
 

 

 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять друга  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2018 року                     № 457 

м. Помічна 

 
Про  затвердження програми   
соціально - економічного 
розвитку Помічнянської ОТГ 
на 2019 рік 
 

      Розглянувши проект Програми соціально-економічного  розвитку 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, керуючись 

статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська   

рада    в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку  

Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  (додається ). 

 

2. Вважати  головним   завданням  міської  ради,  виконкому   міської   

ради, керівників структурних підрозділів, підприємств, організацій та установ 

міста усіх форм власності забезпечення безумовного виконання основних 

показників Програми соціально-економічного розвитку міста, поліпшення 

транспортного, торгівельного та комунально-побутового обслуговування 

населення, розширення сфери діяльності малого бізнесу, сприяння розвитку 

виробництва, в т.ч. сільськогосподарського, та посилення соціальної 

захищеності населення. 

  

3. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну  

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін  

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 



 
                Затверджено  

рішенням  22 сесії міської ради  

від  21.12.2018 року № 457 

 

 

ПРОГРАМА  

соціально-економічного розвитку м. Помічна на 2019 рік 
 

Вступ 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  

Помічнянської  міської ради на  2019 рік (далі Програма) розроблена з метою 

координації зусиль щодо всебічного розвитку території  у 2019 році, що 

вимагатиме налагодження конструктивної співпраці з усіма органами влади, 

підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності.          

 Програма розроблена відповідно до законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 „Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету “ (зі змінами та доповненнями). 

інших нормативно - актів, виданих Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України,   

 Методичною основою розробки програми є факторний аналіз всіх 

напрямів розвитку міста, насамперед економічного і соціального. 

 Заходи, закладені в програмі, спрямовані на реалізацію основних 

пріоритетів розвитку реального сектору економіки та посилення соціальної 

захищеності населення : 

- збільшення бюджетних надходжень; 

- соціальний захист населення; 

- подолання безробіття серед населення. 

Ми повинні продовжувати змінювати місто, і ми його змінюємо.  

Ми маємо раціонально використовувати земельні ресурси, через аукціони 

шукати ефективних інвесторів та приватних підприємців. Продовжити роботу 

по економії енергоресурсів шляхом енергозбереження. 

Прогнозні розрахунки та заходи Програми у 2019 році визначені на 

основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку Помічнянської  

міської ради за попередні роки та нагальних потреб, що забезпечать 

виконання Програми. 

Основна мета розвитку міста у 2019 році 
  

Метою  Програми соціально-економічного розвитку Помічнянської  

об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ)  в 2019 році є забезпечення 

сталого розвитку реального сектора економіки та подальшого розвитку 

соціальної сфери, підвищення матеріального і культурного рівня життя 

населення на основі ефективного використання природно-ресурсного, 

фінансового потенціалу та трудових ресурсів. 



 

 

Реалізація Програми спрямована  на підвищення рівня життя та  

покращення добробуту населення шляхом : забезпечення позитивної динаміки 

економічного зростання на основі ефективного впровадження 

енергозберігаючих технологій, забезпечення максимальної продуктивної 

зайнятості населення, планомірного розвитку конкурентноздатного 

промислового виробництва, створення сприятливого клімату для малого та  

середнього бізнесу, розвиток соціальної сфери та інфраструктури в місті, 

створення об’єднаної територіальної громади. 

 

Розділ 1. Промисловість, транспорт та зв’язок 
 

Стан розвитку галузі : 

Політика в промисловості спрямована на створення сприятливих умов її 

розвитку. 

Залізничний транспорт який є основним працедавцем переживає кризу, 

але все одно постійно підприємства співпрацюють з виконкомом міської ради. 

Певних результатів досягнуто у розвитку   малого бізнесу . 

Основні цілі: 

забезпечення умов для відновлення роботи промисловості міста та 

створення нових виробництв; 

активне впровадження енергозберігаючих технологій; 

підвищення соціальної відповідальності в роботі підприємств. 

Завдання та заходи : 

налагодження співпраці між промисловими підприємствами,  

підприємствами залізниці та міською радою; 

проведення спільних заходів (нарад) щодо:  можливості посилення 

коопераційних зв’язків між підприємствами;  

насичення внутрішнього ринку (насамперед споживчого) товарами 

власного виробництва; 

просування продукції місцевого виробника на внутрішньому ринку, у 

тому числі шляхом:  забезпечення підтримки через районні та обласні засоби 

масової інформації, активного залучення підприємств до виставково-

ярмаркової діяльності; 

підтримка ініціативи по створенню ОСББ. 

Вивчити можливість сполучення сіл Помічна, Новопавлівка та Червоний 

Розділ з м. Помічна, залучивши приватний бізнес, або шляхом придбання 

автобуса для комунальних господарств ОТГ. 

Сприяння виробництву (переробка сільгосппродукції, фруктові 

пластирі, розвиток тваринництва шляхом розроблення програми надання 

певним категоріям населення великої рогатої худоби (ВРХ в кредит або ін.). 

Залучення фермерських господарств. 

 

 

 

 



 

 

 

Розділ 2. Торгівля та послуги 

Стан розвитку галузі : 

           Галузь широко представлена суб’єктами господарювання різних форм 

власності. В місті торговельне  обслуговування населення здійснюють  136 

торговельних об’єктів, 8 об’єктів ресторанного господарства, 8 аптек,                              

2 – ветеринарні аптеки, 1 зоомагазин, 12 – об’єктів побутового 

обслуговування населення, серед них 2 торгівельні павільйони ДТВ 

«М’ясокомбінат «Ятрань», 2 павільйони ВАТ «Черняхівські ковбаси», 2 

павільйони «Наша ряба»,  2 павільйони  ВАТ «Соколівські   ковбаси», 

супермаркети  «Копілка», «Люкс», «Укроп», «Файно-Маркет» та інші. Всі 

торговельні об’єкти технічно укріплені, територія, що до них прилягає в 

нічний час освітлена, однак не охороняється. Майже всі  власники  

торговельних точок  уважно вивчають попит населення, ведуть журнали   

звернень, скарг   громадян та оперативно на них реагують. Продукти   

завозяться  в магазини    свіжі, з   сертифікатами    якості. 

         Продовольчий ринок міста представлений широким асортиментом 

товарів та повністю задовольняє потреби мешканців. 

 

Основні цілі : задоволення потреб населення у високоякісних товарах та 

послугах за рахунок формування ефективної інфраструктури торгівельного та 

побутового обслуговування населення, розширення бази підприємств торгівлі 

та побуту та їх оптимального розміщення в населеному пункті. 

Завдання та заходи : 

 створення сприятливих умов для розвитку торгівлі, розширення їх 

мережі, шляхом проведення аукціонів земельних ділянок; 

 залучення місцевих підприємців до створення мережі торгівельних 

об’єктів. 

 

Розділ 3. Використання земельних ресурсів 

Основні напрями розвитку земельних відносин: 

- формування території і встановлення меж Помічнянської ОТГ дасть 

можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити 

питання забудови і раціонального використання земель; 

         - виготовлення  генерального плану міста Помічна; 

  - виготовлення правоустановчих документів на майно та земельні 

ділянки під об´єктами комунальної власності; 

           - проведення інвентаризації земель під закладами, установами, 

організаціями комунальної форми власності; 

           - проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. 

Помічна. 

Основні завдання та заходи на 2019  рік: 
         забезпечити виконання запланованих надходжень плати за землю; 

 

 



 

 

       забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого 

бюджету; 

здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість; 

  здійснити реєстрацію права комунальної власності на земельні  

ділянки, межі яких встановлені; 

 передбачити кошти в сумі 55,8 тис. грн. на розробку технічної 

документації на генеральний план м.Помічна; 

          передбачити кошти в сумі 31,6 тис. грн. на розробку технічної 

документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, які 

знаходяться на території Помічнянської ОТГ; 

           передбачити кошти в сумі 9,0 тис. грн. на розробку технічної 

документації з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться 

на території Помічнянської ОТГ. 

 

Розділ 4. Фінансово-бюджетна сфера 

Стан розвитку галузі : 

 За 2018 рік до бюджету міської ради надійшло власних доходів по 

загальному фонду в сумі 59475,98 тис. грн. Дохідна частина міського бюджету 

виконана на 103,47%. До спеціального фонду міського бюджету надійшло 

доходів в сумі 5031,77 тис. грн., що у відсотках до плану становить 107,23%.

 Забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом 

раціонального використання існуючої податкової бази. 

 Запровадження системи економічних і адміністративних заходів для 

легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки. 

 Оптимальність у витрачанні бюджетних коштів. 

Завдання та заходи : 

 виконання бюджетних призначень з доходів державного та місцевих 

бюджетів на 100 відсотків; 

 підвищення рівня добровільної сплати податків; 

 забезпечення своєчасної сплати платежів до бюджету діючими 

підприємствами, упередження створення нових боргів; 

 раціональне використання земель; 

 підтримка малого бізнесу, пошук інвесторів місцевих та зовнішніх; 

Очікувані результати: 
        стабільне функціонування бюджетної системи; 

        збільшення дохідної частини  бюджету; 

      підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що 

дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у 

житлово-комунальній та соціальній сферах; 

        покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери. 

 

 

 

 



 

 

 

Розділ 5. Зайнятість та підвищення добробуту населення 
 

Стан розвитку галузі: 

 У 2018 році організація зайнятості населення міською владою була 

спрямована на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та 

створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та сприяння    

підприємницькій діяльності. 

 Найбільша питома вага з працевлаштування в галузях: роздрібна 

торгівля, підприємства залізниці, надання послуг.  

  

Основні цілі : 

розширення сфери застосування праці економічно-активного населення; 

організація громадських робіт; 

Вирішити питання по створення віддалених робочих місць (пенсійний 

фонд, центр зайнятості на ін.) 

Завдання та заходи : 

           проведення капітального ремонту приміщення  ЦНАПу; 

 забезпечення професійного розвитку працівників підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності; 

 збереження існуючих ефективних робочих місць та створення нових з 

належними умовами праці; 

 приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня 

робочої сили у відповідність з потребою роботодавців; 

 повернення незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності, 

всебічне заохочення до легальної зайнятості; 

 популяризація серед населення переваг і перспектив національного 

ринку праці. 
 

Розділ 6. Освіта, культура та спорт 

Стан розвитку галузі: 

 На сьогоднішній день в громаді функціонують 4 загальноосвітні 

навчальні заклади , 3 дошкільних навчальних заклади, центр дитячої та 

юнацької творчості, дитяча бібліотека, міська бібліотека, бібліотека 

старостинського округу,  Палац культури, будинок культури старостинського 

округу. Охоплення дітей середньою освітою складає 99%. 

 До позашкільної освіти залучено 350 дітей. В міському Палаці культури 

працює 21 гурток, 6 клубів за інтересами, 3 народних аматорських колективи.  

Колективи художньої самодіяльності  міського Палацу культури брали участь 

в районних, обласних та всеукраїнських оглядах, конкурсах та фестивалях. 

 Залишається гострою проблема недостатнього фінансування бюджетних 

закладів. Необхідним є оновлення матеріально-навчальної бази навчальних 

закладів, проведення капітальних ремонтів. 

 



 

 

Основні цілі : 

 ефективне використання бюджетних асигнувань, виділених на 

фінансування  галузі; 

 збереження історико-культурної спадщини, фондів музеїв, бібліотек. 

Заходи та завдання : 

    проведення капітального ремонту приміщення дошкільного навчального 

закладу №1 «Ясочка» в м. Помічна; 

підтримка міського Палацу культури – придбання сценічного вбрання ; 

встановлення вікон  в  сільському Будинку культури ;    

підтримка дитячої музичної школи (пошук нового приміщення), 

придбаннямузичних інструментів; 

підтримка бібліотек міста ; 

підтримка ЦДЮТ ; 

розвиток існуючих та нових туристичних маршрутів та оглядових 

екскурсій;  

виготовлення облікової документації та проекту реконструкції історичної 

пам’ятки Башти Шухова ; 

підтримка спорту (баскетбол, волейбол, футбол та інші види спорту); 

підтримка шкільних спортзалів;  

забезпечення транспортом спортивних команд міста. 

 

Розділ 7. Покращення стандартів життя 

Основні цілі : 

 створювати реальну рівність для здобуття освіти і працевлаштування; 

 забезпечувати рівні можливості для чоловіків та жінок; 

 високий рівень медичного обслуговування; 

 якісне харчування й інше.  

До цього також  необхідно додати чистоту і сталість навколишнього 

середовища. Підвищення фізичної активності населення. 

Заходи та завдання : 

 сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану 

суспільної байдужості до здоров’я; 

          покращення матеріально-технічної бази медичних закладів громади; 

 соціальна підтримка незахищених верств населення; 

 залучення пенсіонерів до участі у культурному, туристичному, 

мистецькому житті громади; 

 підтримка обдарованих дітей; 

    підтримка ветеранів ВВВ,  війни а Афганістані та на територіях інших  

держав, ліквідаторів  аварії на Чорнобильській АЕС; 

сприяння у залучення медичних фахівців в КЗ «Помічнянська лікарня»; 

всебічна підтримка учасників АТО та членам їх сімей; 

допомога    військовим частинам Збройних Сил України; 

підтримка відділу поліції (надання допомоги у забезпеченні паливно-

мастильними матеріалами для підтримання законності у місті); 

допомога онкохворим дітям. 



 

 

 

          На соціальну підтримку окремих категорій громадян Помічнянської 

ОТГ  передбачити 575,0 тис. грн. 

 

Розділ 9. Житлово-комунальне господарство, екологічна безпека 
 

Стан галузі : 

 Житлово-комунальні послуги в місті надають  КП «Помічнянська ЖЕК                     

№ 2», комбінат комунальних підприємств та Знам’янське БМЕУ-3, які 

здійснюють вивіз сміття, забезпечують місто водою, обслуговують 

каналізаційні мережі, забезпечують благоустрій території міста. 

 На території міста функціонує 27 ОСББ. 

  

Основні цілі : 

 поліпшення інфраструктурного потенціалу та формування сприятливого 

інвестиційного клімату в комунальному господарстві; 

 поліпшення екологічного стану; 

 зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов 

екологічно-безпечного проживання населення міста, підвищення екологічної 

свідомості громадян. 

Завдання та заходи: 

продовження  створення ОСББ, допомога з міського бюджету на 

проведення утеплення будинків, участь у державних програмах; 

вирішення питання по забезпеченню питною водою міста (Знам’янське 

БМЕУ-3);  

спорудження нової свердловини та водогону по вул. Степовій та участь 

у програмі по питній воді, або спорудження за кошти міського бюджету; 

проведення водогону до ЗШ в с. Помічна; 

подальша робота з ліквідації смітників (організаційно-інформаційні 

заходи, заохочення жителів  до сплати за вивіз сміття); 

забезпечення проведення капітального  ремонту  дороги по                                     

вул. Осипенко, від пров. Виноградного, до вулиці Горького в м. Помічна; 

забезпечення проведення капітального ремонту дороги від кладовища 

«Жовтневе» до с. Помічна ; 

поточний ремонт доріг по м. Помічна (вул. Коцюбинського, Перемоги, 

Незалежності, Ярослава Мудрого та ін.); 

придбання трактора для КП «Помічнянська ЖЕК № 2», екскаватора для  

комбінату комунальних підприємств; 

продовження  роботи по ремонту тротуарів (вул. Перемоги) ; 

продовження освітлення вулиць по місту Помічна в с. Помічна ; 

встановлення сонячного колектора в одному з дитячих садків, міській 

раді, в с. Помічна (загальноосвітня школа, Будинок культури); 

ліквідація руїн (напівзруйнована будівля колишнього бригадного 

будинку, недобудоване приміщення терапевтичного корпусу; колишня 

автобаза та ін.); 



 

 

створення притулку для бездомних тварин, їх стерилізація: 

пошук інвесторів на Помічнянський консервний завод; 

розгляд можливості і спорудження АЗС на ділянці дороги до                                      

м. Кропивницький; 

сприяння створення в місті готелю для розвитку туризму; 

 

Розділ 9. Створення привабливого іміджу міста 
 

Стан галузі : 

 Прогнозоване збільшення туристів та відвідувачів міста вимагає 

виконання невідкладних завдань з поліпшення екологічної та техногенної 

безпеки, благоустрою міста, приведення міських шляхів до європейських 

стандартів, покращення зовнішнього вигляду будинків та вулиць. 

 Містобудівній діяльності сприяє гарантоване Конституцією України 

місцеве самоврядування. Стратегічним планом передбачається залучення 

громади міста до розвитку містобудування та коригування та розробка міської 

містобудівної документації. 

Основні цілі : 

 Формування привабливого туристичного образу, найповніше 

використання культурних і природних ресурсів. 

Завдання та заходи : 

 розширення зон відпочинку; 

сприяння виготовлення друкованої та іншої продукції, присвячені                                                       

м. Помічна;     

очищення міського ставка; 

продовження створення навколо ставка відпочинкової зони, алеї  героїв 

українських казок;  

облаштування  парків; 

розвиток музейної справи;   

подальше проведення Фестивалів хореографії та «На Покрову в 

Помічну», пісні присв’ячені героям АТО; 

для залучення коштів міста використовувати персональні зв’язки з 

депутатами ВР; 

участь в обласних, державних та міжнародних програмах; 

залучати небайдужих мешканців у розвиток громади шляхом створення 

бюджету участі; 

активізувати роботу з молоддю, шляхом залучення в суспільно-активне 

життя. 

 

___________________________ 
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