
Звіт міського голови  

2019 рік 

 

 
Робота Помічнянської міської ради була зосереджена на створенні умов 

стабільного економічного зростання та поліпшення реального життєвого рівня 

населення різного віку, статі, стану здоров’я та місця проживання. 

Фінансово-бюджетна сфера 

        У 2019 році доходи міського бюджету заплановані в сумі 99 993,3 тис. 

грн. Фактичне виконання по загальному фонду склало 96 851,8 тис. грн., або 

96,86 % до  річного плану. По спеціальному фонду 5 137,8 тис. грн. , що у 

відсотках  до плану становить 115,04% 

  

        Найбільшу питому вагу доходів загального фонду складають: 

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 47 876,9  тис грн 

2. Внутрішні податки на товари та послуги  – 2 704,4  тис. грн. 

3. Плата за землю – 5 531,9  тис. грн. 

4. Єдиний податок – 3 907,5  тис. грн. 

5. Податок на нерухоме майно – 2 934,9 тис. грн. 

6. Неподаткові надходження – 128,4 тис. грн. 
 

 Аналіз доходів Помічнянської міської ради за 2019  року 

 

ККД Доходи 

Уточнений 

план за 

2019 рік  

Факт +/- 
% 

викон. 

10000000 
Податкові надходження 66 621,4 63 427,8 -3193,6 95,21 

11000000 Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

50 911,0 49 788,7 -1122,3 97,80 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
50 911,0 49 787,5 -1123,5 97,79 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

49300,0 47876,8 -1423,1 97,11 

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 

 318,5 318,5  



11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

1400,0 1392,6 -7,3 99,48 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

211,0 199,4 -11,6 94,49 

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 

 1,5 +1,5  

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 

 1,3 +1,3  

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного 

значення 

 1,3 +1,3  

14000000 Внутрішні податки на товари та 

послуги 
2973,5 2704,4 -269,1 90,95 

14020000 Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

299,0 252,3 -46,6 84,39 

14021900 
Пальне 299,0 252,3 -46,6 84,39 

14030000 Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

1248,5 1037,5 -180,9 85,15 

14031900 
Пальне 1248,5 1037,5 -180,9 85,15 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

1456,0 1414,5 -41,5 97,15 

18000000 
Місцеві податки 12736,9 10933,2 -1803,7 85,84 



18010000 
Податок на майно 8721,9 6958,6 -1763,2 79,78 

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 

1257,6 1386,0 128,4 110,21 

18010500 
Земельний податок з юридичних осіб 3499,0 1508,2 -1990,8 43,1 

18010600 
Орендна плата з юридичних осіб 3155,0 3052,7 -102,2 96,76 

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб 134,0 157,6 23,6 117,61 

18010900 
Орендна плата з фізичних осіб 676,3 813,3 137,0 120,27 

18030000 
Туристичний збір  4,0 4,0  

18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
 4,0 4,0  

18050000 
Єдиний податок 4015,0 3970,5 -44,4 98,89 

18050300 
Єдиний податок з юридичних осіб 168,0 192,1 24,1 114,33 

18050400 
Єдиний податок з фізичних осіб 2335,0 2514,0 179,0 107,67 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

1512,0 1264,5 -247,5 83,63 

20000000 
Неподаткові надходження 64,8 128,4 63,6 198,11 

21000000 Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
 31,9 31,9+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 

 1,2 1,2  



державна або комунальна власність 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств 

та їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

 1,2 1,2  

21080000 
Інші надходження  30,7 30,7  

21081100 
Адміністративні штрафи та інші санкції  3,4 3,4  

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

 27,2 27,2  

22000000 Адміністративні збори та 

платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльност 

64,8 75,8 11,0 116,98 

22010000 Плата за надання адміністративних 

послуг 
64,8 75,8 11,0 116,98 

22010300 Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 12,4 12,4  

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
15,6 18,1 2,5 116,47 

22012600 Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

49,2 35,7 -13,4 72,68 

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   33307,1 33295,6 -11,5 99,97 

41000000 
Від органів державного управління   3337,1 33295,6 -11,5 99,97 

41030000 Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
25215,3 25206,5 -8,8 99,97 

41030400 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення та 

ремонт існуючих спортивних 

788,0 788,0 - 100 



комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів, 

41033200 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад 

710,8 702,0 
-8,8-

98,76 
100,0 

41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
16740,7 16740,7 - 100,0 

41034200 Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
6975,8 6975,8 - 100,0 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
3850,0 3850,0 - 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 

3850,0 3850,0 - 100,0 

41050000 Субвенція з  місцевих бюджету іншим 

місцевим бюджетам  
4241,8 4239,1 -2,7 99,94 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

287,1 287,1 - 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 

341,4 339,2 -2,3 99,34 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

246,7 246,3 -,4 99,82 

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

181,0 181,0 - 100,0 

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

2398,3 2398,3 - 100,0 



 

 

 
Видаткову частину бюджету виконано: 

1. По загальному фонду в сумі – 87 065,9 тис. грн., або 96,72 % до річного  

плану. 

2. По спеціальному фонду в сумі – 18 785,9 тис. грн., або 86,46 % 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 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 

8090,0 7274,8 89,92 

Керівництво і управління у відповідальній сфері у 

містах(м Києві), селищах, селах, ОТГ 
891,9 883,6 99,07 

Надання дошкільної освіти 11707,2 11197,6 95,65 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 

30193,1 29425,2 97,46 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
1363,8 1298,9 95,24 

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) 

2272,5 22641,1 99,63 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 599,3 595,7 99,4 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1875,8 1862,1 99,27 

Інші програми та заходи у сфері освіти 441,1 436,9 99,05 

41054500 Субвенція з місцевого бюджету на 

будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими 

видами спорту за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

640,5 640,5 - 100,0 

 
 Всього без урахування трансфертів 66686,2 63556,2 -3130,0 95,31 

 
 ВСЬОГО 99993,3 96851,8 -31411,5 96,86 



Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 287,1 287,1 100,0 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 
9892,7 9890,6 99,98 

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрам первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги 

261,7 261,7 100,0 

Централізовані  заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет 
408,0 407,9 99,98 

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 

925,9 925,7 99,97 

Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
823,4 803,4 97,58 

Організація та проведення громадських робіт 20,0 18,1 90,46 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 
575,0 377,5 65,65 

Забезпечення діяльності бібліотек 1037,0 1011,0 97,49 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 
2879,0 2644,9 91,87 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва 
635,3 614,9 96,8 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 130,0 122,4 94,16 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

588,9 552,9 93,89 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 
150,0 148,4 98,95 

Організація благоустрою населених пунктів 2500,0 2486,8 99,47 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

2500,0 2400,0 96,00 

Заходи з енергозбереження 10,0 10,0 100,00 

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування  
19,0 15,5 81,71 

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 646,0 640,3 99,12 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних  

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
81,0 9,2 11,32 

Реверсна дотація 4141,6 4141,6 100 

Інші дотації з місцевого бюджету 95,8 82,9 86,57 

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 2000,0 2000,0 100,0 



видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків  для занять 

ігровими видами спорту за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

640,6 640,6 100,0 

Інші субвенції з місцевого бюджету 259,7 259,7 100,0 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

240,0 239,9 99,98 

Усього 90020,6 87065,9 96,72 

 

 

 

Інвестиційна діяльність громади 

 
      Для досягнення більш динамічного економічного розвитку громади, для 

підвищення добробуту громадян, маємо опиратись не лише на внутрішні, а  й 

на зовнішні ресурси. З метою  залучення міжнародної технічної допомоги  

Помічнянська ОТГ  співпрацює з міжнародними програмами: «U-LEAD з 

Європою» та «Децентралізація приносить кращі результати  та ефективність» 

(DOBRE). В 2019 році було реалізовано  2 проекти:  «Закупівля планшетних 

ПК з метою проведення опитування громадян щодо якості послуг»  та 

«Встановлення дитячих спортивно-ігрових майданчиків на території 

Помічнянської громади»   на загальну суму 330,0 тис грн , з них залучених 

коштів МТД – 219,0 тис грн. В стані реалізації проекти : «Молодіжний центр 

«4us», «Облаштування зали засідання ради Помічнянської міської ради», 

«Придбання спеціалізованого медичного обладнання (стаціонарної 

діагностичної рентгенівської системи) для потреби громади»  на загальну 

суму 2 662,48 тис грн, з них коштів МТД –  1 763,1 тис. грн. 

     На 2020 рік заплановано реалізувати проекти «Створення муніципального 

ринку «Торгівельне містечко» з врахуванням потреб мало мобільних груп 

населення в м. Помічна по вулиці Перемоги», «Розвиток активного 

зеленого туризму в Помічнянській громаді шляхом відкриття зеленої 

садиби та облаштування мотузкового парку в парковій зоні села Помічна» 

на загальну суму 2 197,4 тис грн з них планується залучити коштів МТД – 

1 268,1 тис грн. (В загальному залучених коштів – 3 250,2 тис грн ). 

      Активно освоюються кошти з державного бюджету через механізми 

субвенцій і проектного фінансування.  В поточному році  за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій було придбано : медичне 

обладнання (а саме - ендоскопічна стійка) для КЗ «Помічнянська лікарня» 
на суму 770,0 тис грн., у т.ч.: кошти з державного бюджету 762,3 тис грн., 

кошти з місцевого бюджету – 7,7 тис грн., комунальна техніка (екскаватор)  

для Помічнянського ККП  на суму   1 136,5 тис грн., у т.ч.: кошти з 

державного бюджету 600,0 тис грн., кошти з місцевого бюджету –536,5 тис 

грн., комунальної техніки (трактор )для КП «Помічнянська ЖЕК №2» – на 



суму 596,9 тис грн., у т.ч.: кошти з державного бюджету  591,0 тис грн., кошти з 

місцевого бюджету – 5,9 тис  грн.. За рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на формування інфраструктури ОТГ  було закуплено 

санітарний автомобіль для надання невідкладної  допомоги населенню 
вартістю 702,0 тис грн. Також за рахунок державної субвенції придбано : 

шкільний автобус спеціалізований для перевезення школярів  на суму 

1 749,0 тис грн , у т.ч.: кошти з державного бюджету 1 224,3  тис грн., кошти з 

місцевого бюджету – 524,7 тис грн., спеціальний автомобіль, призначений 

для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 

послуг працівниками інклюзивно–ресурсного центру (мобільний 

інклюзивно-ресурсний центр на суму 1 019,9 тис грн , у т.ч.: кошти з 

державного бюджету  917,9  тис грн., кошти з місцевого бюджету – 102,0 тис 

грн.   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. 

 На базі школи № 2 закінчуються роботи по реконструкції 

мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту 
загальною вартістю 1373,085 тис.грн. у т.ч кошти з державного бюджету-

640,585 тис грн , кошти з місцевого бюджету – 732,5 тис грн. (В загальному 

освоєно коштів з державного бюджету - 6 226,1 тис грн) 

 

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, Гайдамацька, 

Альохіна, Гагаріна, Горького,  та ін.) та с.Помічна (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 вулиці 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. 

Проводяться роботи по ландшафтному дизайні,  біля ставу встановлено 

скульптуру. Висаджено 30 дубів. Створена друга черга Європейського парку  з 

рідкісними рослинами. Облаштована зелена зона біля приміщення ЦНАПу.  

 

 

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 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 та членів їх сімей, а 

також членів сімей, загиблих під час здійснення АТО. 

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання 

додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також 

сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині 

поліпшення фінансово – матеріального стану зазначених категорій осіб. В 

рамках Програми передбачається надання допомоги особам, які беруть участь в 

АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в 

АТО. За поточний період 2019 року виплачено матеріальної допомоги  

учасникам АТО в сумі – 81,5 тис. грн., сім’ям загиблих учасників АТО – 27 тис. 

грн., на лікування учасників АТО-10,0 тис грн., на лікування членів їх сімей – 

11,0 тис. грн. , учасникам АТО  при поранені - 5 тис.грн 

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 22 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. 

 На базі школи № 2 закінчуються роботи по реконструкції 

мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту 

загальною вартістю 1395,085 тис. грн. у т.ч кошти з державного бюджету-

640,585 тис грн , кошти з місцевого бюджету – 732,5 тис грн.  

        Проведене утеплення та поточний ремонт фасадів приміщень ДНЗ №3, №2 

та центру дитячої та юнацької  творчості. 

        Створений  Комунальний  заклад «Інклюзивно-ресурсний центр». 

Придбаний спеціальний автомобіль, призначений для надання додаткових 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками 

інклюзивно–ресурсного центру (мобільний інклюзивно-ресурсний центр на 

суму 1 019,9 тис грн , у т.ч.: кошти з державного бюджету  917,9  тис грн., 

кошти з місцевого бюджету – 102,0 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 з урахуванням потреб 

населення різного віку, статті, стану здоров’я та місця проживання. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя великої 

кількості сімей громади. 

Станом на 01.01.2017 на території громади мешкають: 

багатодітні сім'ї  – 63; 

діти-інваліди – 31; 

діти сироти – 10; 

діти, позбавлені батьківського 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 та спорту 



 

Загальна чисельність закладів культури на території громади складається 

з 7 закладів: Палац культури, сільський Будинок культури, 4  бібліотеки, 

музична школа .  

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. 

Розпочаті роботи по поточному ремонту приміщення музичної школи. 

Встановлено пам’ятний хрест героям легендарного Зимового походу 

Армії УНР 1919 – 1920 роки під керівництвом генерала Омелянович-

Павленко,в місці перетину шляху Полтава-Кишинів (траса М13) з річкою 

Помічна. Розпочаті роботи по створенню музею Зеленої садиби на території  

с. Помічна.  

          На міському стадіоні прокладений водогін та об лаштовані душові 

кімнати. В стадії завершення ремонтні роботи в тренажерному залі. 
 

 

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  

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

До повноважень Помічнянської міської ради у галузі земельних відносин 

на її території належить розпорядження землями територіальної громади, 

передача та надання земельних ділянок комунальної власності громадянам та 

юридичним особам у власність або користування відповідно до положень 

Земельного кодексу, Закону України «Про оренду землі»,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в України», організація землеустрою, здійснення 

контролю за використанням та охороною земель, вирішення земельних спорів 

та інше. 

Протягом 2019 року розглянуто понад 200 звернень громадян та 

юридичних осіб із земельних питань, надано 2000 довідок про наявність чи 

відсутність земельних ділянок для отримання громадянами соціальних 

допомог, виплат. 

        У сфері регулювання земельних відносин Помічнянською міською радою 

було прийнято 160 рішень, з них:  

        40 – про передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) на площу 6,7730 га;  

        23 – для ведення особистого селянського господарства на площу 23,9599га; 

        9 – для ведення індивідуального садівництва; 

        1 – для індивідуального гаражного будівництва. 

      Забезпечено 8 учасників АТО земельними ділянками для ведення 

особистого селянського господарства на площу 10,885 га, надано дозволів на 

розробку проекту землеустрою ще 4 учасникам АТО  на площу 2,02 га для 

ведення ОСГ, 1 – для індивідуального садівництва на площу 0,12 га, і 1 – для 

гаражного будівництва на площу 0,0080 га. 

       В результаті проведення інвентаризаційних робіт оформлено 16 земельних 

ділянок комунальної власності під об’єктами громадської забудови та парками 

(скверами) на площу 5,8775 га. Погоджуються матеріали інвентаризації ще на 5 

земельних ділянок. 

       Оформлено 11 договорів оренди землі на загальну площу 100,4251 га, у 



тому числі поновлено договорів оренди або внесено зміни, що в результаті   

дало змогу збільшити доходи бюджету у 2019 році від орендної плати  за землі 

сільськогосподарського призначення на 64273 грн.         

      Проведено аукціон на 3 земельні ділянки для будівництва об’єктів 

торгівлі(торгівельних павільйонів) на загальну площу 0,0090 га з орендною 

платою 12,9%,  14,82% та 194,07% від нормативної грошової оцінки, що 

збільшило дохідну частину бюджету на 20690,32 грн. 

      Підготовлено ще 3 проектні документації на аукціон на 2020 рік на 3 

земельні ділянки для будівництва об’єктів торгівлі(торгівельних павільйонів) 

на загальну площу 0,0090 га.  

      Виготовлено 8 звітів експертної грошової оцінки земельних ділянок, з них 

продано 7 ділянок на суму 1 806 985,08 грн, в результаті проведеного аналізу 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок та виготовлених експертних 

звітів, збільшено ціну продажу на 639 585,08 грн, що також збільшило бюджет 

громади. 

       У 2019 році з державної власності у комунальну було передано 11 

земельних ділянок на площу 181,2751 га, обтяжені орендою (1 земельна ділянка 

перебуває в оренді ТОВ «Згода» площею 23 га, інші в оренді ТОВ «Степ-

Агро»), що дасть змогу звертатися до вказаних орендарів та переглянути 

орендну плату за землю. 

       В результаті проведеного моніторингу надходжень з плати за землю,  було 

виявлено недоотримання доходів до бюджету у вигляді земельного податку з 

юридичних осіб, а саме з РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за 

земельні ділянки площею 255,3016 га, у тому числі: 88,97 га – під 

лісорозсадником та 166,3316 га – станція Помічна та смуга відводу залізниці. 

Податковий розрахунок підприємством подано на суму 406 950,75 грн, з них: 

за земельну ділянку 88,97 га – 141818,18 грн; 

за земельну ділянку 166,3316 га – 265132,57 грн. 

      Відповідно до нормативної грошової оцінки міста повинно бути нараховано 

за земельну ділянку 88,97 га – 954 622,29 грн; 

за земельну ділянку 166,3316 га – 6 206 617,88 грн. 

       В результаті тривалого спілкування і доведення правових аргументів, по 

земельній ділянці площею 88,97 га РФ «Одеською залізницею» було подано 

виправлену податкову декларацію і повернуто до бюджету 954 622,29 грн. 

       По земельній ділянці 166,3316 га Помічнянській міській раді довелося 

звернутися за правовою допомогою незалежної юридичної контори. 

 

Про роботу загального відділу  

 

До складу Загального відділу входить Начальник загального відділу, 

Спеціаліст з інформаційних технологій, Спеціаліст зі звернень громадян, 

архіваріус, два діловоди. 

Основними завданнями Загального відділу є забезпечення діловодства у 

виконкомі міської ради, реєстрація вхідної, вихідної документації, рішень 

виконкому, розпоряджень міського голови, отримання та відправка поштової 

кореспонденції в паперовому та електронному вигляді, доведення до 

виконавців листів та інших документів, здійснення контролю за якістю та 



правильністю підготовки і оформлення вихідних документів, за термінами їх 

виконання,  надання методичної допомоги в організації роботи з ведення 

діловодства відділам та структурним підрозділам міськвиконкому, складання 

протоколів засідань виконавчого комітету та нарад, які проводить міський 

голова, заступники міського голови; реєстрація та контроль за своєчасним 

реагуванням на звернення громадян; наповнення сайту міської ради, контроль 

за безперебійною роботою комп’ютерної системи міської ради та її 

структурних підрозділів; видача довідок. 

Одним із важливих процесів виконавської дисципліни є діловодство, яке 

охоплює питання документування і організації роботи з документами, а саме, 

процес проходження документів від зовнішнього користувача до виконавця, в 

результаті якого приймається те чи інше рішення по суті порушеного питання. 

 

У розрізі статистичних даних: 

За 2019 рік Загальним відділом було зареєстровано та передано за 

призначенням 2 960 документів, що у порівнянні з 2019 роком на на 1045 

більше. (вхідна кореспонденція) . 

З них: 

- розпоряджень голови ОДА    – 115, що на 63 більше попереднього 

року ( з них 105 поставлено на контроль); 

- доручень голови ОДА    – 1287, що на 334 більше 

попереднього року; 

- листи з РДА, організаціями та установами держави, області, структурними 

підрозділами ОДА, з районним управлінням юстиції, прокуратурою, районним 

судом, РВ УМВС, РВК, з підприємствами, організаціями та установами міста, 

Одеської залізниці та Укрзалізниці, відділеннями податкової інспекції, 

фіскальною службою, Управлінням Державного казначейства та структурними 

підрозділами та відділами міської ради – 741. 

Зареєстровано та передано за призначенням 1959 документів, що у порівнянні з 

попереднім роком більше на 424 (вихідна кореспонденція) 

 

Крім того було зареєстровано та направлено до розгляду: 

У  було прийнято: 

- розпоряджень міського голови  -   506 (що на 102 більше попереднього року) 

- рішень міської ради    - 285 

- рішень виконавчого комітету       -   126 

 

Робота із запитами на публічну інформацію. 
             Протягом 2019 року до виконавчого комітету Помічнянської міської 

ради надійшло 21 інформаційних запитів, з них: 13 – від фізичних осіб та 8– від 

юридичних осіб. 

Всі інформаційні запити, які надійшли до виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради розглянуті відповідно до вимог Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» у встановлені законодавством терміни – 

до 5 діб. 

Робота з наповнення офіційного веб-сайту міської ради триває та 

потребує особливої уваги. 



 

Загальна  діяльність. 
      У 2019 році Загальним відділом підготовлено та забезпечено проведення  12 

засідань виконкому, на  яких  прийнято 126 рішень. Протягом року прийнято 

506 розпоряджень міського голови з основної діяльності. 

Рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови 

розміщені на офіційному сайті міської ради протягом 5-ти робочих днів після їх 

затвердження.  

Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 

затверджені “Правила організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях” якими  повинні керуватись у своїй 

роботі посадові особи місцевого самоврядування. Для найбільш зручного 

використання їх в роботі Загальним відділом підготовлений  витяг з Правил та 

доведений до структурних підрозділам міської ради. 

          Протягом 2019 року Загальним відділом надавалась методична допомога з 

питань правильності оформлення довідок, характеристик, тощо. 

           Працівники відділу приймали участь у  загальноміських заходах. 

 

Робота зі зверненнями громадян 
За статистичними даними, Загальним відділом виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради було встановлено, що за 2019 рік міською радою 

зареєстровано 574 письмових  звернень громадян, що на 39 звернень менше 

порівняно з 2018 роком, в тому числі 40 колективних звернень. Всі звернення 

були прийняті, зареєстровані і розглянуті відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 

Згідно затвердженого графіка у 2019 році на особистому прийомі 

громадян міським головою, та  його заступниками було прийнято 124 особи. 

Необхідно зазначити, що у вищі інстанції протягом 2019 року надійшло 

59 звернень від мешканців нашого міста (що на 5 звернень більше у порівнянні 

з 2018 роком), із них  37 – на Урядову гарячу  лінію, 20 – на Гарячу лінію 

голови ОДА та 2 – через ОДА. 

У зверненнях до різних органів влади громадяни міста порушувалися  

питання:  про неправомірні дії лікаря-нарколога; про оплату дитячого садочку; 

щодо покращення умов прийому пацієнтів в поліклініці; щодо вжиття заходів 

стосовно нічного кафе-бару «Орхідея»; про неправомірні дії сусідів; про 

видалення аварійних дерев; про надання земельної ділянки, як учаснику АТО та 

ін. 

Рішенням виконкому міської ради від 27.12.2002 року № 185 затверджено 

заходи щодо забезпечення реалізації в місті  конституційного права громадян 

на звернення, в яких: питання про стан розгляду звернень громадян та аналіз 

звернень, що надійшли до міської ради,  відповідальність посадових осіб за 

якість та ефективність роботи зі зверненнями громадян, необхідність 

забезпечення кваліфікованого, об`єктивного та своєчасного розгляду звернень, 

необхідність надання письмових відповідей  авторам звернень у встановлені 

Законодавством терміни. 

 



Відповідно до доручення голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації №40-18/977/0.40 від 07.10.2019 року «Про роботу 

Кіровоградського обласного контактного центру за січень-вересень 2019 року» 

Помічнянська об’єднана територіальна громада серед об’єднаних 

територіальних громад, відноситься до громад з найвищим відсотком 

задоволених звернень (має 50%). 

 

Видача довідок 

Працівники Загального відділу, а при великому напливі людей, з 

допомогою інших працівників міської ради, займаються видачею довідок про 

склад сім’ї,  про місце проживання і т.п., які потрібні для Управління 

соціального захисту населення, ККП, будинкоуправління, нотаріуса та інших 

установ. У 2019 році їх було видано: 

- Довідок до нотаріуса – 292; 

- Довідок про склад сім’ї, про місце проживання і т. п. – 4 792. 

 

Ведення діловодства (старостинський округ) 

 

З метою забезпечення належної роботи по старостинському окрузі  

здійснювався аналіз стану роботи діловодства, а саме: 

виходячи з обсягу докуметообігу по старостинському окрузі становить 569 

документа, з них: - вхідна документація – 170 док., вихідна документація – 399 

док.,   

Видано довідок 1051, з них: 

- про склад сім‘ї – 316 шт. 

- довідок до нотаріуса – 48 шт. 

- довідок, що особа є власником домоволодіння – 63 шт. 

- довідок про землю – 32 шт. 

- довідок до державного реєстратора (виписка з ПГК) – 20 шт. 

- довідок про реєстрацію місця проживання -124 шт. 

- довідок, що особа проживає без реєстрації місця проживання -17 шт. 

- довідок у Пенсійний фонд -20 шт 

- довідок в Управління соціального захисту населення -31 шт. 

- довідок про пічне опалення -58 шт. 

- довідок до Новоукраїнського відділення поліції –10 шт 

- довідок про живність 17 шт. 

-  довідок про членство в ОСГ - 21 

- характеристик – 37 шт. 

- довідок до Новоукраїнського РСУДМС – 63 шт. 

- довідок до Новоукраїнського РВК – 68 шт. 

- в ДВС - 13 

- довідок іншого змісту -  93 шт. 

      Реєстрація актів цивільного стану (смерть, шлюб, народження) у 

старостинському окрузі не здійснюється. 

        Постійно здійснюється робота по військовому обліку, а саме: щомісячно, 

у вказані строки  до РВК надсилаються звіти та донесення. Проводиться 

оповіщення військовозобов‘язаних та призовників відповідно до розпоряджень 



з військомату. До 1 грудня 2019 року до військомату надіслано список юнаків 

2003 р.н., які підлягають приписці до призовної дільниці, а також були 

сформовані собисті справи на кожного з них та передані до РВК.    

У 2019 році до Управління соціального захисту населення було 

прийнято 93 заяви від громадян  та документи до них для призначення усіх 

видів соціальної допомоги. Усі заяви та документи до них уповноваженою 

особою старостинського округу особисто було передано до УСЗН. 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання: 

За 2019 рік було здійснено реєстрацію місця проживання 48- осіб, знято 

з реєстрації місця проживання – 25 осіб,У зв‘язку зі смерттю знято з 

реєстрації - 19 осіб. До округу надійшло 21 повідомлення про зняття з 

реєстрації фізичних осіб. 

Що стосується ведення архівної справи: 

- розроблено та затверджено Номенклатуру справ міської ради на 2020 рік та  

план роботи архіву на 2020 рік. 

- справи впорядковуються за числами та нумерацією, формуються у картонажі 

та передаються до архіву міської ради. 

Трудовий архів:  

- за 2019 рік було отримано та зареєстровано 26 заяв від громадян, щодо видачі 

архівних довідок. Видано 28 архівних довідок. 

 

Постійно проводиться робота зі зверненнями громадян. У 2019 році 

зареєстровано 15 заяв від гр. старостинського округу. З кожною було проведено 

роботу, інформація була взята до уваги.    
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


