Додаток
до рішення міської ради
від __________2020р № _____

ЗВІТ
по програмі соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної
громади Помічнянської міської ради за 8 місяців 2020 року
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 2020 році доходи міського бюджету заплановані в сумі 98153,9 тис. грн.
Фактичне виконання по загальному фонду станом на 01.09.2020 року склало
67304,5 тис. грн., або 68,6% до річного плану. По спеціальному фонду
4217,9 тис. грн.
Найбільшу питому вагу доходів загального фонду складають:
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 34476 тис. грн.
2. Внутрішні податки на товари та послуги – 1759,4 тис. грн.
3. Плата за землю – 3111,2 тис. грн.
4. Єдиний податок – 3 230,1 тис. грн.
5. Податок на нерухоме майно – 2103,8 тис. грн.
6. Неподаткові надходження – 72,6 тис. грн.
Видаткову частину бюджету виконано:
1. По загальному фонду в сумі – 54808,1 тис. грн., або 60,4 % до річного
плану.
2. По спеціальному фонду в сумі – 4597,9 тис. грн., або 43 % до плану.
В поточному році профінансовано субвенції з міського бюджету до
районного бюджету в сумі 714,02 тис. грн.
Профінансовано субвенції з міського бюджету до державного бюджету в
сумі 140,0 тис. грн.
-

Протягом 2020 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
було надано допомоги у розмірі 15 000 грн.;
- Програма підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС - мешканців Помічнянської громади на 2020 рік;
- Програма щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2020 рік
виплачено у розмірі 88 000 грн.;
- Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції,
учасників операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих - мешканців
Помічнянської громади на 2020 рік у сумі 30 421 грн.;
- Програма надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на
території інших держав на 2020 рік у сумі 24 500 грн.;
- Програма з надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та
інвалідам ВВВ за звітний період 2020 року склала 11 100 грн.;
- Програма «Доступна медицина» на 2018-2020рр на території Помічнянської
ОТГ;
- 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.
Для досягнення більш динамічного економічного розвитку громади, для
підвищення добробуту громадян, опираємося 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 2020 році було профінансовано та реалізовано такі проекти:
Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і
соціального розвитку Помічнянської громади на 2020 рік
-

№
п/п

Завдання

Планові обсяги
та джерела
фінансування,
тис..грн..

Фактично
виконано та
профінансовано за
2020 рік, 2тис.грн.

ДБ

.МБ

ДБ

МБ

1

Ремонт будівель установ сфери освіти (ДНЗ №1)
(з врахуванням потреб людей з особливими
можливостями та потребами)

3 283,7

2

Впровадження енергоефективних заходів в ЗЗСО
І-ІІІ ступенів №3 (з врахуванням потреб людей з
обмеженими можливостями та особливими
потребами)

5525,0

25,0

3

Ремонт будівель сфери освіти ЗОШ №3(з
врахуванням потреб людей з обмеженими
можливостями та особливими потребами)

6282,4

50,8

4

Ремонт будівель установ сфери освіти (ЗЗСОопорний заклад №1) (з врахуванням потреб
людей з обмеженими можливостями та
особливими потребами)

4817,8

54,4

5

Капітальний ремонт дороги від кладовища
«Жовтневе» до села Помічна

3353,4

3353,4

6

Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького
та Виноградна

64,1

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 освоєно
1 400,00 тис. грн., із залученням коштів місцевого бюджету у сумі
3 400,00 тис. грн., для реалізації проекту «Капітальний ремонт покрівлі
Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Помічнянської
міської ради Кіровоградської області» загальною вартістю 4 800,00 тис. грн.,
реалізація якого планується у період 2020-2021рр.
Житлово-комунальне господарство, благоустрій території, екологічна
безпека
При проведенні аналізу програм за період 2020 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-комунальні послуги в місті надають КП «Помічнянська ЖЕК №
2» (з 03.08.2020 року реорганізовано у КНП «Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою», Помічнянський комбінат комунальних
підприємств та Знам’янське територіальне управління філфї БМЕУ АТ
Укрзалізниця, які здійснюють вивіз сміття, забезпечують місто водою,

обслуговують каналізаційні мережі, забезпечують благоустрій території міста.
За звітний період 2020 року на забезпечення благоустрою громади було
використано 1 336,2 тис. грн., а саме:
- на обслуговування, ремонт та підключення вуличного освітлення –
341,9 тис. грн.;
- на послуги по випилюванню та косінню порослі – 344,0 тис. грн.;
- на послуги з прибирання території – 248,4 тис. грн.;
- на послуги по обслуговуванню тротуарів та дорожнього покриття –
156,6 тис. грн.;
- на інші види робіт – 91,9 тис. грн.;
- фінансування КНП «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» - 153,6 тис. грн.
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування за 8
місяців 2020 року склали за загальним фондом бюджету 291,7 тис. грн., та за
спеціальним фондом на «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури» було використано кошти в сумі 3 417,6 тис. грн., а
саме:
- на території міста 64 163,40 грн.;
- на сільській території 3 353 423,10 грн..
Проведено роботи по ландшафтному дизайну, біля ставу встановлено 2
бесідки. За звітний період 2020 було висаджено 20 дубів, 30 беріз, 30 лип,
10 бавовників, 10 глоду, 10 кизильників, 40 ялівців, 10 гібіскусів, 50 шт. спіреї,
50 шт. самшитів на загальну суму 16 872,96 грн.. Створена зелена зона по
пров. Чехова біля ЗОШ №1 та біля приміщення ЦНАПу.
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 2020 році Помічнянською міською радою прийнято регуляторні акти:
- «Про встановлення єдиного податку на 2021 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 2021 рік».

