
 

Паспорт  

Помічнянської міської ради Новоукраїнського району за 2021 рік 
 

 

 
 

I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади 

 

Загальні відомості 

 

Дата утворення громади (рік) 13 січня 2016 року 

 

 

Порядко-

вий 

номер 

Найменування територіальних     

громад і населених пунктів, що     

входять до їх складу, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 

населення   

станом на 

1 січня 2021 р. 

Відстань до адміністративного 

центру територіальної    гро-

мади, км 

  Помічнянська міська рада   

1 м. Помічна 9362  

                    Старостинський округ :  

2 с. Помічна 889 5 

3. с. Новопавлівка 34 15 

4. с. Червоний Розділ 38 15 

 

Керівний склад  ради 

 

Посада  ПІБ Дата народження 

Номер телефону, 

(стаціонарний і мобіль-

ний) 

Міський голова Антошик  

Микола 

Миколайович 

08.12.1959 (05253) 27 2 60 

0668283047 

0673051990 

Секретар ради 

(обрано рішенням сесії 

від 20.01.2021 року №97) 

Фідальго Поррата 

Ірина Вікторівна 

27.11.1967 (05253) 27 2 22  

0961383409 

0661739078 

Заступник міського Хрущ  19.04.1960 (05253) 27 1 60 



 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради (житлово-

комунальна сфера) 

Ірина Валентинівна 0979404294 

0999498442 

 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради (соціальна 

сфера) 

Щербатюк 

Артем Сергійович 

16.02.1993 27-3-79; 

23-13 

0505912271 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

(обрано рішенням сесії 

від 04.03.2021 №129) 

Тертична  

Світлана Олегівна 

08.07.1994 0951813247 

 

Відомості про старостинські округи та старост 

 

Назва старостинського округу Найменування населених 

пунктів 

ПІБ старости, номер телефону, 

(стаціонарний і мобільний) 

Помічнянський старостинський 

округ 

с. Помічна, с. Новопавлівка,      

с. Червоний Розділ 

Лейбенко Віталій Володимирович 

0251 32 5 18 

0665911537 



 
Відомості про орган місцевого самоврядування 

 

Поштова адреса ради Номер  

телефону/ 

факсу 

Адреса електронної 

пошти ради 

Чисельність апарату ради, осіб 

Всього 

штатних 

одиниць 

Кількість 

наявних 

працюючих 

27030 вул. Перемоги, 91 

місто Помічна Новоукра-

їнський район Кірово-

градська область  

(05253) 

27 2 60 

sekretar@pomichnamr.go

v.ua. 45 37 

 

Матеріально-технічне забезпечення ради 

 

Наявність приміщень 

для розміщення 

органів місцевого 

самоврядування 

(власне/орендоване) 

Наявність 

службового 

транспорту 

(+/-) 

Наявність 

підключення до мережі 

Інтернет 

(+/-) 

Адреса сайту  

(інтернет-сторінки) 

власне + + pomichnamr.gov.ua 

 

Наявність приміщень для розміщення державних органів,  

установ, що здійснюють повноваження щодо: 

 

 Кількість 

правоохоронної діяльності 1 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1 

пенсійного забезпечення - 

соціального захисту 1 

пожежної безпеки 1 

казначейського обслуговування - 

 

Інформація щодо Центру надання адміністративних послуг 

 

 Кількість 

кількість працюючих 5 

загальна кількість адміністративних послуг 158 

 

Комунальна власність територіальної громади 

 

 Кількість 

загальна кількість комунальних підприємств 5 

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


 

загальна кількість комунальних закладів 7 

загальна кількість комунальних установ - 

 

Структура органу місцевого самоврядування 

 

Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, осіб 

Загальний відділ 6 

Відділ  бухгалтерського обліку та фінансової звітності 2 

Земельно-екологічний відділ 2 

Відділ житлово-комунального господарства,  архітектури 

та містобудування 

2 

Служба у справах дітей 1 

Сектор ведення військового обліку 1 

Окремі юридичні особи:  

Відділ освіти 18 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту 12 

Центр надання соціальних послуг населенню 16 

Фінансовий відділ 4 

Усього 64 

 

 

Відомості про депутатів ради 

осіб 

Кількість депутатських мандатів, усього  22 

Обрано депутатів 22 

з них:  

Жінки 9 

Самовисунення 4 

Висунуті політичними партіями 18 

з них:   

(перелік партій і кількість депутатів) Кіровоградська регіональна організація Політичної пар-

тії «Опозиційна платформа – За життя» - 5; 

Кіровоградська обласна організація Політичної партії 

«Пропозиція» - 1 ; Кіровоградська обласна організація 

Політичної партії «Слуга Народу» - 3; Кіровоградська 

обласна організація Політичної партії ВО «Свобода» - 1; 

Кіровоградська ТО Політичної партії «Європейська Со-

лідарність» - 2; Кіровоградська обласна організація По-

літичної партії «Наш Край» - 1 ; Кіровоградська обласна 

організація Політичної партії ВО «Батьківщина» - 2; 

Кіровоградська обласна організація Політичної партії « 

За Майбутнє» - 3 

  

За освітою:   

Вища 13 

Незакінчена вища - 



 
Середня-технічна 4 

Середня-спеціальна 3 

Середня 1 

За віком:   

До 35 років 3 

Від 35 до 60 років 18 

Старше 60 років 1 

За родом діяльності:   

Працівники промисловості, будівництва, 

транспорту, зв'язку  

 

Працівники агропромислового комплексу  2 

Працівники житлово-комунального 

господарства  

1 

Працівники охорони здоров'я  2 

Працівники освіти, культури  4 

Працівники місцевих держадміністрацій  1 

Пенсіонери  1 

Особи, що не працюють  1 

Інші   10 

 

Відомості про постійні комісії ради 

 

Назва постійної  

комісії 

Кількість 

депутатів, осіб 

Прізвище, ім'я, по батькові голови 

з питань прав людини, законності, право-

порядку, депутатської діяльності, етики  

та регламенту 

 

3 

Луковський 

Сергій Васильович 

з питань бюджету, фінансів, соціального 

розвитку, інвестицій, побутового і торгі-

вельного обслуго-вування та  громадсь-

кого харчування 

 

6 

Кучерява  

Тетяна Миколаївна 

 

з питань будівництва, житлово-

комунального господарства, благоуст-

рою, комунальної власності,  транспорту, 

зв'язку та земельних відносин 

 

 

6 

 

Мосенцев  

Олег Миколайович 

з питань освіти, культури, молоді та спо-

рту 3 
 

Сигида  

Оксана Михайлівна 

з питань охорони здоров'я, соціального 

захисту 

 

3 

Корецька 

Ольга Василівна 

 

 



 
Відомості про фракції та депутатські групи ради 

 

Назва депутатської фракції/групи Кількість 

депутатів,   

осіб 

Прізвище, ім'я, по батькові  

уповноваженого представника 

- - - 

 

Відомості про склад виконавчого комітету 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада та місце роботи 

Хрущ Ірина Валентинівна заступник міського голови (комунальна сфера) 

Щербатюк Артем Сергійович заступник міського голови (соціальна сфера) 

Фідальго Поррата Ірина Вікторівна секретар міської ради 

Тертична Світлана Олегівна керуючий справами (секретар) виконкому 

Горобець Світлана Анатоліївна           начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності головний бухгалтер 

Козаченко Сергій Павлович  начальник Помічнянського комбінату комунальних під-

приємств 

Коноваленко Микола Анатолійович   старший стрілець Знам’янського загону ВОХР ст. Помі-

чна 

Ломашкевич Інна Миколаївна директор КНП «Помічнянська міська лікарня» 

Моклюк Олександр Дмитрович начальник виробничого підрозділу Помічнянської  

дистанції колії 

Османова Наталія Борисівна спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Семашко Ніна Василівна начальник відділу освіти 

Тошина Вікторія Анатоліївна               інженер лінійного відділу ВП «Одеське регіональне  

відділення» філії «Енергозбут» 

Федорченко Роман Олександрович     головний інженер ВП служби локомотивного                                          

господарства «Локомотивне депо  Помічна» 

Козирєва Світлана Геннадіївна начальник фінансового відділу 

Чорнобай Ігор Миколайович                головний лікар КНП Помічнянського ЦПМСД 

Янчук Дмитро Васильович начальник виробничого підрозділу служби вагонного 

депо  Вагонне ремонтне депо Помічна» 

Яценко Вікторія Василівна  начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту 

Лейбенко Віталій Володимирович староста старостинського округу Помічнянської ТГ 

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради). 

 

Відомості про органи самоорганізації населення 

 

 
Усього 

з них: 

будинкові комітети/ 

кількість членів 

вуличні комітети/ 

кількість членів 

квартальні  

комітети/ 

кількість членів 

Інші (передбачені 

відповідним 

Законом України) 

67 - 40 - 27 (ОСББ) 



 
 

 

II. Економічна характеристика територіальної громади 

 

Відомості про загальну характеристику земельного фонду 

 

№ 

з/

п 

Структура земель Площа,  га   

 Усього земель 7573,8 

 у тому числі:  

1. землі сільськогосподарського призначення 6460,2667  

2. землі житлової та громадської забудови 191,7681  

3. землі оздоровчого призначення - 

4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного  

призначення 

- 

5. землі рекреаційного призначення - 

6. землі історико-культурного призначення - 

7. землі лісогосподарського призначення 300,3095  

8. землі водного фонду 119,6121 

9. землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення 

254,761 

Обсяг доходів територіальної громади 

тис. грн 

Загальний обсяг доходів територіальної громади 116764,1 

у тому числі сформованих відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України  86721,3 

бюджету розвитку 7062,5 

базової дотації 369,2 

реверсної дотації 7577,2 

 

 

Обсяг видатків територіальної громади, у тому числі: 

 

тис. грн 

на освіту 70342,2 

на культуру 11563,0 

на фізичну культуру і спорт 1165,7 

на охорону здоров’я 1478,0 

на соціальний захист і соціальне забезпечення 3119,9 

на апарат ради 8468,2 

 

 

Підприємства, розташовані на території ради: 

  

Кількість підприємств та установ, од. 40 Кількість малих підприємств, од. - 

з них:  Кількість підприємців-фізичних осіб 135 



 

сільськогосподарських 2 Кількість підприємців юридичних осіб 10 

промислових  Кількість фермерських господарств 6 

інших 34 Кількість особистих селянських 

господарств 

38 

 

 

Торгівля, побутове обслуговування населення  

 

од. 

магазинів 176 

закладів побутового обслуговування 12 

підприємств громадського харчування 5 

 

 

 

 



 

III. Соціальна характеристика територіальної громади. 
 

Демографічна ситуація 

осіб 

 Загальна  

чисельність       

населення 

Кількість           

народжених 

Кількість 

померлих 

Природний      

приріст            

(скорочення) (+/-) 

2018 рік 10150 84 180 -96 

2019 рік 10244 84 175 - 91 

2020 рік 10323 62 184 -122 

 

Відомості про населення територіальної громади 

осіб 

Усього населення: 10323 Усього працездатного населення 5644 

з них: дітей дошкільного віку 597 Усього непрацездатного населення 3087 

дітей шкільного віку 1182 Усього зайнятого населення 4570 

пенсіонерів 2900 з них:  

працездатних громадян 5644 зайнятого населення на території ради ? 

міграція населення: 

вибулих 

96 зайнятого населення за межами ради ? 

прибулих 279 Усього безробітних 143 

 

Відомості про освіту 

 

Усього навчальних закладів 9 Усього кількість дітей (учнів), осіб: 1409 

з них:  з них:  

загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ст. 

3 кількість учнів 10-11 класів 158 

загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІ ст. 

1 кількість учнів 5-9 класів 539 

загальноосвітніх навчальних 

закладів І ст. 

- кількість учнів 1- 4 класів 485 

дошкільних навчальних закладів 3 у дошкільних навчальних закладах 227 

позашкільних навчальних закладів 2 у закладах позашкільної освіти - 

спеціальних закладів - у спеціальних закладах - 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

- у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

- 

Усього працюючих вчителів:  

наявних вакансій 

126 

немає 

  

 



 
Відомості про охорону здоров'я та соціальні заклади 

 

Усього закладів  12 Усього медичного персоналу, чол. 88 

з них:  з них:  

лікарні 1 усього лікарів (за штатним розписом) 32,75 

поліклініки - наявних вакансій 13,25 

амбулаторії 2 усього середнього медичного персоналу 55,25 

фельдшерсько-акушерські пункти - наявних вакансій 12,5 

аптеки 9 наявність спеціального транспорту 2 

геріатричні пансіонати -   

 

Відомості про заклади культури 

 

Усього закладів культури 7 дитячі художні школи - 

з них:  дитячі музичні школи 1 

бібліотеки 4 дитячі школи мистецтв - 

будинки /Палаци культури та клуби 2 самодіяльні творчі колективи 26 

музеї - дитячі 8 

кінотеатри - дорослі 18 

 

 

Об'єкти  туристичної привабливості  

 

Назва Короткий опис 

1. Театралізований маршрут «Стежками 

Нестора Махна» 

Тривалість маршруту 2 години. Об’єкти показу : Стіна паро-

возного депо, вагон вузької колії, паровоз з вагоном музеєм, 

пам’ятний знак Петру Чорному, дрезина «Чемодан-Вокзал-

Рассея», будівля міської ради,  Європейський сквер 

2. «Помічна – степова перлина» Тривалість маршруту 4 години. Об’єкти показу села громади: 

залишки хутора Похитонова, став на річці Помічна з місцями 

виходу гранітів, Помічнянський сільський Будинок культури, 

меморіальна дошка Похитонова та виставка його робіт, місто 

Помічна вул. Коцюбинського, стіна паровозного депо, вулиця 

Герасимівська, Герасимівська криниця, будинок Осипенка,  

Шуховська вежа, локомотивне та вагонне депо, будинки Гей-

ка, Падурської, паровоз з вагоном музеєм, пам’ятний знак Пе-

тру Чорному, дрезина, будівля міської ради, Помічнянська 

ЗШ № 1 ім. Героя України Євгена Степановича Березняка, 

Європейський сквер. 

3. «Помічна – місто, що надихає  

творити» 

Тривалість маршруту 2,5 години. Об’єкти показу : паровоз з 

вагоном музеєм, пам’ятний знак Петру Чорному. будинок 

Осипенка, Шуховська вежа, локомотивне та вагонне депо, 

будинки Гейка, Падурської, дрезина, будівля міської ради, 

Помічнянська ЗШ № 1 ім. Героя України Євгена Степановича      

Березняка, Європейський сквер, стіна паровозного депо,  

вагон вузької колії. 



 
 

 

Оздоровчі заклади, розвиток спорту та фізичної культури 

 

Усього спортивних об'єктів 29 Кількість оздоровчих закладів - 

з них:  з них: дитячих - 

стадіонів 1   

спортивних зал 5 санаторіїв і санаторіїв-профілакторіїв - 

спортивних майданчиків 16 будинків відпочинку - 

плавальних басейнів - баз та інших закладів відпочинку - 

спортивних баз -   

 

 

 



 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади 

 

 

Відомості про відстань центру територіальної громади: 

км 

до автомагістралі  до районного центру  

з них: дорога з твердим покриттям 35 автодорогами 25 

до найближчої  залізничної станції  залізницею 15 

з них: дорога з твердим покриттям 15 до центрів сусідніх рад (перелічити)  

до обласного центру  автодорогами 5 

автодорогами 80 залізницею 18 

залізницею 85   

до м. Київ  Кількість залізничних станцій на території ради 1 

автодорогами 325 доріг комунальної власності, км  93,13 

залізницею 401   

 

 

Відомості про регулярне транспортне сполучення 

 

Автомобільним транспортом Кількість     

рейсів на        

добу/тиждень 

Залізничним транспортом Кількість   

рейсів на     

добу/тиждень 

з обласним центром 0 з обласним центром електропоїзд – 

5 пасажирсь-

кий - 3 

з районним центром 0 з районним центром - 

з населеними пунктами ради 0 з населеними пунктами ради - 

з центрами сусідніх громад 2 з центрами сусідніх громад до Новоукраїн-

ки приміський 

- 6 

пасажирський - 

3  

електропоїзд - 

5 

 

 

Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації. 

 

 Відомості про дату затвердження 

документації або стадію  

розроблення проекту 

Орієнтовна вартість розроблення  

документації (тис. грн.) 

Відомості про встановлення меж 

населених пунктів 

Проект землеустрою щодо роз-

межування земель за межами на-

селених пунктів, затверджений 

розпорядженням голови Кірово-

градської ОДА від 26.01.2008р  

не застосовується 



 

№ 47-р 

Відомості про розроблення схеми 

планування території ради 

Схема інженерної підготовки та за-

хисту території 
58821,49 

розроблено  в 2020 році 

Відомості про розроблення        

генерального плану населених 

пунктів ради 

Проєкт рішення підготовлено 

для затвердження сесією міської 

ради 

99396,71 

в стадії завершення 

Відомості про розроблення       

детального плану території 

- - 

 

 

Відомості про інвестиційні наміри, короткий опис. 

 

Короткий опис  Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Для досягнення більш динамічного економічного розвитку громади, для під-

вищення 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 діаг-

ностичної рентгенівської системи) для потреби громади»   

загальна сума 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 на-

селення в м. Помічна по вулиці Перемоги»  

на загальну суму  

1 856,8 тис. грн., з них 

коштів МТД – 1 185,1 

тис. грн.   

Активно освоюються кошти з державного бюджету через механізми субвен-

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

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціа-

льно-економічного розвитку окремих територій  буде здійснено фінансуван-

ня 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 фінан-

сове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомо-

більних 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 обме-

женими можливостями та мам з дитячими візочками)  

на суму 4 672,3 тис. грн., 

у т.ч.: кошти з держав-

ного бюджету                               

4 657,7 тис. грн., кошти 

з місцевого бюджету – 

14,6  тис. грн. 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в м. Помічна (з вра-

хуванням потреб з обмеженими можливостями та мам з дитячими візоч-

ками)  

 

на суму 8 157,7 тис. грн., 

у т.ч.: кошти з держав-

ного бюджету 8 131,0  

тис. грн., кошти з місце-

вого бюджету – 26,7 тис. 

грн. 

 

Відомості про основні проблеми території.  



 
 

Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань 

Реконструкція ділянки водогону 

по вул. Степова в м. Помічна 

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 ресур-

сів; 

7. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами  

та об’єктами комунальної форми власності. 

З метою досягнення результатів В перспективі заплановано участь у 

міжнародних програмах, залучення інвесторів та донорів, залучення ко-

штів із державного бюджету. 

Будівництво водогону та встанов-

лення башти Рожновського                        

(вул. Альохіна, Холодноярська, 

Олега Стасія, Дениса Іванова,                        

Левка Лук’яненка, Вовченка) 

Капітальний ремонт вежі                           

конструкції  Шухова 

Капітальний ремонт приміщення 

Палацу культури 

Капітальний ремонт дороги по ву-

лиці Горького, провулку Гоголя, 

вул. Степова в м. Помічна загаль-

ною протяжністю 0,907 км (з вра-

хуванням потреб осіб з обмеже-

ними можливостями та мам з ди-

тячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по ву-

лиці Гагаріна в м. Помічна (з вра-

хуванням потреб осіб з обмеже-

ними можливостями та мам з ди-

тячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по ву-

лиці Горького від вулиці Чкалова 

до вулиці Степова в  м. Помічна                        

(з врахуванням потреб осіб з                   

обмеженими можливостями та 

мам з дитячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по                   

вулиці Альохіна в м. Помічна                                           

(з врахуванням потреб осіб з                              

обмеженими можливостями та 

мам з дитячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по                     

вулиці Степова в м. Помічна                            

(з врахуванням потреб осіб з                         

обмеженими можливостями та 

мам з дитячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по 

провулку Гайдамацький  в м.                              

Помічна (з врахуванням потреб 

осіб з обмеженими можливостями 

та мам з дитячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по                         

вулиці Елеваторна в м. Помічна                     



 

(з врахуванням потреб осіб з                      

обмеженими можливостями та 

мам з дитячими візочками) 

Капітальний ремонт дороги по                                       

вулиці Гагаріна вул. Ткаченка  в                                 

с. Помічна (з врахуванням потреб 

осіб з обмеженими можливостями 

та мам з дитячими візочками) 

Відновлення вуличного освітлен-

ня  в с. Помічна та м. Помічна                           

(вул.  Макаренка, Толстого,                        

Енергетиків, Небесної Сотні,                     

Малиновського, Ткаченко, Гагарі-

на  та інші ) 

Поточний ремонт доріг в селі та 

місті громади (вул. Перемоги, 

Степова, Партизанська, Маяков-

ського, Елеваторська, Маланюка, 

Ткаченка, Деповський, Гагаріна та 

інші ) 

Облаштування тротуарів на тери-

торії громади (пров. Гайдамаць-

кий, Гагаріна, Перемоги в м Помі-

чна та вул. Гагаріна в  с. Помічна 

та інші ) 

Ліквідація  старих, сухих, аварій-

них дерев на території громади 

Благоустрій території  громади 

(косіння трави, прибирання та ви-

віз сміття) 

Утримання в належному стані  

тротуарів, паркових зон   

Ліквідація наслідків складних по-

годних умов (очищення доріг від 

снігу ) 

Реконструкція центральної площі 

міста 

Капітальний ремонт будівель та 

реконструкція системи водопоста-

чання та водовідведення КНП 

"Помічнянська міська лікарня»                          

(з врахуванням потреб людей з 

обмеженими фізичними можливо-

стями та особливими потребами) 

Забезпечення Помічнянського 

КНП «ЦПМСД» санітарним авто-

мобілем для надання невідкладної 

медичної допомоги населенню 



 

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 враху-

ванням потреб людей з особливи-

ми можливостями та потребами) 

Впровадження енергоефективних 

заходів в ЗОШ № 3, №2 (з враху-

ванням потреб людей з обмеже-

ними фізичними можливостями та 

особливими потребами)  

Ремонт даху приміщення  «зеленої 

садиби» та облаштування мотуз-

кового парку в парковій зоні с. 

Помічна 

Поводження з  безпритульними 

тваринами.  

Встановлення альтернативних 

джерел енергетики (вітряки, соня-

чні батареї) для вуличного освіт-

лення 

Облаштування «Хостелу» 

Встановлення огорожі навкруг 

стадіону, оновлення спортивного 

поля 

Виготовлення ПКД на капіталь-

ний ремонт міського стадіону 

Огородження сміттєвих площадок 

та поступовий перехід на розділь-

ного збору сміття 

Встановлення автобусних зупинок 

(в м. Помічна по вул. Горького, 

Гагаріна в с. Помічна вул. Гагарі-

на, вул. Ткаченка) 

Ліквідація аварійних будинків, 

пошук інвесторів на їх викорис-

тання:(приміщення залізничної 

поліції, майстерні ШЧ, бригадний  

будинок, терапевтичний корпус, 

автобаза та ін..)  

Облаштування навчально-

виховних закладів системою по-

жежного сповіщення 

Виготовлення геральдика Поміч-

нянської ОТГ 

Придбання автовежі  



 

Придбання  грейдеру  

Придбання  бульдозеру   

Реконструкція баскетбольного 

майданчика (біля Палацу культу-

ри) 

Облаштування ігрових, спортив-

них майданчиків по вул. Осипен-

ка, Енергетиків.  

Провести інвентаризацію земель 

та комунального майна 

Очистка ставу (біля ШЧ) та благо-

устрій прилеглої території 

Облаштування електронного ін-

формаційного екрану 

Поточний ремонт (заміна вікон) 

сільського будинку культури 

Облаштування вело доріжок та  

велопарковок по території  грома-

ди 

Покращення матеріально-

технічної бази медичних закладів 

громади 

Встановлення арт-об’єктів  «я лю-

блю своє місто», «я люблю своє 

село» 

Благоустрій  сільського парку. 

Створення «Казкової поляни» 

Облаштування паркових зон та 

благоустрій території громади 

(збільшення лавок та урн) 

Створення муніципального ринку 

«Торгівельне містечко» з враху-

ванням потреб мало мобільних 

груп населення в                                 

м. Помічна по вул. Перемоги 

Розширення паркових зон, рекон-

струкція літнього скверу, озеле-

нення території навчальних закла-

дів 

Облаштування  пам’ятного місця  

в с.Помічна( на місці зруйнованої 

церкви) 

Облаштування зеленої зони біля 

скель в с. Помічна  

Розширення мережі відео спосте-

реження на території міста 



 

Придбання та ремонт квартир для 

лікарів  

Облаштування притулку для тва-

рин 

Капітальний ремонт даху примі-

щення ЦНАПу 

Капітальний ремонт туалету біля 

Палацу культури 

Облаштування автостоянки біля 

магазину «Господар» по вул. Пе-

ремоги 

 Поточний ремонт даху примі-

щення музичної школи 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів культури 

громади 

 Поповнення бібліотечного фонду 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти 

громади 

Придбання сміттєвоза з заднім за-

вантаженням АТ-2041-2 та пово-

ротним відвалом на шасі МАЗ-

5340С2 

Придбання євро контейнерів для 

ТПВ, об’ємом 1,1 м3 (50шт) 

Придбання трактора МТЗ-920 з 

поворотнім відвалом 

Придбання траншеєкопача ланцю-

гового навісного. 

Придбання навісного розкидача 

підсипаю чого матеріалу 

 

___________________ 


