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ГРЕБІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В 2020 РОЦІ

Головним викликом 2020 року для всіх нас став коронавірус. Епідемія
нагадала кожному, наскільки важливим може бути питання здоров’я. У період
пандемії разом із депутатами 7 скликання ми приймали рішення щодо
виділення коштів на підтримку закладів первинної і вторинної ланки
медицини, на закупівлю засобів індивідуального захисту, профілактичні
заходи.

Впродовж звітного року, міська рада не скоротила жодної соціальної
програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті програми, які
були прийняті та затверджені на початку року, а також співпрацювала та
надавала фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на
території громади.

В цілому в 2020 році до бюджету громади надійшло доходів із
врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 114 млн. грн. 898 тис. 300
грн., у тому числі надійшло коштів по загальному фонду 11 млн. 190 тис. 300
грн. та по спеціальному фонду 3 млн. 708 тис. грн. З них власних надходжень
82 млн. 54 тис. 300 грн.

Діяльність виконавчих органів міської ради у звітному році
здійснювалась у відповідності до Плану роботи міської ради та Програм
міської об’єднаної територіальної громади.

Так, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку на 2020
рік, з урахуванням змін та доповнень, було проведено та виконано робіт на
суму 15 мільйонів 971 тисяча 664 гривні.

З метою визначення стратегії містобудівного розвитку міста Гребінка,
умов формування комфортного середовища життєдіяльності населення на
найближчу і віддалену перспективу, у 2020 році виконавчим комітетом



міської ради проведено тендер, за результатами якого ТОВ «Архітектурно-
просторове планування» розроблено проект Генерального плану та плану
зонування території міста Гребінка. На даний час документи проходять етап
погодження, які плануємо затвердити влітку 2021 року.

Забезпечення жителів населених пунктів громади якісним питним
водопостачанням залишається одним з пріоритетних завдань міської ради.
Так в 2020 році на умовах співфінансування з обласним бюджетом розпочато
будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
мешканців м. Гребінка по вулиці Молодіжна. Буріння артезіанської
свердловина уже закінчено.

Надавачем послуг з водопостачання та водовідведення в м. Гребінка як
всім відомо, є філія «Центр будівельних монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» виробничо-структурний підрозділ «Кременчуцьке
територіальне управління» АТ «Українська залізниця». Вкотре міською
радою в 2020 році порушувалось питання про передачу інженерних мереж
водопостачання у власність громади, але позитивного результату поки, що від
керівництва АТ «Українська залізниця» ми не отримали.

Обслуговування житлово-комунального господарства Гребінківської
міської територіальної громади покладене на КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств». Так в 2020 році проведено поточні ремонти:
покрівлі, вимощення житлових будинків; системи опалення, системи
водопостачання, каналізаційної системи, улаштування каналізаційної труби,
каналізаційних та дощоприймальних колодязів, інші поточні ремонти.

Також проводилися роботи: з розмітки пішохідних переходів,
технічного обслуговування, грейдерування, планування узбіч; розчистки та
посипки доріг від снігу та ожеледиці; по видаленню сухостійних та аварійних
дерев, формувальному обрізанню дерев; по ліквідації несанкціонованих
сміттєзвалищ та прибиранню і вивезенню сміття, тощо. Всього на
покращення благоустрою Гребінківської громади витрачено – 5 млн. 139 тис.
280 грн.

В 2020 році продовжувалися роботи над покращенням зовнішнього
освітлення. Проводилися ремонт та заміна повітряних електроліній, ліхтарів,
електроламп, обладнання на закритих технічних підстанціях. Вартість робіт
склала близько 422 тис. грн.

Проблемним питанням було і залишається стан автомобільних доріг.
В населених пунктах Гребінківської об’єднаної територіальної громади

налічується 101 вулиця з провулками комунальної форми власності, їх
капітальний ремонт за один рік провести не можливо так, як на це необхідно
не одна сотня мільйонів гривень. Тому, вирішено проводити поетапне
відновлення вулиць та доріг.



В 2020 році проведено поточні ремонти твердого покриття по вулицях
та провулках, асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок, вимощень,
в’їздів до житлових будинків.

Проведено другу чергу капітального ремонту дороги по вулиці Євгена
Гребінки, а також тротуару по пров. Піонерському та пішохідних доріжок у
дитячій музичній школі.

Всього на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури в 2020 році з бюджету громади витрачено 5 млн. 278 тисяч
973 грн.
В рамках реалізації Стратегії розвитку у 2020 році значно покращено
матеріально-технічне забезпечення закладів освіти. Проведено капітальні та
поточні ремонти, а саме: харчоблоку та пральні ЗДО «Теремок», роздягальні
та господарського приміщення ЗДО «Струмочок», харчоблоків Слободо-
Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, філії Гребінківської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2
Опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, Гребінківської
гімназії, ремонт спортзалу та коридорів Слободо-Петрівської ЗОШ.

Завершено І етап будівництва мультифункціонального спортивного
майданчика на території гімназії.

Співпрацею Гребінківської міської ради та батьків було проведено
ремонти класних приміщень (придбання будівельних матеріалів
здійснюється за рахунок бюджету громади, а будівельні роботи батьки
здійснюють своїми силами). Так, загалом було відремонтовано 16 класів.

Відповідно до програми НУШ всі освітні заклади громади забезпечені
всім необхідним.

Під час карантину заклади освіти провадили дистанційні і змішані
форми навчання. З метою забезпечення якісного дистанційного навчання,
для закладів освіти громади було закуплено необхідне обладнання:
комплекти для відеозв’язку та відеостудію для створення онлайн-уроків.

Спільними зусиллями в усіх навчальних закладах Гребінківської ОТГ
створено новий освітній простір за сучасними вимогами, із забезпеченням
потреб широкого використання нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів
навчання та оновлення навчального обладнання.

Згідно Програми роботи з обдарованою молоддю учням переможцям та
призерам обласних олімпіад з базових шкільних дисциплін, обласного
конкурсу науково-дослідних робіт Малої Академії Наук, всеукраїнських та
міжнародних спортивних змагань, фестивалів, конкурсів, а також
педагогічним працівникам виплачувалися грошові винагороди. Серед них
найбільша в розмірі 50 тис. грн за І місце в обласному конкурсі науково-
дослідних робіт Малої Академії Наук.

Чотирьом вихованцям Гребінківської ДЮСШ – переможцям
міжнародних, всеукраїнських (державного рівня) спортивних змагань за



індивідуальні досягнення виплачується щомісячна стипендія в розмірі 1
тисяча грн.

Для надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, в громаді
створено Інклюзивно-ресурсний центр. Для забезпечення його повноцінного
функціонування проведено капітальний ремонт приміщення. У
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах створені інклюзивні
класи та групи, в них навчається 17 діток з особливими потребами.

З бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади в
2020 році відповідно до Програм передали на утримання «Гребінківської
центральної районної лікарні» кошти в сумі 1 млн. 541 тисяча 700 грн та
«Гребінківського центру первинної медико-санітарної допомоги» передали
кошти в сумі 2 млн. 242 тисячі 600 грн (стимулюючі виплати (оплата праці),
придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, придбання медикаментів,
продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата за
енергоносії, пільгові пенсії, інші виплати населенню (в т. ч. пільгові
медикаменти).

У 2020 році на галузь культури з бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади було виділено – 4 млн.221 тис. грн., на
фінансування заходів Програми розвитку культури було використано – 322
тис. 229 грн., з них на поповнення матеріально-технічної бази закладів
культури - 171 тис. 560 грн.

На виконання заходів Програми підтримки та розвитку фізичної
культури і спорту в 2020 році використані кошти в сумі 1 млн. 89 тис. 503 грн.

З метою забезпечення належного рівня проведення навчально-
тренувального процесу та успішного виступу футбольних команд у
чемпіонатах та кубках області та району, Гребінківська міська рада
забезпечує фінансування футбольного клубу «Локомотив», використано
кошти в сумі 424 тис. 700 грн. Фінансова допомога міської ради сприяла
організації турнірів, поїздок команди на змагання, заохочення гравців.

Вихованці ДЮСШ нашої об’єднаної громади ставали переможцями
обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з різних видів спорту.

Уже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки
мешканців громади, які опинились в скрутній життєвій ситуації є надання
грошової допомоги.

Останнім часом стрімко зросла кількість звернень від громадян, які
гостро потребують окремих видів соціальних послуг, в т. ч. грошової
допомоги. Так по Програмі соціального захисту окремих незахищених
категорій населення Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади за 2020 рік профінансовано - 778 тис. 338 грн, з них:



- на лікування отримали 239 осіб на суму 352 тис. грн;
- допомога учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС І-ІІ категорій виплачено в сумі 60 тис. грн;
- Інші виплати 69 тис. грн.
- надано трансферти іншим бюджетам в сумі 260 тис. 500 грн

(оплата пільговикам за послуги зв’язку, оплата послуг по реабілітації дітей,
відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян залізничним
транспортом)

По Програмі підтримки породіль у Гребінківській міській об’єднаній
територіальній громаді, яка була запроваджена вперше у 2020 році,
розглянуто 64 заяви та надана допомога при народженні дитини на суму 320
тис. грн.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної
операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, учасникам ООС. Так по відповідній
Програмі Гребінківської міської ради на 2020 рік надано матеріальних
допомог 23 учасникам на суму 33500 грн, до Дня захисника Вітчизни 146
учасникам АТО та ООС виділено допомога на суму 59 тис. грн.

По Програмі соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які
приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2020 рік
надано допомогу 34 особам на суму 34 тис. грн.

Напередодні Дня захисника України і Дня українського козацтва, було
урочисто відкрито меморіальні дошки загиблим в зоні АТО, захисникам
України і воїнам – інтернаціоналістам, полеглим у Республіці Афганістан.

За рахунок субвенції з державного бюджету у 2020 році місцевим
бюджетам для забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, виплачено грошову компенсацію для
придбання житла одній особі даної категорії, яка перебувала на квартирному
обліку при виконавчому комітеті міської ради.

Сьогодні в Україні дуже гостро стоїть проблема безробіття.
Гребінківська ОТГ не є виключенням. Для зменшення масштабів безробіття,
Гребінківською міською радою в 2020 році профінансовано проведення
громадських робіт на суму 510 тис.435 грн і створено тимчасові робочі місця
для 117 безробітних осіб. На протязі звітного року на території громади
додатково створено 30 нових робочих місць. Професійне навчання пройшли
– 114 осіб.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
Гребінківською міською радою забезпечено ефективне та прозоре здійснення
закупівель. На електронних майданчиках системи Prozorro за 2020 рік
виконавчим комітетом проведено 32 поцедури закупівель.



Через Центр надання адміністративних послуг, який працює вже
більше року, протягом звітного періоду громадяни та суб’єкти
господарювання отримати майже 11 тисяч різних видів послуг. В переважній
більшості це безкоштовні послуги, окрім послуг реєстрації юридичних і
фізичних осіб. За надання цього виду послуг до бюджету громади надійшло
552 тис.400 грн.

Повноваження ЦНАПу збільшуються. У зв’язку з реформою
децентралізації тепер з метою оформлення субсидії на житлово-комунальні
послуги, оформлення інших видів допомог передбачених державними
соціальними гарантіями, міським мешканцям громади потрібно звернутися
до ЦНАПу для подачі документів, а сільським жителям до старост.

Реалізація державної регуляторної політики у 2020 році Гребінківською
міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою
підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів через
неухильне дотримання норм та принципів, визначених відповідними
чинними нормативно-правовими актами. Протягом звітного періоду
прийнято 4 регуляторних актів про встановлення місцевих податків та зборів.
В кінці 2020 році було отримано погодження державної регуляторної служби
стосовно ще двох проектів регуляторних актів, а саме: Про затвердження
Положення про оренду майна Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди
комунального майна; Про затвердження Правил приймання стічних вод до
системи централізованого водовідведення міста Гребінка. Проекти
повернуто на доопрацювання та врахування пропозицій державної
регуляторної служби. Взагалі регуляторна діяльність здійснювалася
відповідно до Плану діяльності Гребінківської міської ради з підготовки
регуляторних актів на 2020 рік. До нього було включено 6 проєктів
регуляторних актів (пізніше було включено ще один додатково). Проєкт
«Про затвердження положення про Порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам» не розглядався в зв’язку з
тим, що згідно роз’яснень Державної регуляторної служби України чинним
законодавством України не передбачено повноважень органів місцевого
самоврядування щодо встановлення ними будь-яких положень про порядок
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Згідно із вимогами частини третьої статті 157 Земельного кодексу України
порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на
офіційному сайті Гребінківської міської ради у розділі «Регуляторна



політика» постійно здійснюється актуалізація матеріалів з питань
регулювання господарської діяльності, зокрема, розміщено План діяльності
Гребінківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, Реєстр
та перелік власних регуляторних актів. Також, у розділі забезпечено доступ
до діючих регуляторних актів, проектів та аналізу регуляторного впливу
регуляторних актів.

За результатами земельних торгів, проведених 24 грудня 2020 року,
продано строком на 7 років право оренди на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення (рілля) комунальної власності, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану в с.
Мар’янівка Гребінківського району Полтавської області, площею 9,5344 га.

№
ло
та

Кадастровий номер
земельної ділянки

Площа
земель-
ної

ділянки,
(га)

Річна орендна плата
(грн.) Зростання ціни

Став-
ка

оренд.
плати

стартова продажу грн. % %

1 5320882801:01:001:0510 9,5344 48 554,04 210 724,40 162 170,36 334,00 52,08
ВСЬОГО: 9,5344 48 554,04 210 724,40 162 170,36 334,00

Переможець земельних торгів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕГ», відповідно до частини 31 ст. 137
Земельного кодексу України протягом трьох банківських днів після
проведення торгів та укладення договору оренди землі сплатив до місцевого
бюджету Гребінківської міської громади 210 тис. 724 грн.

Відповідно до чинного законодавства, 14 грудня 2020 року Головним
управлінням Держгеокадастру у Полтавській області передано 131 земельну
ділянку сільськогосподарського призначення із державної власності у
комунальну власність Гребінківській міській територіальній громаді на
загальну площу майже 3 тис. 600 га.

В 2020 році Гребінківська міська рада прийняла 11 рішень щодо розгляду
звернень учасників АТО, а саме:
- 9 рішень щодо надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства;
- 2 рішення щодо затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства.

Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що вирішення злободенних
проблем територіальної громади було, є і залишається головним завданням



міської ради і мене особисто. Безумовно, хотілося б більшого, але ми зробили
на цьому етапі все можливе, щоб вирішити проблеми непростого сьогодення.

В умовах пандемії та запровадження карантину на всій території країни
у 2020 році відбулися зміна адміністративного устрою та місцеві вибори.
Гребінківський район пішов в минуле і Гребінківська громада увійшла до
об’єднаного Лубенського району. Що принесуть нам ці кардинальні реформи
покаже час, а поки що доводиться працювати в складних, неоднозначних
умовах, коли нормативно-правова база відстає від реальності, коли держава
перекладає на місця непосильний тягар соціальних гарантій, а надання
фінансової підтримки громадам з державного бюджету скоротилося до
мінімуму.

В наш буремний непростий час складно будувати плани, проте хотілося
окреслити основні пріоритетні напрямки роботи міської ради на 2021 рік.
- Забезпечення якісного водозабезпечення як міста Гребінка та і сільських
населених пунктів. Початком стане підключення артезіанської свердловини
та виконання Програми «Питна вода» на 2021-2025 роки. Сподіваємося і на
конструктивну співпрацю з «Укрзалізницею» щодо передачі водного
господарства на баланс громади, щоб ми могли впливати як на тарифи так і
на якість води.
- Забезпечення роботи та покращення матеріально-технічної бази закладів
освіти та охорони здоров’я.
- Капітальні та поточні ремонти доріг.
- Покращення благоустрою населених пунктів.

Результати роботи міської влади всі ви бачите на вулицях міста, у
дитсадках та школах, на подвір’ях, спортивних та дитячих майданчиках. Всі
позитивні зміни, які відбуваються у громаді – це результат нашої з вами
спільної повсякденної роботи. Тож хочу подякувати депутатам міської ради, і
депутатам попереднього скликання, працівникам виконавчих органів ради,
комунальникам, всім активним та небайдужим жителям, хто не словом, а
ділом сприяють вирішенню важливих для громади питань.

Разом робимо громаду кращою.

Переглянути презентацію

http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/2020_compressed(1).pdf

