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Вступ 

Помічнянська міська об’єднана територіальна громада утворена у 2017 

році, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», шляхом об’єднання Помічнянської міської ради 

(м.Помічна) Добровеличківського району Кіровоградської області  та 

Помічнянської сільської ради (села Помічна, Новопавлівка, Червоний Розділ) 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

Адміністративний центр об’єднаної громади – м. Помічна, 

Добровеличківського району Кіровоградської області. Юридичною особою 

та представницьким колегіальним органом громади є Помічнянська міська 

рада Добровеличківського району Кіровоградської області, що діє відповідно 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та знаходиться 

за адресою: вул Перемоги, 91 м. Помічна, Добровеличківський район, 

Кіровоградська область. 

 Необхідність розроблення Програми соціально-економічного розвитку 

Помічнянської  об’єднаної територіальної громади (далі – Програма) 

обумовлена: 

1) нагальною потребою розбудови і модернізації інфраструктури громади; 

2) потребою забезпечити збалансований соціальний, економічний і 

культурний розвиток громади як єдиного цілісного адміністративно-

територіального організму; 

3) необхідністю визначити пріоритети, цілі, завдання і заходи, а також 

проекти, реалізація яких стане практичними кроками у досягненні 

бажаних/запланованих цілей розвитку громади. 

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. 

   Програма розроблена в робочому порядку за участі депутатів ради, 

виконавчого комітету міської ради, всіх зацікавлених осіб та громадськості.     

 

Загальна характеристика громади 

 
До складу Помічнянської об’єднаної територіальної  громади, з 

центром у місті Помічна, входять: село Помічна, село Новопавлівка та село 

Червоний Розділ.  

Центр громади знаходиться на відстані 70 км від обласного центру                          

м. Кропивницького, 24 км від районного центру смт. Добровеличківки.  

 



 

Поруч з містом проходить автошлях M-13 (Кропивницький — 

Кишинів). За 9 км на захід від міста тече притока Синюхи - Чорний Ташлик. 

Площа Помічнянської об’єднаної територіальної громади 

становить 75,74 км².  

Площа земель сільськогосподарського призначення складає                         

6460,2667 га. 

Площа земель лісогосподарського призначення складає  300,3095 га. 

Площа земель житлової та громадської забудови складає 191,7681 га. 

Площа земель промисловості та транспорту складає 254,761 га. 

 

На території громади в 4 населених пунктах, проживає 10 244 особи, в 

тому числі чоловіки – 4 595, жінки – 5 649.  

По віковим категоріям населення громади поділяється: до 18 років – 

1682 осіб, непрацездатного віку – 2568 осіб, що становить 25 % від загальної 

чисельності населення громади, працездатного віку – 5 994, що становить                              

59 %  від загальної чисельності населення громади. 
 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ПОМІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК 

Робота Помічнянської міської ради була зосереджена на створенні умов 

стабільного економічного зростання та поліпшення реального життєвого рівня 

населення.  

Фінансово-бюджетна сфера 
        У 2019 році доходи міського бюджету заплановані в сумі                               

100 669,6 тис. грн. Фактичне виконання по загальному фонду станом на 

01.11.2019 року склало 80 837,5 тис. грн., або 80% до річного плану. По 

спеціальному фонду 3 488,7 тис. грн.  

        Найбільшу питому вагу доходів загального фонду складають: 

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 39 961,0  тис. грн. 

2. Внутрішні податки на товари та послуги  – 2 267,6  тис. грн. 

3. Плата за землю – 4 603,8  тис. грн. 

4. Єдиний податок – 3 395,9  тис. грн. 

5. Податок на нерухоме майно – 1 414,1 тис. грн. 

6. Неподаткові надходження – 105,9 тис. грн. 
 

Аналіз доходів Помічнянської міської ради за поточний період  2019  року 

 

ККД 
Доходи 

Уточнений 

план за 

вказаний 

період  

Факт +/- 
% 

виконання 

10000000 
Податкові надходження 55 066,8 51 647,5 -3419,3 93,8 

11000000 Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

42070,0 39962,2 -2107,8 94,9 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_13
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 

 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
42070,0 39962,2 -2107,8 94,9 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

40800,0 38643,9 -2156,1 94,7 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

 264,1 +264,1  

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

1100,0 880,9 -219,1 80,0 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

170,0 172,0 +2,0 101,2 

11020000 
Податок на прибуток підприємств  1,2 +1,2  

11020200 Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

 1,2 +1,2  

13000000 Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

 01,2 +1,2  

13010000 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
 0,2 +0,2  

13010200 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

 0,2 +0,2  

13030000 Рентна плата за користування 

надрами 
 1,0 +1,0  

13030100 Рентна плата за користування надрами 

для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 

 1,0 +1,0  

14000000 Внутрішні податки на товари та 

послуги 
2464,0 2267,6 -196,4 92 

14020000 Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

249,0 207,8 -41,1 83,4 

14021900 
Пальне 249,0 207,8 -41,1 83,4 



14030000 Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

1010,0 883,9 -126,0 87,5 

14031900 
Пальне 1010,0 883,9 -126,0 87,5 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

1205,0 1175,8 -29,1 97,5 

18000000 
Місцеві податки 10532,8 9416,5 

-

1116,3 
89,4 

18010000 
Податок на майно 7247,0 6017,9 

-

1229,1 
83,04 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

 2,5 +2,5  

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

 38,2 +38,2  

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

1048,0 1373,4 +325,4 131,0 

18010500 
Земельний податок з юридичних осіб 2905,0 1192,4 

-

1712,6 
41,0 

18010600 
Орендна плата з юридичних осіб 2610,0 2523,5 -86,5 96,7 

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб 124,0 152,3 +28,3 122,8 

18010900 
Орендна плата з фізичних осіб 560,0 735,6 +175,6 131,3 

18030000 
Туристичний збір  2,6 +2,6  

18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
 2,6 +2,6  

18050000 
Єдиний податок 3285,8 3395,9 +110,1 103,3 

18050300 
Єдиний податок з юридичних осіб 140,0 168,8 +28,8 120,6 

18050400 
Єдиний податок з фізичних осіб 1945,8 1976,2 +30,4 101,6 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

1200,0 1250,9 +50,9 104,2 



20000000 
Неподаткові надходження 54,0 105,8 +51,9 196,0 

21000000 Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
 22,9 +22,9  

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до 

відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки) 

господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є 

державна або комунальна власність 

 1,1 +1,1  

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств 

та їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

 1,1 +1,1  

21080000 
Інші надходження  21,8 +21,8  

21081100 
Адміністративні штрафи та інші санкції  1,4 +1,4  

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

 20,4 +20,4  

22000000 Адміністративні збори та 

платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльност 

54,0 62,3 +62,3 115,3 

22010000 Плата за надання адміністративних 

послуг 
54,0 62,3 +62,3 115,3 

22010300 Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 8,8 +8,8  

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
13,0 14,9 +1,9 114,7 

22012600 Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

41,0 28,9 -12,0 70,6 

22090000 
Державне мито  9,5 +9,5  

22090100 Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування 

 9,5 +9,5  

24000000 
Інші неподаткові надходження  20,7 +20,7  

24060000 
Інші надходження    20,7 +20,7  



24060300 
Інші надходження    20,7 +20,7  

40000000 
Офіційні трансферти   29084,1 29084,1 - 100 

41000000 
Від органів державного управління   29084,1 29084,1 - 100 

41030000 Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
21747,6 21747,6 - 100 

41030400 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення та 

ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів 

788,0 788,0 - 100 

41033200 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад 

553,0 553,0 - 100,0 

41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
14593,4 14593,4 - 100,0 

41034200 Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
5813,2 5813,2 - 100,0 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
3204,0 3204,0 - 100,0 

41040200 Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я 

за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

3204,0 3204,0 - 100,0 

41050000 Субвенція з  місцевих бюджету іншим 

місцевим бюджетам  
4132,5 4132,5 - 100,0 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

143,6 143,6 - 100,0 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

146,6 146,6 - 100,0 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

293,8 293,8 - 100,0 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

255,1 255,1 - 100,0 



 

Видаткову частину бюджету виконано: 

1. По загальному фонду в сумі – 67 161,8 тис. грн., або 74 % до річного  

плану. 

2. По спеціальному фонду в сумі – 11 235 тис. грн., або 51 % до плану. 

     В поточному році профінансовано субвенції з міського бюджету до 

районного бюджету в сумі  259,7 тис. грн. 

     Профінансовано субвенції з міського бюджету до державного    

бюджету в сумі  240,0 тис. грн. 
 

Аналіз видатків загального фонду  Пормічнянської міської  ОТГ 

 за поточний період  2019 рік 

Показник 

Уточнений 

річний 

план 

Касові 

видатки 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради ( у разі її 

створення), міської, селищної, сільських рад 

6839,2 5353,8 78,2 

Керівництво і управління у відповідальній сфері у 

містах(м Києві), селищах, селах, ОТГ 
721,7 721,7 100 

Надання дошкільної освіти 10084,1 9385,2 93,1 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім 

навчальним закладам (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 

26068,3 24919,2 95,6 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
1146,2 1141,2 99,5 

бюджету 

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

152,3 152,3 - 100,0 

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

2580,3 2580,3 - 100,0 

41054500 Субвенція з місцевого бюджету на 

будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими 

видами спорту за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

561,0 561,0 - 100,0 

 
 Всього без урахування трансфертів 55120,8 51753,4 

-

3367,4 
93,9 

 
 ВСЬОГО 84204,9 80837,5 

-

3367,4 
96,0 



Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) 

2069,7 1998,4 96,6 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 509,0 509,0 100,0 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1535,9 1496,1 97,4 

Інші програми та заходи у сфері освіти 380,3 380,3 100,0 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 143,6 143,6 100,0 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 
8266,3 8266,3 100,0 

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрам первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги 

230,0 104,0 45,2 

Централізовані  заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет 
322,2 322,2 100,0 

відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань 
50,0 45,3 90,6 

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою та інвалідністю 

751,6 751,6 100,0 

Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
705,8 674,3 95,5 

Організація та проведення громадських робіт 20,0 18,1 90,5 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 
493,0 262,6 53,3 

Забезпечення діяльності бібліотек 945,8 901,7 95,3 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 
2575,3 2459,6 95,5 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва 
527,8 517,8 98,1 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 126,0 91,8 72,9 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

548,4 547,9 99,9 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 
136,0 136,0 100,0 

Організація благоустрою населених пунктів 2200,0 2121,4 96,43 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2450,0 2117,3 86,4 

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування  
10,0 6,5 65,2 

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 556,0 396,0 71,2 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних  

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
100,0 9,2 9,2 

Реверсна дотація 3451,0 3451,0 100 

Інші дотації з місцевого бюджету 95,8 69,9 73,0 



Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт 

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

788,0 788,0 100,0 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

1665,0 1665,0 100,0 

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків  для занять 

ігровими видами спорту за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

561,0 561,0 100,0 

Інші субвенції з місцевого бюджету 239,7 172,2 71,9 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

240,0 240,0 100,0 

Усього 77552,9 72745,6 93,8 

 

 Протягом року профінансовано ряд програм: 

 

- Програма розвитку освіти Помічнянської ОТГ на 2018-2020рр; 

 -   Програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту Помічнянської 

ОТГ  на 2018 – 2020 рр; 

 - Програма надання матеріальної допомоги одиноким громадянам - 

мешканцям Помічнянської ОТГ, які опинилися у складних життєвих 

обставинах на 2019-2020 рр; 

 -  Програма боротьби з патологічними захворюваннями дітей віком                                  

до 1 року; 

 - Програма підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на 2019 рік; 

 -   Програма щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 рік; 

 - Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, 

учасників операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих - мешканців 

Помічнянської громадина 2019 рік; 

- Програма «Доступна медицина» на 2018-2020 рр на території 

Помічнянської; 

- Програма поводження з твердими  побутовими відходами на території 

Помічнянської громади  на 2018-2020 роки; 

 - Програма сприяння у створені та забезпечення функціонування об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків на території Помічнянської ОТГ на 

період 2018-2020 рр.; 

- Програма про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на 

території інших держав, мешканців Помічнянської громади на 2018-2020рр.; 

- Програма розвитку футболу в м.Помічна на 2017-2020рр. 

 

При проведенні аналізу програм за період 2019 року, встановлено, що 

фінансування цільових програм та проектів направлені на покращення 

надання житлово-комунальних послуг, благоустрою міста, капітального 

ремонту, реконструкції, освітлення вулиць міста Помічна, сіл Помічна, 

Новопавлівка, Червоний Розділ. 



 

Житлово-комунальне господарство,  

благоустрій території, екологічна безпека 
 

     Житлово-комунальне господарство – одна з важливих та пріоритетних 

галузей господарського комплексу. Незважаючи на значні труднощі вона 

продовжує забезпечувати життєдіяльність міста та першочергові потреби 

населення і функціонування господарства міста в цілому. 

   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. 

 Станом  на  01.11.2019  року  освоєно кошти в сумі: 

- 1 900,7 тис. грн  на поточний ремонт доріг та облаштування тротуарів  

по м. Помічна (вул. Коцюбинського, Перемоги, Шляхопровідна, Альохіна, 

Гагаріна, Горького,  пров. Гайдамацький та ін.), по  с. Помічна (вул. Гагаріна, 

Толстого ); 

- 137,3 тис. грн.  на прогортання піщаного покриття доріг ОТГ; 

- 259,4 тис. грн.  на прогортання вуличної мережі громади від снігу; 

- 56,0 тис. грн. на встановлення дорожніх знаків; 

- 16,4 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації  та її 

експертизу на проведення капітального ремонту дороги від кладовища 

«Жовтневе» до с. Помічна; 

Завершені роботи по капітальному ремонту покриття  по                                       

вул. Осипенко, від пров. Виноградного до вул. Горького в м. Помічна на суму 

856 242 тис. грн., даний об’єкт введено в експлуатацію. 

Придбано комунальну техніку : 

 - трактор «Беларус-82.1» з відвалом та навантажувачем для                                     

КП «Помічнянська ЖЕК № 2» на суму 596,97 тис. грн. ; 

- екскаватор «АМКАДОР 702 ЕМ-03» для Помічнянського комбінату 

комунальних підприємств на суму 1136,5 тис. грн. 

   На утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного 

освітлення використано  552,9 тис. грн. 

Постійно виконуються роботи по ревізії та ремонту мережі вуличного 

освітлення, заміни ламп, світильників, проводу. Відновлено вуличне 

освітлення по вул. Перемоги, Лесі Українки, Партизанська, Гагаріна в                                

м. Помічна та по вул. Ткаченко, Толстого в с. Помічна.  

          На заходи по санітарній очистці громади освоєно 188,9 тис. грн. 

Систематично проводиться робота по очищенню тротуарів, парків, зони 

відпочинку від листя, сміття, скошеної трави та бур’янів. Взимку дороги 

розчищаються від снігу, посипаються піщаною сумішшю.  

       На благоустрій території громади витрачено кошти в сумі 975,4 тис. грн. 

Виконуються роботи по обпилюванню сухостійних дерев, видаленню 

порослі, скошуванню трави та бур’янів по узбіччі доріг громади та паркових 

зонах.  



 

Здійснюється догляд за клумбами та газонами міста: пушення ґрунту, 

прополювання, поливання, посів насіння квітів та газонної трави,  видалення 

сухостійних квітів,  догляд за кущами багаторічних квітів. Виконуються 

роботи по утриманню, поточному ремонту пам’ятників, систематично 

проводиться огляд та ремонт дитячих майданчиків та інших малих 

архітектурних форм. 

 

Здійснення державної регуляторної політики 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів 

державної регуляторної політики виконавчими органами Помічнянської  

міської ради проводилась робота, спрямована на:   

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних  

регуляторних актів; 

- зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання;  

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. 

 

У 2019 році Помічнянською міською радою прийнято регуляторні акти: 

 - «Про встановлення єдиного податку на 2020 рік»;  

 - «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме  

майно, відмінне від земельної ділянки»; 

 - «Про встановлення ставок та пільг зі сплати транспортного податку»; 

 - «Про встановлення туристичного збору»; 

 - «Щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати  

земельного податку юридичним та фізичним особам на 2020 рік». 
 

 

Виконання повноважень у сфері регулювання земельних відносин 

 

У соціально – економічному розвитку суспільства земельним ресурсам 

завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних 

перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної 

економіки, формування ринкових відносин.  

Проводиться робота по забезпеченню оформлення громадянами та 

юридичними особами права власності та права користування на земельні 

ділянки різного функціонального призначення. Протягом звітного періоду 

прийнято 53 рішення про затвердження документації із землеустрою для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, для городництва, а також гаражне будівництво і для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі, для ведення ОСГ, для індивідуального 

садівництва. 

      Підготовлено 27 рішень про надання дозволів на розробку документації із 

землеустрою. 



 

 

     Укладено та діють на разі 368 договорів оренди земельних ділянок різного 

цільового призначення. 

В 2019 році забезпечено 2 осіб територіальної громади земельними 

ділянками для ведення городництва на загальну площу 0,83 га.,  21 особа для 

ведення  ОСГ на загальну площу 23,5 га, 6 осіб для ведення індивідуального 

садівництва на загальну площу  0,495 га.  

За 10 місяців поточного року від оренди землі фізичних осіб до міського 

бюджету надійшло 735,6 тис. грн. від оренди юридичних осіб –                                

2 523,6 тис. грн. 

 

Розвиток системи надання адміністративних послуг 

Виконавчий комітет продовжує свою роботу, спрямовану на 

доступність отримання адміністративних послуг. Відповідно до Закону 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимального надання повного спектру адміністративних послуг апаратом 

Помічнянської міської ради здійснюється формування та ведення реєстру 

громадян. Так з початку року  до загального відділу з питань реєстрації місця 

проживання, зняття з реєстрації, видачі довідок форми Ф – 13 звернулось 

близько 3-х  тисяч  громадян, в тому числі було надано 474 адміністративних 

послуг з реєстрації місця проживання та 263 адміністративних послуги із 

зняття з реєстрації місця проживання, з уточнення та коригування 

персональних даних, що внесені до реєстру, звернулося близько 1500 осіб, а 

також видано 745 довідок про реєстрацію місця проживання особи форми                      

Ф – 13.  

      У рамках децентралізації міська рада продовжує роботу щодо реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб.  

      За поточний період 2019 року  Державним реєстратором було надано 264 

адміністративних послуги в сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та обтяжень на загальну суму 28,9 тис. грн. та 199 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних і фізичних 

осіб – підприємців на загальну суму 8,8 тис. грн.   

Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції 

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції, учасників операції об’єднаних  сил,  та членів їх сімей – це 

комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки 

громадян, яких направлено в зону проведення антитерористичної операції та 

членів їх сімей, соціально – побутових питань осіб, які брали участь у 

проведенні АТО, ООС та членів їх сімей, а також членів сімей, загиблих під 

час здійснення АТО, ООС. 

 



 

В умовах проведення в Україні АТО, ООС виникає необхідність 

надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, ООС, членам їх 

сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, ООС, 

зокрема у частині поліпшення фінансово – матеріального стану зазначених 

категорій осіб. В рамках Програми передбачається надання допомоги особам, 

які беруть участь в АТО, ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

(померлих) під час участі в АТО, ООС. За поточний період 2019 року 

виплачено матеріальної допомоги  учасникам АТО, ООС в сумі – 79,00 тис. 

грн., сім’ям загиблих учасників АТО, ООС – 27 тис. грн., на лікування 

учасників АТО, ООС - 9,0 тис грн., на лікування членів їх сімей –                                     

9,0 тис. грн. 

Розвиток інфраструктури 

 
Основні завдання та заходи розвитку інфраструктури Помічнянської 

громади є: 

- поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального  

користування місцевого значення; 

- здійснення обстеження шляхової мережі міста та під’їзних шляхів в  

місті Помічна, сіл Помічна, Новопавлівка, Червоний Розділ, з метою 

виявлення ділянок які потребують першочергового ремонту; 

- здійснення робіт на об’єктах будівництва, реконструкції, ремонту та  

утримання вулиць, доріг комунальної власності; 

- реконструкція мережі зовнішнього освітлення ; 

- реконструкція водо мережі; 

- будівництво та реконструкція дитячих майданчиків; 

- капітальний ремонт приміщень комунальної власності. 

 

Підприємницька діяльність та аграрна політика 

На території громади зареєстровано 215 суб’єктів підприємницької 

діяльності: 135 фізичних осіб-підприємців та 80 юридичних осіб.  

Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють свою діяльність: 

 підприємства ресторанного господарства  – 7 од. 

 підприємства роздрібної торгівлі – 139 од. 

 закладів охорони здоров’я  - 11 од. 

 АЗС – 1 од., в т.ч. газові – 1 од. 

 СТО – 3 од. 

     послуги з ремонту  взуття – 1 од.  

     перукарські послуги - 5 од 

     фото центр – 1од. 

     фермерські господарства – 5 од. 

     підприємства з сільського господарства – 6 

 



 
  

Землекористування сільськогосподарських угідь громади складає 

6309,5213 гектарів, з них  5431,7019  гектарів рілля.  4517,73  га 

сільськогосподарських угідь взято в оренду.  

 

Структура земель із зазначенням їх площі 
 

Категорія земель Площа, га 

Землі сільськогосподарського призначення  6309,5213 

Землі лісогосподарського призначення 156,2424 

Землі водного фонду 119,6121 

Землі житлової та громадської забудови 183,4689 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 
363,1915 

 

Сільськогосподарську галузь громади представляють 6 ТОВ, 2 СТОВ,                                

5 ФГ, 42 одноосібників, які зареєстровані на території громади. Найбільші з 

них : СТОВ «Степ-Агро», СТОВ « Мир», ТОВ «Згода». 
  

Соціальна сфера 
 

Освіта 

      Загальна чисельність освітянських закладів складається з 4 

загальноосвітніх навчальних закладів, 3 дошкільних навчальних заклади, 

центр дитячої та юнацької творчості, музична школа.  Кількість учнів, які 

навчаються в ЗОШ  становить  1169 осіб, охоплено дошкільною освітою  356 

дітей. 

      До позашкільної освіти залучено 305 дітей.  

 

     Навчальні заклади повністю укомплектовані педагогічними кадрами. У 

громаді працює 130 педагогічних працівників. Учні навчальних закладів є 

активними учасниками різних заходів: олімпіад, конкурсів, міжнародних 

проектів.   

      Належна увага приділяється соціальному захисту учасників навчально-

виховного процесу. Вартість харчування для дітей в дошкільному підрозділі 

становить 25 грн., для учнів в НВК - 12 грн.  

       На оздоровлення  дітей виділено 169,8 тис грн., закуплено путівки до 

оздоровчих таборів на суму 40 тис. грн. 

      У 2019 році за рахунок державної субвенції придбано шкільний автобус 

«ЕТАЛОН» на умовах співфінансування місцевого бюджету (30% та 

обласного 70%). Автобусний парк навчальних закладів складається з 2 

автобусів.   

        На базі школи № 3 було  відкрито спортивний майданчик для міні-

футболу. На будівництво поля витратили 1 476,978 тис. грн. Із державного 

бюджету виділено 788 тис. грн., з бюджету громади – 688, 978 тис. грн. 



 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
 

У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім 

це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, 

економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх 

навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, 

продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя великої 

кількості сімей громади. 

Станом на 01.01.2019 на території громади мешкають: 

багатодітні сім'ї  – 63; 

діти-інваліди – 31; 

діти сироти – 10; 

діти, позбавлені батьківської опіки та піклування – 6; 

неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 125. 

Сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, 

інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні та соціально-

економічні послуги. 

Заклади культури 

 

Загальна чисельність закладів культури на території громади 

складається з 6 закладів: Палац культури, сільський Будинок культури, 4  

бібліотеки.  

В закладах  проводяться святкові заходи, інші культурно-мистецькі 

заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні,  

концерти, збори, робота гуртків. 

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, фестивалях. 
 

Охорона здоров’я 
 

        Медичне обслуговування населення громади здійснюється комунальним 

некомерційним підприємством «Помічнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Помічнянської міської ради та  комунальним  

некомерційним  підприємством «Помічнянська міська лікарня» 

Помічнянської міської ради. 

        Мережа закладів Помічнянської ПМСД обслуговує 10150  

прикріпленого  населення та складається з 2 амбулаторій, в яких працює 5 

лікарів та 13 одиниць середнього медичного персоналу. 

           Помічнянська міська  лікарня обслуговує все населення громади та 

частину населення Добровеличківського, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області та пацієнтів суміжних населених пунктів 

Миколаївської області.  У лікарні фактично зайнятих посад - 99,75 одиниць, в 



тому числі : лікарів - 15,25 посад, середнього медичного персоналу –                                      

40 посад, молодшого медичного персоналу – 17,5 посад, спеціалістів –                                      

6 посад, інших – 21 посада.  

      Медична допомога в стаціонарних умовах надається за лікарськими 

спеціальностями: гінекологія, анестезіологія, неврологія, ортопедія і 

травматологія, терапія, хірургія. 

     Медична допомога в амбулаторних умовах надається за лікарськими 

спеціальностями: неврологія, ортопедія і травматологія, терапія, хірургія, 

гінекологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, стоматологія, 

наркологія, дерматологія.  

    Лікарські спеціальності, за якими діагностують стан пацієнта: ендоскопія, 

клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, рентгенологія, 

ультразвукова діагностика, функціональна діагностика. 

    Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів громади  

Помічнянською міською радою було придбано апарат УЗД  на суму                               

1630,0 тис. грн., ендоскопічну стійку на суму 770,0 тис. грн.  Придбано 

санітарний автомобіль для невідкладної медичної допомоги населенню на 

суму 702,0 тис. грн. 

     Рішенням 32 сесії Помічнянської міської ради 8-го скликання від 

30.10.2019 року № 740 було затверджено  «План покращення медичних 

послуг на 2019–2025 роки» Помічнянської ОТГ, розроблений в рамках 

програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)», яка фінансується USAID. 
 

Механізми моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Програми соціально-економічного розвитку громади 
 

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання 

визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення 

якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території 

об’єднаної територіальної громади. 

Програмою враховано пропозиції структурних виконавчих органів 

Помічнянської міської  ради, депутатського корпусу ради. 

Завдання Програми фінансуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, субвенцій з 

державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та інше 

передбачене чинним законодавством України. 

           У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись. 

           Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням 

Помічнянської міської ради  за пропозиціями виконавчого комітету, 

виконавчих органів ради, а також при уточненні бюджету об’єднаної громади 

на поточний бюджетний  рік. 

           Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

2020 рік планується використати орієнтовано коштів всього:                                        

68 735,3  тис. грн. 

 



Програма соціально-економічного розвитку Помічнянської  об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік складається з низки конкретних заходів, 

спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому 

рахунку – визначеного бачення розвитку територіальної громади. Заходи 

надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише 

передумова реалізації Програми соціально – економічного розвитку громади. 

Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в 

цілому – управління реалізацією Програми соціально - економічного 

розвитку громади. 

 

    Цілями та пріоритетами  економічного і соціального розвитку території у  

2020 році є: 

–    створення підґрунтя для забезпечення належних умов життєдіяльності 

громадян; 

–    підвищення рівня відкритості місцевої  влади; 

–    підвищення інвестиційної привабливості громади; 

–    розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; 

–   підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами 

та підтримка альтернативної енергетики; 

–    покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства; 

–   створення умов для поліпшення функціонування установ 

охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної 

сфери ; 

–   поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку 

економіки для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення; 

–   покращення стану навколишнього природного середовища 

та забезпечення екологічно збалансованого використання 

природних ресурсів; 

–   створення ефективної системи управління земельними ресурсами 

та об’єктами комунальної форми власності. 

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і 

соціального розвитку Помічнянської громади на 2020 рік 
 

№ 

п/п 
Завдання  

Обсяги та джерела 

фінансування, грн. 

1 
Реконструкція ділянки водогону по вул. Степова в                              

м. Помічна 3 000,0 тис. грн. 

2 

Капітальний ремонт вул. Горького (з врахуванням потреб 

осіб з обмеженими можливостями та мам з дитячими 

візочками) 

1 500,0 тис. грн. 

3 

Капітальний ремонт вул. Виноградна (з врахуванням потреб 

осіб з обмеженими можливостями та мам з дитячими 

візочками) 

6 000,0 тис. грн. 



4 Капітальний ремонт вежі конструкції Шухова 2 500,0 тис. грн. 

5 Капітальний ремонт приміщення Палацу культури 2 500, 0 тис. грн. 

6 
Капітальний ремонт дороги від кладовища «Жовтневе»  до            

с. Помічна 
5 000,0 тис. грн. 

7 

Відновлення вуличного освітлення  в с. Помічна та                                  

м. Помічна (пров. Макаренка, вул. Толстого, Енергетиків, 

Небесної Сотні, Малиновського) 

600,0 тис. грн. 

8 

Поточний ремонт доріг в селі та місті громади                                  

(вул. Перемоги, Степова, Партизанська, Маяковського, 

Елеваторська, Ткаченка, вул. Гагаріна, пров. Маланюка, 

Деповський) 

800,0 тис. грн. 

9 
Облаштування тротуарів на території громади (пров. 

Гайдамацький, вул. Гагаріна, Перемоги) 
500,0 тис. грн. 

10 
Ліквідація  старих,сухих, аварійних дерев на території 

громади 
200,0 тис. грн. 

11 Поводження з  безпритульними тваринами.  20,0 тис. грн. 

12 
Благоустрій території  громади (косіння трави, прибирання 

та вивіз сміття) 
480,0 тис. грн. 

13 Утримання в належному стані  тротуарів, паркових зон   100,0 тис. грн. 

14 
Ліквідація наслідків складних погодних умов (очищення 

доріг від снігу ) 
200,0 тис. грн. 

 15 Реконструкція центральної площі міста 3 000,0 тис. грн. 

 16 

Капітальний ремонт будівель та реконструкція системи 

водопостачання та водовідведення КНП «Помічнянська 

міська лікарня» (з врахуванням потреб людей з обмеженими 

фізичними можливостями та особливими потребами) 

2 500,0 тис. грн. 

 17 

Забезпечення Помічнянського КНП «ЦПМСД» санітарним 

автомобілем для надання невідкладної медичної допомоги 

населенню 

980,5 тис. грн. 

 18 

Ремонт будівель установ сфери освіти (ДНЗ № 1 

(завершення), ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, 

ЗЗСО - опорний заклад № 1 та його філії), Центру дитячої та 

юнацької творчості ( з врахуванням потреб людей з 

особливими можливостями та потребами) 

26 100,0 тис. грн. 

 19 

Впровадження енергоефективних заходів в ЗОШ № 3 (з 

врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями та особливими потребами)  

5 500,0 тис. грн. 

20 
Ремонт даху приміщення  «зеленої садиби» та облаштування 

мотузкового парку в парковій зоні с. Помічна 
750,3 тис. грн. 



21 Придбання квартир для лікарів  500,0 тис. грн. 

22 
Встановлення альтернативних джерел енергетики (вітряки, 

сонячні батареї) для вуличного освітлення 
1 000,0 тис. грн. 

23  Облаштування «Хостелу» 3 000,0 тис. грн. 

24  
Встановлення огорожі навкруг стадіону, оновлення 

спортивного поля 
2 000,0 тис. грн. 

 

Результати виконання Програми 

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і 
соціального розвитку громади на 2020 рік забезпечить: 

1. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів; 

2. Забезпечення належних умов життєдіяльності громадян; 

3. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності; 

4. Покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства; 

5. Поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти,  

культури та інших установ соціально-культурної сфери; 

6. Покращення стану навколишнього природного середовища та  

забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів; 

7. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами та  

об’єктами комунальної форми власності. 

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися та доповнюватись. 

Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії міської 

ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні 

бюджету міської ради  у 2020 році. 

 


