської області)
Продовження роботи по створенню
ОСББ
Капітальний та поточний ремонт доріг в
місті, сільських населених пунктах та
між населеними пунктами ОТГ
(Ломоносова, Шмідта, Євгена
Гребінки).
Озеленення та благоустрій території
ОТГ

Створення енергозберігаючої
системи енергопостачання
громади

Впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих технологій через
застосування сучасних механізмів та
пристроїв
Впровадження альтернативних джерел
енергозбереження з використанням
місцевих видів палива та заходів з
енергозбереження в бюджетних
установах
Впровадження енергоефективного
зовнішнього освітлення на території
громади

Створення туристичного
потенціалу

Створення туристичного маршруту
«Гребінчин дім»
Популяризувати на українському та
міжнародному рівні туристичні об'єкти
громади
Підтримка громадських ініціатив з
розвитку зеленого туризму

Забезпечення
гідних умов та
рівня життя
населення

Створення комфортних умов
проживання населення на
території громади

Надання всебічної соціальної допомоги
найбільш вразливим верствам
населення
Надання матеріальних допомог
учасникам АТО, учасникам дій ООС та
їх сім’ям
Встановлення дитячих майданчиків в
місті та сільських населених пунктах, в
тому числі на території дитячих садків
Подальше покращення матеріально-
технічної бази закладів дошкільної
освіти, загальноосвітніх шкіл, закладів
позащкільної освіти, закладів охорони
здоров’я та культури
Поліпшення соціальної та транспортної
інфраструктури сільських територій
Реконструкція вуличного освітлення в
населених пунктах Гребінківської ОТГ
Забезпечити належне водопостачання та
водовідведення на території
Гребінківської ОТГ (виготовлення
проектно-кошторисної документації на
проведення водогонів по вулицях
Некрасова, Раїси Кириченко, Гоголя)
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Встановлення та сприяння у
встановленні засобів обліку тепло-,
водо- постачання в багатоквартирних
будинках

Забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності
людини

Насадження зрізаних дерев.
Формувальне обрізання дерев.
Визначення місць та облаштування
майданчиків для встановлення
сміттєвих баків
Розробка схеми санітарної очистки
сільських населених пунктів
Організація місць збору сміття та його
вивезення
Придбання спеціалізованої техніки та
придбання і встановлення сміттєвих
баків для роздільного збирання сміття
Підвищення екологічної свідомості
населення

Створення зон відпочинку населення

Проведення семінарів з метою
посилення можливостей зайнятості
працездатного населення
Сприяння розширенню сфери
застосування праці економічно-
активного населення за рахунок
створення нових робочих місць, в тому
числі у сфері малого і середнього
бізнесу.
Залучення безробітних осіб до участі у
оплачуваних громадських роботах
Сприяти недопущенню використання
найманої робочої сили без належного
оформлення трудових відносин
роботодавцями
Сприяння самозайнятості населення в
сільській місцевості

Підвищення освітнього,
духовного та культурного

рівня населення, збереження
національних традицій

Збереження традицій Гребінківщини,
культурної спадщини рідного краю,
забезпечення та організація змістовного
дозвілля дітей та молоді
Забезпечення культурно-
просвітницької, інформаційної роботи,
патріотичне виховання молоді
Забезпечення проведення культурно-
масових заходів на території
Гребінківської ОТГ
Забезпечення повноцінного
функціонування мережі закладів
культури, розвиток самодіяльно-
художньої творчості
Створення умов для виявлення та
розвитку творчих здібностей дорослих,
молоді та дітей



34

Покращення здоров’я та
продовження тривалості
активного періоду життя
людини

Забезпечення якісних сучасних
медичних послуг в частині первинної
медичної допомоги
Зниження захворювань через
профілактичні заходи та впровадження
здорового способу життя
Забезпечення надання населенню
медичної допомоги та медичних послуг,
спрямованих на збереження,
поліпшення та відновлення здоров’я
населення
Покращення якості соціального
обслуговування громадян та реабілітації
людей з обмеженими можливостями
Розвиток фізичної культури та спорту
серед усіх категорій населення ОТГ.
Поліпшення спортивної інфраструктури

Реконструкція Спорткомплексу (бізнес-
проект, залучення інвесторів)
Встановлення спортивних майданчиків
в місті та сільських населених пунктах,
обладнання сучасними тренажерами

Створення свідомої
та активної
громади

Удосконалення системи
комунікацій між органами
місцевого самоврядування та
громадськістю

Забезпечення прозорості, відкритості в
діяльності органів місцевого
самоврядування
Надання якісних адміністративних
послуг у відповідності до сучасних
стандартів

Впровадження сучасних
інформаційних технологій в
діяльності місцевого
самоврядування;

Розширення каналів інформування
населення ОТГ

Розвиток електронного врядування
Облаштування в сільських населених
пунктах інформаційної зони, для
розміщення новин у друкованому
вигляді на стендах

Активізація участі
громадськості в управлінні
місцевими справами

Підвищення рівня самоорганізації
населення

Залучення до обговорення громадських
організацій та трудових колективів

Залучення молоді до проектів
змістовного дозвілля

50,0
Забезпечення роботи Клубу
громадського діалогу
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4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану.
Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної

підтримки актуальності Плану соціально-економічного розвитку Гребінківської
об’єднаної територіальної громади.

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести
ряд індикаторів, що могли б відстежити отримані результати. Відповідно до
вищезазначених завдань реалізації Плану індикаторами результативності будуть:
- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості
підприємців;
- розроблення Програми сприяння діяльності та розвитку суб’єктів малого та
середнього бізнесу;
- затвердження генерального плану міста Гребінка,
- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального
господарства;
- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і
регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;
- кількість відремонтованих поточним ремонтом вулиць;
- протяжність доріг на яких проведено капітальний ремонт дорожнього
покриття;
- протяжність прогрейдерованих доріг та вулиць Гребінківської ОТГ;
- площа відремонтованих тротуарів;
- кількість встановлених засобів обліку тепла та води;
- протяжність відновлених мереж водопостачання на території ОТГ;
- протяжність побудованих мереж водопостачання на території
Гребінківської ОТГ;
- поліпшення благоустрою населених пунктів;
- кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ твердих побутових відходів,
джерел забруднення повітря;
- кількість встановлених контейнерів для збору ТПВ
- кількість укладених договорів з КП «Гребінківський комбінат комунальних
підприємств» на вивіз сміття в приватному секторі;
- становлення сучасного обладнання для збору сміття
- кількість новостворених ОСББ;
- протяжність проведеного вуличного освітлення;
- кількість людей, що отримують соціальні послуги;
- кількість залучених безробітних осіб до часті у оплачуваних громадських
роботах;
- кількість наданих матеріальних допомог учасникам АТО, учасникам дій
ООС та їх сім’ям;
- кількість наданих матеріальних допомог соціально незахищеним верствам
населення Гребінківської обєднаної територіальної громади;
- покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, охорони
здоров’я;
- кількість оздоровлених дітей;
- забезпеченість місцями у дитячих закладах;
- кількість отримувачів адміністративних послуг;
- відвідуваність сайту громади;
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- кількість звернень (скарг);
- поліпшення спортивної інфраструктури;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію
Спортивного комплексу в м. Гребінка;
- кількість встановлених спортивних майданчиків в місті та сільських
населених пунктах, обладнання сучасними тренажерами;
- збереження культурної спадщини, розвиток туристичного потенціалу;
- кількість проведених культурно-мистецьких заходів;
- кількість проведених тематичних заходів для молоді.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-
економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації
Плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу
оприлюднюються на офіційному сайті Гребінківської міської ради. Звіт про
реалізацію заходів виконання Плану заслуховується на сесії Гребінківської
міської ради. Контроль за реалізацію Плану покладається на виконавчий комітет
Гребінківської міської ради.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з
державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, міжнародних
фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не
заборонених законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. Зміни та
доповнення до Плану затверджуються Гребінківською міською радою за
пропозиціями виконавчого комітету міської ради, а також при уточненні бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Секретар міської ради Л. Цапенко
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Додаток 1

Показники соціально-економічного розвитку
міської об’єднаної територіальної громади

Показник Одиниця
виміру

2019
рік

2020 рік 2020 в
% до
2019

Заклади дошкільної освіти одиниць 5 5 100
Кількість дітей у закладах
дошкільної освіти

осіб 465 465 100

Загальноосвітні навчальні заклади одиниць 6 6 100
Кількість учнів у загальноосвітніх
школах

осіб 1398 1419 101,5

Рівень комп’ютеризації % 100 100 100
Бібліотеки одиниць 4 4 100
Книжковий фонд примірників 83600 83600 100
Будинки культури, заклади
клубного типу

одиниць 3 3 100

Школи естетичного виховання
(дитячі музичні, художні,
хореографічні школи, школи
мистецтв)

одиниць

1 1 100

У них учнів осіб 262 262 100
Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника

гривень 8100 9170 113,2

у тому числі:
в промисловості гривень 12000 13580 113,1
у сільському господарстві гривень 7000 8000 114,3
у оптовій та роздрібній торгівлі гривень 4840 5470 113
Кількість наявного населення тис. осіб 12587 12587 100
Створено нових робочих місць один. 50 60 120

Секретар міської ради Л. Цапенко
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Додаток 2

1. Перелік програм і проєктів, які планується реалізувати у 2020 році

тис.грн.
Назва проекту/програми Термін

реаліза
ції

Орієнтов
ана
вартість

Джерела
фінансування

Відповідальні
виконавці

1.1.1 Поліпшення транспортної інфраструктури
Програма соціально-
економічного розвитку
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 4 400 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет

1.1.2 Поліпшення матеріально-технічного оснащення комунальних установ
Програма соціально-
економічного розвитку
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 270 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет

1.1.3 Покращення благоустрою та житлово-комунального господарства
Програма покращення
благоустрою Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 12 065 кошти
бюджету
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, КП
«Гребінківський
комбінат
комунальних
підприємств»

Програма сприяння та
розвитку житлово-
комунального господарства
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 600 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, КП
«Гребінківський
комбінат
комунальних
підприємств»

Програма організації
оплачуваних громадських
робіт на території
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 500 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної

Виконавчий
комітет,
Гребінківська
районна філія
Полтавського
обласного
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громади центру
зайнятості.

Програма зовнішнього
освітлення Гребінківської
міської об'єднаної
територіальної громади на
2017-2020 роки

2020 951,068 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
КП
«Гребінківський
комбінат
комунальних
підприємств»,
Гребінківська
філія ПАТ
«Полтаваобл-
енерго»

Програма капітального
ремонту житлового фонду
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 500 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
об’єднання
співвласників
багатоквартирн
их будинків.

1.1.4 Підтримка та розвиток фізичної культури та спорту
Програма сприяння та
розвитку фізичної культури
і спорту на території
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 1000 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
Комунальний
заклад
«Спортивний
комплекс міста
Гребінка»

Програма розвитку футболу
на території Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 800 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
Комунальний
заклад
«Спортивний
комплекс міста
Гребінка»

Програма організації
оплачуваних громадських
робіт на території
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 500 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
Гребінківська
районна філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості.

1.1.5 Охорона здоров’я
Програми Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади
розвитку та підтримки
комунального
некомерційного

2020 1 965,4 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної

КНП
“Гребінківський
центр ПМСД”,
фінансовий
відділ
виконавчого
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підприємства
“Гребінківський центр
первинної медико-
санітарної допомоги” та
покращення надання
населенню медичних послуг
на 2020 рік

громади комітету

Програма Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади
розвитку та підтримки
комунального некомер-
ційного підприємства
“Гребінківська цент-ральна
районна лікарня” та
покращення надання
медичних послуг на 2020
рік

2020 1669,6 КНП
“Гребінківська
ЦРЛ”,
фінансовий
відділ
виконавчого
комітету

1.1.6 Соціальний захист населення
Програма соціального
захисту окремих
незахищених категорій
населення Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 707 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, відділ
соціального
захисту
населення
міської ради

Програма підтримки
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної операції,
учасникі операції
Об’єднаних Сил та членів їх
сімей мешканців
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 120 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, відділ
соціального
захисту
населення
міської ради

Програма соціального
захисту воїнів-
інтернаціоналістів, які
приймали участь у
військових конфліктах за
межами України на 2020 рік

2020 50 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, відділ
соціального
захисту
населення
міської ради

Програма сприяння
діяльності Гребінківської
районної організації
ветеранів на 2020 рік

2020 50 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Фінансовий
відділ
виконавчого
комітету, відділ
соціального
захисту
населення



41

міської ради
Програма сприяння
діяльності громадської
організації “Інвалідів та
ветеранів союз
чорнобильців
Гребінківщини“ на 2020 рік

2020 50 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Фінансовий
відділ
виконавчого
комітету, відділ
соціального
захисту
населення
міської ради

Програма соціально-
економічного розвитку
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік

2020 950 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Фінансовий
відділ
виконавчого
комітету

1.1.7 Розвиток та підтримка галузі освіта та культура
Програма оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-
2020 роки

2020 866

228,5

кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

кошти
обласного
бюджету

Виконавчий
комітет,
відділ
освіти
виконавчого
комітету

Програма роботи з
обдарованою молоддю на
території Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 280 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
відділ освіти
виконавчого
комітету

Програма реалізації
Концепції допризовної
підготовки і військово-
патріотичного виховання
молоді Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2018-2020 роки

2020 449 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
відділ
освіти
виконавчого
комітету,
Гребінківський
районний
військовий
комісаріат

Програма розвитку
Інклюзивно-ресурсного
центру Гребінківської
міської ради на 2020 рік

2020 470 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної

Інклюзивно-
ресурсний центр
міської ради,
викнавчий
комітет
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територіальної
громади

Програма розвитку
культури Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 2 744 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, відділ
культури і
туризму

1.1.8 Підтримка та висвітлення діяльності міської ради
Програма інформаційного
забезпечення діяльності
міської ради та її
виконавчих органів на 2020
рік

2020 150 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет

Програма підтримки та
розвитку трудового архіву
Гребінківського району на
2020 рік (делегування
частини повноважень)

2020 103,899 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Фінансовий
відділ
виконавчого
комітету,
Трудовий архів
Гребінківсько-
го району

1.1.9 Економічна діяльність міської ради, охорона та раціональне використання
природних ресурсів, інша діяльність

Програма охорони
навколишнього природного
середовища Гребінківської
об’єднаної територіальної
громади на 2019 - 2020роки

2020 580 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет,
структурні
підрозділи
міської ради

Програма сприяння
організації цивільного
захисту населення у
Гребінківській міській
об’єднаній територіальній
громаді на 2020 рік

2020 200 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет, відділ
інфраструктури,
муніципальних
ініціатив,
інвестицій та
енергоменедж-
менту

Програма відшкодування
відсотків за кредитами,
залученими фізичними
особами на впровадження
енергозберігаючих заходів
на 2020 рік

2020 100 кошти
бюджету
Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Виконавчий
комітет

Програма розроблення
містобудівної документації

2020 3000 кошти
бюджету

Виконавчий
комітет, віддід
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на 2020 рік Гребінківської
міської
об’єднаної
територіальної
громади

містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства
міської ради

1.1.10 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку громади

Програма соціально-
економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на
2020 рік

2020 533,9 кошти
державного
бюджету

Фінансовий
відділ
виконавчого
комітету

Секретар міської ради Л. Цапенко
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Додаток 3
ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2020 році
за рахунок коштів бюджету Гребінківської міської

об’єднаної територіальної громади
грн.

№
п/п

Назва об’єкта, його місцезнаходження Кошти бюджету
Гребінківської

міської об’єднаної
територіальної

громади
1 Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної

частини по вул. Євгена гребінки на дільниці від
будинку № 31 до будинку № 45 у м. Гребінка

Полтавської області

1097694

2 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

897119

3 Реконструкція внутрішніх електромереж закладу
дошкільної освіти «Веселка» з використанням

новітніх технологій енергозбереження (сонячних
панелей0 за адресою: вул. Є. Гребінки ½, м. Гребінка

Полтавської області

499410

4 Капітальний ремонт проїзної частини по
вул. Ломоносова у м. Гребінка Полтавської області

971128

5 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

370849

6 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 районуПолтавської
області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

371800

7 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

367954
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8 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

1289920

9 Будівництво артезіанської свердловини для питного
водопостачання мешканців м. Гребінка полтавської

області

1497286

10 Гідроочищення свердловини № 1 с. Мар’янівка 270000
Разом 7633160

Секретар міської ради Л. Цапенко
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