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Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку Помічнянської міської ради 

на 2021 рік (далі за текстом План) розроблений відповідно до законів України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально-економічних розвитку об’єднаної територіальної 

громади», 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. 
 

Основною метою Програми соціально-економічного розвитку 
Помічнянської міської ради на 2021рік є створення умов для повноцінного 
функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і 
підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних 
зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 
збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 
Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального 
розвитку Помічнянської громади. 

 

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. 

  

   Програма розроблена в робочому порядку за участі депутатів ради, 

виконавчого комітету сільської ради, всіх зацікавлених осіб різного віку, статі, 

стану здоров’я та місця проживання  та громадськості.  

  



 
 
 

Загальна характеристика громади 

 
ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

 

Помічнянська ОТГ утворена у 2017 р., відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад»,  шляхом об’єднання 

Помічнянської міської ради (м. Помічна) Добровеличківськоого району 

Кіровоградської області  та Помічнянської сільської ради (села Помічна, 

Новопавлівка, Червоний Розділ) Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

 
 

   Адміністративний центр об’єднаної громади – м. Помічна Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. Юридичною особою та представницьким 

колегіальним органом громади є Помічнянська міська рада Новоукраїнського 

району Кіровоградської області, що діє відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та знаходиться за адресою:                                                     

вул. Перемоги, 91 м. Помічна, Новоукраїнський район, Кіровоградська область. 

Місто Помічна розташоване на відстані біля 70 км на південний-захід від 

обласного центру -

 Кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%B4ропивницького, 21 км від районного центру  - м. Новоукраїнка. 

Поруч з містом проходить автошлях M-13 (Кропивницький - Кишинів). За 9 км 

на захід від міста тече притока Синюхи - Чорний Ташлик. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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


 
 
 

       За адміністративно-територіальним устроєм до складу громади входять  
чотири населених пункти: м. Помічна, с. Помічна, с. Червоний Розділ,                                             
с. Новопавлівка, з яких лише с. Помічна наближається за кількістю населення 
до 1,0 тис. осіб, два інших населених пункти мають відповідно 35 і 33 жителі. 
Загальна кількість населення – 10 244 осіб, які переважно проживають у                                    
м Помічна. Громада має  тенденцію до скорочення населення. 
      Клімат на території Помічнянської громади вважається помірно-
континентальним. Середньорічна кількість опадів становить 463 міліметри. 
Середньорічна температура повітря — 8,7 градусів Цельсія. Переважаючі вітри 
- північно-східного, східного і північно-західного напрямів. 

 

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 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
 

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

тому числі чоловіки – 4 595, жінки – 5 649. З них : 
- міське населення - 9259 чол. 
- сільське населення - 985 чол. 

 
№ 
п/п 

Назва 

показника 
та одиниця 

вимірювання 

Всього місто 
Помічна 

село 
Помічна 

село 

Червоний 

Розділ 

село 
Новопавлівка 

1   Чисельність 
  наявного 
  населення,       

  осіб 

 

 
10244 

 
9259 

 
922 

 
33 

 
30 

 

 
Дитяче населення громади - 1766 осіб, в т.ч.: 

     -  дошкільного віку    - 556 особи; 

     -  шкільного віку        - 1210 особи. 
Розподіл населення за віком: 

      - Кількість населення, молодшого від працездатного віку - 1766 осіб; 

      - Кількість населення працездатного віку – 5070 осіб; 

      - Кількість населення старшого від працездатного віку – 3408 осіб. 

 
Аналізуючи демографічні тенденції слід зазначити, що в усіх населених 

пунктах Помічнянської міської ради зберігається тенденція щорічного 
зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня 

 



 
 
 

смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення і 
негативним сальдо міграції. 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію, формуються 
на загальнодержавному рівні і залежіть від фінансово-економічного стану 
населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного 
розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним 
процесом. Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься 
шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення 
репродуктивного здоров'я населення, формування та стимулювання здорового 
способу життя, розв'язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, 
стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації 
змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, 
забезпечення розвитку освіти та культури. 
 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ПОМІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 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 2020 році доходи міського бюджету було заплановано в сумі                            

94 550,5 тис. грн. Станом на 01.11.2020 року уточнений річний план становить 

101 124,2 тис. грн. Фактичне виконання по загальному фонду станом на 

01.11.2020 року склало 87 264,6 тис. грн., або 86% до  річного плану. По 

спеціальному фонду 4 514,1 тис. грн.  

        Найбільшу питому вагу доходів загального фонду складають: 

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 43 045,8  тис. грн. 

2. Внутрішні податки на товари та послуги  – 2 284,8  тис. грн. 

3. Податок на майно – 10 467,8  тис. грн. 

4. Єдиний податок – 4 336,7  тис. грн. 

5. Неподаткові надходження – 107,7 тис. грн. 
 

 Аналіз доходів Помічнянської міської ради за поточний період  2020  року 

 

ККД 
Доходи 

Уточнений 

план за 

вказаний 

період  

Факт +/- 
% 

виконання 

10000000 
Податкові надходження 59070700,00 61504056,38 243356,38 104,1 

11000000 Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

43805000,00 44410172,17 605172,17 101,3 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
43805000,00 44410068,17 605068,17 101,3 



 
 
 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

4250000,00 43045789,59 495789,59 101,1 

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 

32500,00 325868,60 868,60 100,2 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

760000,00 872755,18 112755,18 114,8 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

170000,00 165654,80 -4345,20 97,4 

11020000 
Податок на прибуток підприємств 0,00 104,00 104,00  

11020200 Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

0,00 104,00 104,00  

13000000 Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

0,00 953,74 953,74  

13030000 Рентна плата за користування 

надрами 
0,00 953,74 953,74  

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного 

значення 

0,00 953,74 953,74  

14000000 Внутрішні податки на товари та 

послуги 
2408000,00 2284820,39 -123179,61 94,8 

14020000 Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

210000,00 191330,69 -18669,31 91,1 

14021900 
Пальне 210000,00 191330,69 -18669,31 91,1 

14030000 Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

920000,00 674969,84 -245030,16 73,7 

14031900 
Пальне 920000,00 674969,84 -245030,16 73,7 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

1278000,00 1418519,86 140519,85 111,0 

18000000 
Місцеві податки 12857700,00 14808110,08 1950410,08 115,1 



 
 
 

18010000 
Податок на майно 9497700,00 10467824,72 970124,72 110,2 

18010100 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які 

є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

0,00 934,92 934,92  

18010200 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

 10019,69 10019,69  

18010300 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

 66707,61 66707,61  

18010400 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які 

є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

2065000,00 3053066,93 988066,93 147,85 

18010500 
Земельний податок з юридичних осіб 4044700,00 3972268,13 -72431,69 98,2 

18010600 
Орендна плата з юридичних осіб 2600000,00 2416156,83 -183843,17 93,9 

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб 124000,0 125983,46 1983,46 101,6 

18010900 
Орендна плата з фізичних осіб 664000,00 818519,97 154519,97 123,2 

18011100 Транспортний податок з юридичних 

осіб 
0,00 4167,00 4167,00  

18030000 Туристичний збір 0,00 3601,27 3601,27 
 

18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
0,00 3601,27 3601,27  

18050000 Єдиний податок 3360000,00 4336684,09 97668,09 129,07 

18050300 
Єдиний податок з юридичних осіб 110000 84734,20 -25265,8 77,03 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2450000,00 2942182,97 492182,97 120,09 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

800000,0 1309766,92 509766,92 163,7 



 
 
 

20000000 
Неподаткові надходження 53000,0 107704,06 54704,06 203,2 

21000000 Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
 3772,0 3772,00  

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 

 576,00 576,00  

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств 

та їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

 576,00 576,00  

21080000 
Інші надходження  3196,00 3196,00  

21081100 Адміністративні штрафи та інші 

санкції 
 3196,00 3196,00  

22000000 Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльност 

53000,00 103347,63 50347,63 195,0 

22010000 Плата за надання адміністративних 

послуг 
53000,00 103058,18 50058,18 194,4 

22010300 Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 4420,0 4420,0  

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
16000,0 49388,18 33388,18 308,6 

22012600 Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

37000,0 49250,0 12250,0 133,1 

22090000 Державне мито  289,45 289,45  

22090100 Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину 

і дарування 

 41,25 41,25  

22090200 Державне мито, не віднесене до 

інших категорій 
 44,2 44,2  

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею 

та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) 

 204,0 204,0  

24000000 Інші неподаткові надходження  584,43 584,43  



 
 
 

24060000 
Інші надходження    584,43 584,43  

24060300 
Інші надходження    584,43 584,43  

40000000 
Офіційні трансферти   25652809,0 25652809,0  100 

41000000 Від органів державного управління 

  
25652809,0 25652809,0  100 

41030000 Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
20936400,0 20936400,0  100 

41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
17656300,0 17656300,0  100 

41034200 Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
1880100,0 1880100,0  100 

41034500 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

1400000,0 1400000,0  100 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
1917000,0 1917000,0  100 

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 

1917000,0 1917000,0  100 

41050000 Субвенція з  місцевих бюджету 

іншим місцевим бюджетам  
2799409,0 2799409,0  100 

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених 

до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

341434,0 341434,0  100 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

788788,0 788788,0  100 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

408910,0 408910,0  100 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

268033,0 268033,0  100 



 
 
 

 

Видаткову частину бюджету виконано: 

1. По загальному фонду в сумі – 72 741,2  тис. грн., або 78 % до річного  плану. 

2. По спеціальному фонду в сумі – 5 411,5 тис. грн., або 46 % до плану. 

        В поточному році профінансовано субвенції з міського бюджету до 

районного бюджету та інших дотацій  в сумі  687,0 тис. грн. 

        Профінансовано субвенції з міського бюджету до державного    бюджету 

в сумі  140,0 тис. грн. 

 

Аналіз видатків загального фонду  Пормічнянської міської  ОТГ 

 за поточний період  2020 рік 

код 

Показник 
Уточнений 

річний план 

Уточнений 

план за 

вказаний 

період 

Касові 

видатки 

% 

викона

ння на 

вказан

ий 

період 

державного бюджету 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

251838,0 251838,0  100 

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

55500,0 55500,0  100 

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами, 

що утворився на початок 

бюджетного періоду 

28506,0 28506,0  100 

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 

439700,0 439700,0  100 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

216700,0 216700,0  100 

  Всього без урахування 

трансфертів 
59123700,0 61611760,44 2488060,44 104,2 

 
 ВСЬОГО 84776509,0 87264569,44 2488060,44 102,93 



 
 
 

0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради ( у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільських рад 

6903725,89 6042125,89 5556093,36 

 

 

91,9 

0160 Керівництво і управління у 

відповідальній сфері у містах(м 

Києві), селищах, селах, ОТГ 

774979,58 679519,58 632354,67 

99,8 

0170 Підвищення кваліфікації депутатів 

місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

26000,0 26000,0 352,0 

1,3 

0191 Проведення місцевих виборів 535990,0 439700,0 328054,56 100,0 

1010 
Надання дошкільної освіти 12356729,0 10541730,0 9693163,59 

94,2 

 

1020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітнім 

навчальним закладам (в т. ч. 

школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 

33796120,0 28509075,0 25683943,98 

97,8 

1090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 

1501320,0 1312710,0 1255760,0 

95,6 

1100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 

3157500,0 2671400,0 2420031,26 

95,6 

1150 Методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти 
606600,0 531900,0 525157,58 

100,0 

1161 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 
1719200,0 1476200,0 1369619,57 

94,6 

1162 Інші програми та заходи у сфері 

освіти 
51300,0 445986,0 304789,93 

85,2 

1170 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 
1034377,0 863788,0 703830,45 

95,3 

2010 Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
4410639,31 4302639,31 4126733,33 

97,2 

2111 Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрам 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 

236500,0 205000,0 197751,71 

100,0 

2144 Централізовані  заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 

640100,0 572200,0 329537,07 

73,8 

3104 Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 
1065510,42 919110,42 850343,10 

92,8 



 
 
 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, хворобою та 

інвалідністю 

3241 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

689110,0 561995,0 505656,81 

95,96 

3242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 
575000,0 523000,0 330062,25 

63,1 

4030 
Забезпечення діяльності бібліотек 984300,0 829730,0 745104,3 

98,2 

4060 Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів 

2805000,0 2290100,0 2112560,32 

96,4 

4081 
Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва 

768100,0 634450,0 604231,46 

98,3 

 

 

 

4082 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
100000,0 90000,0 58827,0 

68,1 

5061 Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та 

проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону 

714000,0 633800,0 512975,94 

85,5 

5062 Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

50000,0 50000,0 21710,0 

44,6 

6030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2342130,23 1907530,23 1897416,99 

99,9 

7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

709000,0 674200,0 410076,72 

82,6 

7680 Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування  
30000,0 30000,0 15525,0 

51,7 

7693 Інші заходи, пов’язані з 

економічною діяльністю 
979358,92 954358,92 843836,67 

97,7 

8110 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних  ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

174500,0 174500,0 142493,23 

81,7 

9110 Реверсна дотація 10010600,0 8342000,0 8342000,0 100 

9150 Інші дотації з місцевого бюджету 61200,0 61200,0 61200,0 100 

9410 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

500000,0 500000,0 500000,0 

100 

9510 Субвенція з місцевого бюджету на 1400000,0 1400000,0 1400000,0 100 



 
 
 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок 

відповідної  субвенції з 

державного бюджету 

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
327000,0 307000,0 187005,9 

62,5 

9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

140000,0 140000,0 140000,0 

100 

 Усього 92635890,35 79642948,35 72741190,69 95,9 

 

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 

на 2020 рік; 

 -    Комплексна програма підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих – мешканців Помічнянської ОТГ та Положення про 

порядок  надання грошової допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей 

загиблих - мешканцям Помічнянської громади на 2020 рік; 

 -  Програма щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2020 рік; 

 -  Програма підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС - мешканців Помічнянської громадина 2020 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.; 

- Програми підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування 

Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки; 

- 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; 

- Програми відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою 

недостатністю, які проживають на території Помічнянської ОТГ та отримують 

програмний гемодіаліз на 2020 рік; 

- Програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Помічнянської ОТГ на 2020 рік 



 
 
 

      

      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 2020 році було реалізовано  3  проєкти:  «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. В стані  реалізації 

проєкт : «Створення муніципального ринку «Торгівельне містечко» з 

врахуванням потреб мало мобільних груп населення в м. Помічна по 

вулиці Перемоги», на загальну суму 1 856,8 тис. грн., з них коштів МТД – 

1 185,1 тис. грн.  Також заплановано реалізацію проекту «Розвиток активного 

зеленого туризму в Помічнянській громаді шляхом відкриття зеленої 

садиби та облаштування мотузкового парку в парковій зоні села Помічна». 

 

       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  буде здійснено 

фінансування Капітального ремонту покрівлі Помічнянської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Помічнянської міської ради на 

загальну суму 6 069,0 тис. грн., у т.ч.: кошти з державного бюджету                                                

1 400,0 тис. грн., кошти з місцевого бюджету – 4 669,0 тис. грн.     

За  рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах проведено Капітальний 

ремонт дороги по вулиці Горького в м. Помічна (з врахуванням потреб з 

обмеженими можливостями та мам з дитячими візочками) на суму                                         

4 672,3 тис. грн., у т.ч.: кошти з державного бюджету 4 657,7 тис. грн., кошти з 

місцевого бюджету – 14,6  тис. грн. та Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Виноградна в м. Помічна (з врахуванням потреб з обмеженими 

можливостями та мам з дитячими візочками) на суму 8 157,7 тис. грн., у т.ч.: 

кошти з державного бюджету 8 131,0  тис. грн., кошти з місцевого бюджету – 

26,7 тис. грн. 

 

При проведенні аналізу програм за період 2020 року, встановлено, що 

фінансування цільових програм та проектів направлені на покращення 

благоустрою міста, капітального ремонту доріг та приміщень, 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  КНП «Помічнянський 

муніципальний Центр контролю благоустрою», Помічнянський 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  01.11.2020 року  освоєно кошти в сумі: 

- 558,2 тис. грн.  на поточний та дрібний  ремонт доріг та облаштування 

тротуарів  по м. Помічна (вул. Котляревського, Партизанська, Дубініна, 

Кобилянської, Гастелло, Заньковецької, Богуна, Енергетиків, Вишнева, 

Альохіна, Перемоги провулок Деповський, тупік Сонячний, Елеваторський),                                  

с. Помічна (вул. Гагаріна, Толстого, Ткаченка, Петровського, Коцюбинського), 

с. Червоний Розділ (вул. Степова), с. Новопавлівка (вул. Вишнева, 

Похитонова); 

- 192,0 тис. грн.  на підсипання вуличної мережі громади в ожеледицю та 

прогортання від снігу; 

- 49,7 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації  на 

проведення капітального ремонту по вулиці Горького (від провулку Чкалова до 

провулку Гоголя), по провулку Гоголя (від вул. Горького до вул. Степова), по 

вул. Степова до буд № 18  в м. Помічна Кіровоградської області ; 

- 3 353,4 тис. грн. на  капітальний  ремонт  дороги від кладовища 

 « Жовтневе» до с. Помічна. 

   На утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного 

освітлення використано  332,6 тис. грн. 

Постійно виконуються роботи по ревізії та ремонту мережі вуличного 

освітлення, заміни ламп, світильників, проводу.  

          На заходи по санітарній очистці громади освоєно 237,6 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 441,06 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: розпушення 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 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». 

 

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 47 рішень 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 37 рішень про надання дозволів на розробку документації із 

землеустрою. 

      Передано в постійне користування 3 земельні ділянки;  на умовах оренди – 

4 земельних ділянки;   учасникам АТО – 3 земельні ділянки на площу 4,3517 га. 

     Проінвентаризовано 5 земельних ділянок під об’єктами  комунальної 

власності. 



 
 
 

      Проведено аукціон на 3 земельні ділянки загальною площею 0,0090 га, 

підготовлено - 7,02 га, затверджено нормативно-грошову оцінку на земельну 

ділянку під аукціон. 

      Укладено та діють на разі 368 договорів оренди земельних ділянок 

різного цільового призначення. 
За 10 місяців поточного року від оренди землі фізичних осіб до міського 

бюджету надійшло 818,5  тис. грн. від оренди юридичних осіб –                                         

2 416,1 тис. грн. 

 

Розвиток системи надання адміністративних послуг 

Виконавчий комітет продовжує свою роботу, спрямовану на доступність 

отримання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради було створено рішенням 

Помічнянської міської ради 01 серпня 2019 року. В 2020 році був завершений 

капітальний ремонт приміщення  Центру та відбулася поставка меблів в рамках 

проєкту «U-LEAD з Європою».  

ЦНАП безпечно показник піклування про мешканців громади тому, що 

він створений: 

- у форматі єдиного вікна та прозорого офісу, що дозволяє вирішити 

одночасно декілька питань в одному місці; 

- для того щоб зробити якісні адміністративні послуги більш доступними, 

швидшими та більш зручними для громадян; 

- обладнаним таким чином, щоб у ньому було комфортно різним групам 

населення: як для людей з інвалідністю так і батьків з різновіковими  дітьми. 

У ЦНАПі надаються 12 груп послуг, це близько 150 послуг. 

Успішно використовується Інтегрована програма «Соціальна громада», 

яка дозволяє відправити заяву до УСЗН про субсидію чи допомогу відразу 

після її прийняття, що безпечно пришвидшує результат надання послуг. 

Впроваджено використання реєстру територіальної громади, який 

активно наповнюється. Надаються  паспортні послуги та послуги 

Держгеокадастру.  

 

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 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,учасникам ООС, 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 2020 року виплачено матеріальної допомоги  

учасникам АТО в сумі – 6,4 тис. грн., сім’ям загиблих учасників АТО –                         

18,0 тис. грн., на лікування учасників АТО -3,0 тис грн., на лікування членів їх 

сімей – 4,0 тис. грн. 

Розвиток інфраструктури 

Основними завданнями та заходами 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 ; 

- виготовлення проєктно–кошторисної документації на капітальний ремонт 

доріг; 

- виготовлення проєктно–кошторисної документації на капітальний ремонт 

міського стадіону; 

- реконструкція мережі зовнішнього освітлення ; 

- реконструкція водо мережі ; 

- будівництво та реконструкція дитячих майданчиків з урахуванням вимог 

інклюзивності ; 

- капітальний ремонт приміщень комунальної власності з урахуванням вимог 

інклюзивності . 

 

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  – 7од. 

 підприємства роздрібної торгівлі – 139 од. 

 закладів охорони здоров’я  -11 од. 

 АЗС – 2 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 заклади, 3 дошкільних навчальних заклади, центр 

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

в ЗШ  становить  1182 осіб, охоплено дошкільною освітою  200 дітей. 

       До позашкільної освіти залучено 310 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 24 грн., для учнів в НВК - 14 грн.  

       У 2020 році за рахунок державної субвенції придбавається обладнання 

для харчоблоку ЗШ №1 на суму 468,6 тис. грн., з них 408,9 тис. грн. кошти 

державного бюджету, 59,7 тис. грн. кошти місцевого бюджету.  

       До початку навчального року для НУШ було придбано меблі в класні 

кімнати на суму 242,5 тис. грн., комп’ютерне обладнання та приладдя на суму 

188,2 тис. грн., дидактичні матеріали на суму 69,2 тис. грн. 

       Здійснено завершальні роботи по утепленню та поточному ремонту 

фасадів приміщень ДНЗ № 3 – 201,5 тис. грн., ДНЗ № 1- 426,1 тис. грн., Центру 

дитячої та юнацької творчості – 189,9 тис. грн. Проведено завершальні роботи 

по поточному ремонту та устаткуванню приміщення Молодіжної ради на суму 

305,6 тис. грн. 

       Завершено роботи по реконструкції мультифункціонального майданчика 

для занять ігровими видами спорту на базі ЗШ № 2 загальною вартістю                        

1395,1 тис. грн.,  на базі ЗШ № 3 – 1456,2 тис. грн. 

 



 
 
 

Заклади культури та спорту 

 

Загальна чисельність закладів культури на території громади складається 

з 8 закладів: Палац культури, сільський Будинок культури, 4  бібліотеки, 

музична школа, Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  

В закладах  проводяться святкові заходи, інші культурно-мистецькі 

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

концерти, збори,  робота гуртків. 

При міському Палаці культури та сільському Будинку культури 

працюють такі аматорські колективи: 10 вокально-хорових, 5 музичних,                                    

3 хореографічні, 2 театральні, 14 любительських об’єднання та 6 інших 

колективів. 

 Колективи художньої самодіяльності міського Палацу культури беруть 

активну  участь в районних, обласних та всеукраїнських оглядах, конкурсах, 

фестивалях. 

 Музична школа має три відділи – фортепіано та струно – смичкових 

інструментів, народних інструментів, музично-теоретичних дисциплін та 

сольного співу. Працює 8 класів,  навчається  132 учні. 

Виконані роботи по поточному ремонту приміщення музичної школи на 

суму 297,3 тис. грн. 
 

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 10244  прикріпленого  

населення та складається з  2 амбулаторій, в яких працює 6 лікарів та 11 

одиниць середнього медичного персоналу. 

           Помічнянська міська  лікарня обслуговує все населення громади і 

населення Добровеличківського, Новоукраїнського району Кіровоградської 

області та пацієнтів суміжних населених пунктів Миколаївської області.  У 

лікарні фактично зайнятих посад – 87,5  одиниць, в тому числі : лікарів – 12 

посад, середнього медичного персоналу – 36,25 посад, молодшого медичного 

персоналу – 15,5 посад, спеціалістів – 6,5 посад, інших – 16,25 посад, директор 

закладу - 1.  

      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. 

     КНП «Помічнянська міська лікарня» за ІІІ квартали 2020 року в 

цілодобовому стаціонарі на 52 ліжках проліковано 1129 осіб. Кількість 

відвідувань в поліклінічному відділення склала 43418 осіб. 

     Протягом 2020 року виявлено 17 онкозахворювань. Рентгенологічних 

обстежень  проведено 847, кількість ультразвукових досліджень складає 171. 

Проведено 12320 функціональних обстежень, 144 ендоскопічних обстежень, в 

тому числі 31 колоноскопій, 113 езофагогастродуоденоскопій. 

     Робочі місця лікарів обладнані персональними комп’ютерами з 

підключенням до мережі Інтернет. 

     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. В 2020 році був реалізований проект «Придбання 

спеціалізованого медичного обладнання (стаціонарної рентгенівської системи) 

для потреби громади» 
 

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. 

        Відділом для сім’ї, дітей та молоді забезпечено своєчасне виявлення сімей, 

які опинились в складних життєвих обставинах, їх облік, соціальне 

обслуговування та соціальний супровід. Загальна чисельність сімей щодо яких 

надійшли повідомлення становить 463 з них було здійснено  465 оцінок потреб 

за результатами яких 158 сімей було поставлено на облік, як таких, що 

перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. В цих сім'ях виховується 468 дітей 254 хлопчиків і 214 дівчаток. На 

території Помічнянської ОТГ проживає 6 дітей сиріт та 8 дітей позбавлених 

батьківського піклування. Із зазначених категорій дітей перебувають:під 

опікою та піклуванням 14 дітей. 15 дітей навчаються в інституційних закладах 

на повному державному утриманні. Здійснюється робота щодо популяризації 

сімейних форм виховання. На території функціонує 1 будинок сімейного типу в 

якому виховується 3 дітей. 1 патронатна сім'я в якій на даний час перебуває 1 

дитина. 1 прийомна сім'я. На території Помічнянської ОТГ проживає:  

 



 
 
 

- 68 сімей багатодітних;  

- 132 сім'ї СЖО;  

- 31 дитина з обмеженими можливостями;  

- 6 дітей сиріт; 

- 8 дітей позбавлений батьківського піклування; 

- 17  чоловік умовно-засудженої молоді; 

- 1 патронатна сім'я; 

- 1 будинок сімейного типу (ДБСТ); 

- 22 одинокі матері; 

Сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, 

соціально-педагогічні, соціально-медичні та соціально-економічні послуги.  

 

Соціальне забезпечення 

Соціальний захист населення є одним з найважливіших питань у 

соціальній політиці.  

Станом на 01.11.2020 на обліку перебуває: 44 особи, яка постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 5  учасників бойових дій  та інвалідів 

ВВв, 39 учасників бойових дій на території інших держав та інших окремих 

категорій населення, що потребують матеріальної допомоги та соціального 

супроводу. 

З метою надання соціальних послуг громадянам похилого віку та 

інвалідам в місті функціонує Відділ надання соціальних послуг населенню 

«Центру надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської  міської ради. Відділ надає послуги 96 особам, з них: 12 осіб з 

інвалідністю, 26  - одинокі похилого віку. В цілому було надано 21222 соціальні 

послуги, з них на платній основі 576. Платні послуги надаються відповідно до 

розроблених «Тарифів на платні послуги», які затверджені виконавчим 

комітетом Помічнянської міської ради. 

 

Помічнянською міською радою розроблено та затверджено ряд Програм 

на підтримку соціально-незахищених верств населення. За поточний період 

2020 року виплачено матеріальної допомоги  на лікування  мешканцям 

Помічнянської громади  – 143,9 тис. грн., допомоги на поховання –8,0 тис. грн., 

учасникам бойових дій та інвалідам ВВв - 13,0 тис грн.,учасникам бойових дій 

на території інших держав – 24,0 тис. грн. 
 

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 з увагою до їх віку, статті, стану здоров’я, інвестиційно-

інноваційної активності на території об’єднаної територіальної громади. 

Програмою враховано пропозиції структурних виконавчих органів 

Помічнянської міської  ради, мешканців громади. 



 
 
 

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. 

 

Програма соціально-економічного розвитку Помічнянської  об’єднаної 

територіальної громади на 2021 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 проєкти, 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  

2021 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. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

2021 рік планується використати орієнтовано коштів всього:                                         

139 368,15 тис. грн., а саме: 

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і 

соціального розвитку Помічнянської громади на 2021 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 

Будівництво водогону та встановлення башти Рожновського 

(вул. Альохіна, Холодноярська, Олега Стасія, Дениса Іванова, 

Левка Лук’яненка, Вовченка) 

3500,0 тис грн 

3 Капітальний ремонт вежі конструкції  Шухова 2 500, 0 тис грн 

4 Капітальний ремонт приміщення Палацу культури 2 500,0 тис грн 

5 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького, провулку 

Гоголя, вул. Степова в м.Помічна загальною протяжністю 

0,907 км (з врахуванням потреб осіб з обмеженими 

можливостями та мам з дитячими візочками) 

8 843,250 тис грн 

6 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна в м.Помічна (з 

врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та мам 

з дитячими візочками) 

3 000,0 тис грн 

7 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького від вулиці 

Чкалова до вулиці Степова в м.Помічна (з врахуванням потреб 

осіб з обмеженими можливостями та мам з дитячими 

візочками) 

8 200,0 тис грн 

8 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Альохіна в м.Помічна (з 

врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та мам 

з дитячими візочками) 

2 800,0 тис грн 

9 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в м.Помічна (з 

врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та мам 

з дитячими візочками) 

6 200,0 тис грн 

10 

Капітальний ремонт дороги по провулку Гайдамацький  в 

м.Помічна (з врахуванням потреб осіб з обмеженими 

можливостями та мам з дитячими візочками) 

6 900,0 тис грн 

11 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Елеваторна в м.Помічна 

(з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та 

мам з дитячими візочками) 

6 200,0 тис грн 

12 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна вул Ткаченка  в 

с.Помічна (з врахуванням потреб осіб з обмеженими 

можливостями та мам з дитячими візочками) 

9750,0 тис грн 

13 

Відновлення вуличного освітлення  в с.Помічна та м.Помічна 

(вул..Макаренка, Толстого, Енергетиків, Небесної Сотні, 

Малиновського, Ткаченко, Гагаріна  та інші ) 

600,0 тис грн 

14 

Поточний ремонт доріг в селі та місті громади 

(вул..Перемоги,Степова,Партизанська, Маяковського, 

Елеваторська, Маланюка, Ткаченка, Деповський, Гагаріна та 

800,0 тис грн 



 
 
 

інші ) 

15 

Облаштування тротуарів на території громади (пров. 

Гайдамацький, Гагаріна, Перемоги в м Помічна та вул. 

Гагаріна в с.Помічна та інші ) 

500,0 тис грн 

16 Ліквідація  старих,сухих, аварійних дерев на території громади 200,0 тис грн 

17 
Благоустрій території  громади (косіння трави, прибирання та 

вивіз сміття) 
480,0 тис грн 

18 Утримання в належному стані  тротуарів, паркових зон   300,0 тис грн 

19 
Ліквідація наслідків складних погодних умов (очищення доріг 

від снігу ) 
200,0 тис грн 

20 Реконструкція центральної площі міста 3 000,0тис грн 

21 

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 

22 

Забезпечення Помічнянського КНП «ЦПМСД» санітарним 

автомобілем для надання невідкладної медичної допомоги 

населенню 

980,5 тис грн 

23 

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 

24 

Впровадження енергоефективних заходів в ЗОШ № 3, №2 (з 

врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями та особливими потребами)  

7 277,0 тис грн 

25 
Ремонт даху приміщення  «зеленої садиби» та облаштування 

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

26 Поводження з  безпритульними тваринами.  20,0 тис грн 

27 
Встановлення альтернативних джерел енергетики (вітряки, 

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

28 Облаштування «Хостелу» 3 000,0 тис грн  

29 
Встановлення огорожі навкруг стадіону, оновлення 

спортивного поля 
2 000,0 тис грн  

30 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт міського стадіону 3 000,0 тис грн 



 
 
 

31 
Огородження сміттєвих площадок та поступовий перехід на 

роздільного збору сміття 
450,0 тис грн 

32 
Встановлення автобусних зупинок (в м. Помічна по вул. 

Горького, Гагаріна в с. Помічна вул. Гагаріна, вул. Ткаченка) 
100,0 тис грн 

33 

Ліквідація аварійних будинків, пошук інвесторів на їх 

використання:(приміщення залізничної поліції, майстерні ШЧ, 

бригадний  будинок, терапевтичний корпус, автобаза та ін..)  

 

34 
Облаштування навчально-виховних закладів системою 

пожежного сповіщення 
560,0 тис грн 

35 Виготовлення геральдика Помічнянської ОТГ 30,0 тис грн 

36 Придбання автовежі  1 800,0 тис грн 

37 Придбання  грейдеру  2 200,0 тис грн 

38 Придбання  бульдозеру   1 400,0 тис грн 

39 
Реконструкція баскетбольного майданчика (біля Палацу 

культури) 
1 500,0 тис грн 

40 
Облаштування ігрових, спортивних майданчиків по вул. 

Осипенка, Енергетиків.  
300,0 тис грн 

41 Провести інвентаризацію земель та комунального майна 150,0 тис грн 

42 Очистка ставу (біля ШЧ) та благоустрій прилеглої території 1 000,0 тис грн 

43 Облаштування електронного інформаційного екрану 70,0 тис грн 

44 Поточний ремонт (заміна вікон) сільського будинку культури 200,0 тис грн 

45 
Облаштування вело доріжок та  велопарковок по території  

громади 
220,0 тис грн 

46 
Покращення матеріально- технічної бази медичних закладів 

громади 
 

47 
Встановлення арт- об’єктів  «я люблю своє місто», «я люблю 

своє село» 
50,0 тис грн 

48 Благоустрій  сільського парку. Створення «Казкової поляни» 300,0 тис грн 

49 
Облаштування паркових зон та благоустрій території громади 

(збільшення лавок та урн) 
100,0 тис грн  



 
 
 

50 

Створення муніципального ринку «Торгівельне містечко» з 

врахуванням потреб мало мобільних груп населення в 

м.Помічна по вул. Перемоги 

1 447,1 тис. грн 

51 
Розширення паркових зон, реконструкція літнього скверу, 

озеленення території навчальних закладів 
350,0 тис грн 

52 
Облаштування  пам’ятного місця  в с.Помічна( на місці 

зруйнованої церкви) 
50,0 тис грн 

53 Облаштування зеленої зони біля скель в с.Помічна  50,0 тис грн 

54 Розширення мережі відео спостереження на території міста 100,0 тис грн 

55 Придбання та ремонт квартир для лікарів  500,0 тис грн 

56 Облаштування притулку для тварин 500,0 тис грн 

57 Капітальний ремонт даху приміщення ЦНАПу 500,0 тис грн 

58 Капітальний ремонт туалету біля Палацу культури 200,0 тис грн 

59 
Облаштування автостоянки біля магазину «Господар» по вул. 

Перемоги 
300,0 тис грн 

60  Поточний ремонт даху приміщення музичної школи 100,0 тис грн  

61 
Покращення матеріально- технічної бази закладів культури 

громади 
220,0 тис грн 

62  Поповнення бібліотечного фонду 20,0 тис грн 

63 
Покращення матеріально- технічної бази закладів освіти 

громади 
8 500,0 тис грн 

64 
Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням АТ-2041-2 та 

поворотним відвалом на шасі МАЗ-5340С2 
2 650,0 тис грн  

65 Придбання євро контейнерів для ТПВ, об’ємом 1,1 м3 (50шт) 8,0тис грн 

66 Придбання трактора МТЗ-920 з поворотнім відвалом 530,0 тис грн 

67  Придбання траншеєкопача ланцюгового навісного. 320,0 тис грн 

68 Придбання навісного розкидача підсипаю чого матеріалу 60,0 тис грн 

   



 
 
 

Результати виконання Програми 

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і 

соціального розвитку громади на 2021 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 

Помічнянської міської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також 

при уточненні бюджету міської ради  у 2021 році. 

 

Звітування перед міською радою щодо реалізації Програми соціально-

економічного розвитку громади має відбуватись щорічно. 

Моніторинг та оцінка результативності Програми буде установлюватися 

до переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки відповідно до 

поставлених завдань. 

 

__________________ 


