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Вступ 

        Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» шляхом об’єднання міста Гребінка та Слободо-

Петрівської, Мар’янівської сільських рад утворена Гребінківська об’єднана 

територіальна громада (далі - ОТГ) з центром в місті Гребінка. До складу 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади входять місто Гребінка, села: 

Слободо-Петрівка, Оржиця, Гулаківка, Загребелля, Польове, Мар’янівка, 

Новодар. Громада налічує 12629 громадян, з них: дітей дошкільного віку – 815 

особа, шкільного віку – 1472 особи. Територія Гребінківської ОТГ займає 

площу 78.348 кв. км. 

         Відповідно до Методики формування спроможних територіальних 

громад територіальна громада повинна забезпечити виконання економічної, 

соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних 

тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального 

розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств розроблено 

Програму економічного і соціального розвитку Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік (далі – Програма). 

         Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: Конституція 

України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закон України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» № 1602-III від 23 березня 2000 року; постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету», вимоги до реалізації Плану дій 

«Україна – ЄС» та «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 

роки в умовах глобалізаційних викликів».  

      Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання 

та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного функціонування 

транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих 

екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення 

конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних 

послуг та зростання добробуту населення.       

       Програма ґрунтується на аналізі розвитку  поточної економічної ситуації, 

актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також 

припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і 

ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної 

політики ОТГ, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні 

показники економічного і соціального розвитку на 2018 рік. 

             Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади та наявних проблем, у 



Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2018 

рік. 

       Програма передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням 

джерел їх фінансування. 

       Програма є основою для формування та раціонального використання 

фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-

економічного розвитку ОТГ на 2018 рік. 

        Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет  

Гребінківської міської ради. 

        За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та 

критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності 

будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів. 

      Програму погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій міської 

ради, буде розміщено на веб-сайті ради, буде доопрацьовано з урахуванням 

внесених пропозицій та зауважень. 

      Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з 

державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, 

міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та 

інших джерел, не заборонених законодавством України. 

      У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись. 

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Гребінківською міською 

радою за пропозиціями виконавчого комітету міської  ради, а також при 

уточненні бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік.                       

2. Аналіз соціально-економічного стану об’єднаної територіальної 

громади. 

          Загальна характеристика 

      Гребінківська об’єднана територіальна громада розташована  у північно-

західній частині Полтавської області займає площу 78.348  кв. По території 

громади протікає річка Гнила Оржиця. 

Межує на сході з Тополівською сільською радою, на півдні - з Овсюківською 

сільською радою та Березівською сільською радою на заході – з Драбівським 

районом Черкаської області та Сербинівською сільською радою  на півночі – з 

Кулажинською та Короваївською сільськими радами.  Загальна кількість 

населення – 12629 чоловік. 

Гребінківська  ОТГ знаходиться від обласного центру – міста Полтава на 

відстані  190 км., від столиці України – міста Києва - 156 км. 

Суспільство (демографічна ситуація, ринок праці, суспільна активність 

мешканців) 

Кількість населення у поділі по населених пунктах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


м. Гребінка - 10800 

с. Слободо-Петрівка  - 658 

с. Гулаківка - 31 

с. Загребелля - 269 

с. Оржиця - 278 

с. Польове - 72 

с. Мар’янівка - 435 

с. Новодар - 86 

Загальна чисельність населення Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади становить 12629 осіб, з них працездатного населення – 7530.  

Економіка 

      Провідними галузями є сільське господарство, підприємства переробної 

промисловості та підприємства залізничного транспорту. Провідними 

підприємствами  є виробничий підрозділ «Локомотивне депо Гребінка» 

регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 

виробничий підрозділ «Пасажирське вагонне депо Гребінка» регіональної 

філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», ТОВ СП «Нібулон» 

філія Мар’янівська, СФГ «Україна». У сільських населених пунктах громади 

переважає самозайнятість у власних фермерських господарствах. 

Освіта 

Головна мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності 

прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей 

дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів 

організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього 

середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної 

громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та 

функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх 

раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових 

технологій з розвитку освіти. 

На території громади функціонує 4 заклади дошкільної освіти – в місті 

Гребінка  дошкільні навчальні заклади: «Веселка», «Теремок», в селі Слободо-

Петрівка дошкільний навчальний заклад «Струмочок», в селі Мар’янівка 

дошкільний навчальний заклад «Чебурашка», у яких виховується 415 дітей. 

Всього дітей дошкільного віку в громаді 632. 

Завантаженість дошкільних навчальних закладів становить 113 дітей на 100 

місць. З метою створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, 

заплановано відкриття 2 додаткових груп на 60 м. 



      Станом на 2017 рік у Гребінківській ОТГ  функціонує 6 загальноосвітніх 

закладів: Гребінківська гімназія, Гребінківська ЗОШ I-III ст. № 1, 

Гребінківська ЗОШ I-III ст. № 2 Гребінківська ЗОШ I-III ст. № 4, Мар’янівська 

ЗОШ I-III ст. та Слободо-Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яких навчається 

1399 учнів. 

      Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють  155 

педагогічних працівників. 

      Вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів громади, а саме: придбано обладнання для шкільних 

їдалень, спортивне обладнання, навчальні підручники, проведені роботи по 

капітальному ремонту покрівлі Слободо-Петрівської школи, проведено заміну 

вікон на енергозберігаючі в Гребінківській ЗОШ № 2 та Слободо-Петрівській 

школі, проведені роботи по капітальному ремонту 2 груп в ДНЗ «Веселка». У 

рамках реалізації Міської  Програми роботи з обдарованою молоддю 

проводиться нагородження грошовими винагородами  учнів-переможців та 

призерів обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнів-

переможців та призерів обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України, переможців та призерів 

Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та  педагогічних 

працівників, які їх підготували,  започатковано проведення виплат щомісячної 

стипендії в розмірі 500 грн. на 2017-2018 навчальний рік: учням-переможцям 

Ш ( обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, учням – переможцям ІІ (обласного ) етапу конкурсу – захисту 

науково – дослідницьких робіт Малої академії наук України; учням ДЮСШ - 

переможцям міжнародних, всеукраїнських (державного рівня) спортивних 

змагань, вихованцям спортивних клубів, секцій тощо КЗ « Спортивний 

комплекс м. Гребінка» - переможцям міжнародних, всеукраїнських 

(державного рівня) спортивних змагань, за індивідуальні досягнення.  

Основні проблемні питання 

1. Недостатня кількість місць у закладах дошкільної освіти. 

2. Застаріла матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів. 

3. Потребує оновлення навчально-матеріальна база позашкільних закладів 

освіти та капітального ремонту частина приміщення Будинку дитячої та 

юнацької творчості.  

Головні напрямки роботи:  

       Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів громади.   

       Забезпечення існуючої потреби у дитячих навчальних закладах, 

збільшення чисельності груп шляхом капітального ремонту (реконструкції) 

приміщень ДНЗ; 

       Закінчення будівництва огорожі ЗОШ I-III ступенів № 4 м. Гребінка. 

        У рамках реалізації Міської  Програми роботи з обдарованою молоддю 

продовжувати нагородження грошовими винагородами  учнів-переможців та 

призерів обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнів-

переможців та призерів обласного етапу конкурсу-захисту науково-



дослідницьких робіт Малої академії наук України, переможців та призерів 

Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та  педагогічних 

працівників, які їх підготували.  

 

 Очікувані  результати: 

Охоплення різними формами дошкільної, позашкільної освіти дітей 

відповідного віку. 

Створення комфортних умов для занять дітей в загальноосвітніх закладах та 

закладах дошкільної та позашкільної освіти.  

Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей. 

Інфраструктура (дороги, громадський транспорт, житлові ресурси) 

Дороги. 

Дороги комунальної власності -  100 км; 

Дороги державного значення: Золотоноша -  Драбів – Свічківка – Гребінка  - 

152 км; 

Дороги обласного значення: Олексіївка – Наталівка -  Мар’янівка  - 11, 2км; 

Гребінка – Почаївка – Полтава  - 11,2 км.  

Ситуація з дорожньою інфраструктурою в громаді складна. На території 

громади стан більшості доріг, як державної форми власності, так і 

комунальної, вимагає проведення ремонтних робіт. В 2017 році з обласного 

бюджету надійшла субвенція у розмірі 480000,40 грн. на капітальний ремонт 

дорожнього покриття. У рамках виконання робіт із поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі суттєво збільшилися об’єми робіт за кошти 

місцевого бюджету. Проведено поточні ремонти твердого покриття вулиць: 

Весняна, Героїв України, Городищенська, Кагамлика, Котляревського, 

Коцюбинського, Локомотивна, Магістральна, Миру, Незалежності, Паркова, 

І.Франка, пров. Водопровідний. 

Громадський транспорт. 

      Через станцію Гребінка проходить дві залізничні магістралі  Харків-Київ, 

Москва-Одеса. Відстань від м. Гребінка до с. Мар’янівка  15 км, до                           

с. Слободо-Петрівка 7 км. Між населеними пунктами громади проходить 

залізнична магістраль Київ – Харків, яка і сполучає населені пункти з                    

адміністративним центром. Транспортне сполучення по місту та між 

населеними пунктами здійснюється приватними перевізниками. У місті діють 

кілька приватних служб таксі. 

Житловий фонд. 

        У громаді житловий фонд становить 95903.8 тис. кв. м. У місті Гребінка і 

селах громади переважають приватні житлові будинки. Міська рада не володіє 

вільним комунальним житловим фондом. Недостатність забезпечення  житлом  

громадян,  в  тому  числі  незахищених  верств населення. Будівництво житла 

здійснюється протягом останніх років лише індивідуальними забудовниками. 



 Водопроводи і каналізація. 

       На території міста Гребінка надаються послуги з водопостачання і 

водовідведення виробничим підрозділом «Кременчуцьке територіальне 

управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» ПАТ  «Українська залізниця». Протяжність водогонів на 

території ОТГ – 54.95 км, а водовідведення – 26 км. На території сіл та в 

приватному секторі міста лише водопостачання. В селах Гулаківка, Польове 

водопостачання відсутнє.  

Екологічна політика громади 

       Найвагомішими чинниками впливу на стан довкілля Гребінківської ОТГ є: 

- значна кількість автомобільного транспорту з низькими екологічними 

параметрами, що призводить до стабільно високого рівня шкідливих викидів в 

атмосферу; 

- відсутність підприємства з переробки твердих побутових та промислових 

відходів; 

- скорочується  кількість  зелених  насаджень, що є основними проблемними 

питаннями для громади;   

- недостатнє охоплення індивідуального сектору системою збирання та вивозу 

сміття; 

- збільшення кількості домашніх тварин, що залишалися без догляду 

(безпритульних тварин). 

       Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку  

України є охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини. 

       З цією метою Гребінківська ОТГ впроваджує на своїй території екологічну 

політику, спрямовану на збереження безпечного існування навколишнього 

середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів. 

 

Очікувані результати 

- Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з     

метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя 

і здоров’я населення громади. 

- Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, захист 

життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища. 

- Забезпечення систематичного збору та вивезення ТПВ від населення, 

фізичних осіб-підприємців та підприємств міста.  

- Утримання в належному санітарному стані міського полігону ТПВ. 

- Підвищення рівня екологічної культури населення. 

- Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного 

відпочинку. 



Медичне обслуговування 

      З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони 

здоров’я на території Гребінківської ОТГ діють чотири заклади охорони 

здоров’я: центральна районна лікарня,  два фельдшерсько-акушерські пункти 

та один комунальний заклад «Гребінківський центр первинної медико-

санітарної допомоги», які фінансуються за рахунок медичної субвенції з 

державного бюджету. Не укомплектованими залишається ФАП села  

Мар’янівка.  

      Згідно з «Програмою надання громадянам гарантованої державою 

безоплатної медичної допомоги», яка затверджена Постановою КМУ № 955 

від 11.07.2002 р., медичними закладами надається безоплатна медична 

допомога: швидка та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі; 

амбулаторно-поліклінічна допомога на загальних підставах; медична допомога 

дітям; жінкам, які мають дітей до 3-х років, інвалідам у повному обсязі.  

 

Основні проблемні питання 

- Низький рівень забезпечення медичними препаратами, що впливає на 

повноцінне функціонування ПМСД та ФАПів. 

- Приміщення медичних установ громади потребують поточних та 

капітальних ремонтів. 

- Системи опалення приміщень медичних установ на наданий час не 

економічні і енергоємні, потребують модернізації або заміни. 

- Надання якісної медичної допомоги населенню громади.  

- Недостатнє фінансування пільгового та безкоштовного 

медикаментозного забезпечення. 

- Недостатнє забезпечення медичних закладів сучасним діагностичним та 

лікувальним обладнанням. 

 

Головні напрямки роботи на 2018 рік: 

         З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, 

розширення можливостей щодо його доступності та якості, розмежування 

первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, ефективного 

використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, керуючись ст.16 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», на підставі пункту 30 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про добровільне об'єднання територіальних громад», Гребінківська ОТГ має 

на меті відновити роботу ФАПу с. Мар’янівка. Фінансова підтримка закладів 

охорони здоров’я, які знаходяться на території громади, зокрема в 

медикаментозному забезпеченні.  
  

Очікувані результати 

Основними цілями в діяльності закладів охорони здоров’я у Гребінківській 

ОТГ є: 



- Охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та медичного 

персоналу на 100%. 

- Підвищення ефективності та якості надання первинної медичної 

допомоги сільському населенню. 

- Приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний стан. 

Культура і туризм 

         Робота  закладів культури   направлена на задоволення духовних потреб 

населення громади.  В ОТГ функціонують 3 будинки культури, 4 бібліотеки та 

Гребінківський краєзнавчий музей. 

         Пріоритетним напрямком роботи закладів культури громади є 

забезпечення проведення заходів спрямованих на патріотичне виховання, 

організацію змістовного дозвілля жителів ОТГ, залучення до клубних та 

бібліотечних формувань дітей та молоді. 

         При районному будинку культури створено колективи: народний 

аматорський колектив «Берегиня», ансамбль шумових інструментів «Веселі 

музики», театральна студія «Еміст», ансамбль народного танцю «Фартазія», 

аматорський театральний колектив «Крила», гурток учасногодекору «Лавка 

чудес», гурток вокального співу «Орфей», до яких залучено більше 173 

чоловік.  В Гребінківській дитячій музичній школі  займається 262 дитини 

(відділ фортепіано та струнно-смичкових інструментів, відділ народних, 

духових та ударних інструментів, відділ музично-теоретичних дисциплін та 

сольного співу, відділ хореографії та образотворчого мистецтва).  

        Краєзнавчий музей містить експонати та експозиції, що широко 

висвітлюють події Другої світової війни,   та допомагають у вивченні історії 

рідного краю, народознавства, археології, етнографії, тощо. 

Головні напрямки роботи  на  2018 рік: 

        Забезпечення проведення культурно-масових заходів на території 

Гребінківської ОТГ відповідно до Програми.  

        Підвищення якості надання послуг населенню закладами культури. 

        Закінчення капітального ремонту з опорядження фасаду будинку 

культури в селі Мар’янівка. 

        Закінчення оформлення робіт у музеї братів Гребінок. 

         Проведення капітального ремонту по заміні покрівлі будинку культури в  

с. Слободо-Петрівка. 

 

 Очікувані  результати: 

       Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей дорослих, 

молоді та дітей. 

       Пропагування та збереження традицій Гребінківщини, культурної 

спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля 

дітей та молоді. 

Соціальний захист населення 



         Відповідно до Законів України: «Про соціальні послуги», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Українi» виконанням власних повноважень у сфері соціального захисту 

населення у Гребінківській об’єднаній територіальній громаді буде займатися 

відділ соціального захисту виконавчого комітету Гребінківської міської ради. 

Для недопущення зниження якості надання соціальних послуг в громаді 

налагоджена тісна співпраця з управлінням соціального захисту населення 

Гребінківської РДА, за яким залишаються функції перевірки та нарахування 

соціальних виплат, а також Пенсійним фондом та Центром зайнятості та 

Гребінківським районним територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). 

Основні проблемні питання: 

- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення 

соціального захисту окремих категорій населення; 

- недостатність фінансування заходів соціального захисту населення; 

- необхідність удосконалення механізму підтримки різних категорій сімей  

- недостатня кількість спеціалістів соціальної сфери (спеціаліст служби у 

справах дітей, фахівця із соціальної роботи); 

- необхідність створення віддалених робочих місць у старостатах для 

прийому громадян. 

 

Головні напрямки роботи в 2018 році 

- покращення матеріального стану пільгових категорій населення 

громади; 

- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування; 

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення; 

- реалізація заходів Програм Гребінківської ОТГ, напралених на 

підтримку та соціальний захист окремих категорій населення.  

 

Очікувані результати: 

Покращення матеріального стану незахищених категорій населення 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

Фізична культура і спорт 



Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному 

позитивному розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської 

громади. Закладено прогресивні тенденції зокрема напрямів фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено  проведення  змагань з 

різних видів спорту як обласного так і Всеукраїнського значення.. 

Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним 

засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання 

різних соціальних проблем. 

        Для забезпечення нових, пріоритетних напрямків, які могли б забезпечити 

ефективне функціонування галузі розвитку фізичної культури та спорту на 

території Гребінківської ОТГ було створено комунальний заклад «Спортивний 

комплекс м. Гребінка». В місті функціонує районна дитяча юнацька спортивна 

школа (ДЮСШ), при КЗ «Спортивний комплекс міста Гребінка» 

функціонують гуртки з настільного тенісу та тренується футбольна команда 

«Локомотив». 

       В дитячо-юнацькій спортивній школі постійно займаються  діти в секціях: 

гандболу, волейболу, баскетболу, футболу та легкої атлетики 

       Наявна система фізичного виховання і спорту не відповідає потребам 

населення. Низький рівень залучення сільського населення до участі у 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно масових заходах за місцем проживання, 

роботи та відпочинку громадян. 

Програмою підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік та 

програмами підтримки різних видів спорту на 2018 рік  (футболу, настільного 

тенісу, хокею, гандболу, ветеранського футболу  передбачено: 

- підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту; 

- сприяння фізичному й духовному розвитку молоді на селі, формування 

свідомості як основи здорового способу життя; 

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у 

фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту; 

- розвитку фізкультурного руху на території Гребінківської ОТГ; 

- розвитку вищих спортивних досягнень. 

Основні завдання 

Завданням Програм підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 

рік та програм підтримки різних видів спорту на 2018 рік  (футболу, 

настільного тенісу, хокею, гандболу, ветеранського футболу)  є: 

- сприяння формуванню в Гребінківській ОТГ  розвитку фізичної культури і 

спорту, зміцненою обсягів бюджетного фінансування комунального закладу 

«Спортивний комплекс м. Гребінка»; 

-  проведення юнацьких змагань з легкої атлетики пам’яті Героя Радянського 

Союзу Григорія Кагамлика; 

- проведення змагань з різних видів спорту всіх рівнів. 

    



Очікувані  результати: 

Зростаюче охоплення спортивно-масовими заходами дорослого населення 

громади. 

Підвищення доступності та масовості фізкультурно-спортивних заходів за 

участю дітей і підлітків. 

Розвиток та зміцнення фізкультурно-спортивної матеріально-технічної бази 

загального користування. 

 

Реалізація земельної реформи та земельних відносин 

        У 2017 році Гребінківською міською радою проводилася робота з 

врегулювання земельних відносин щодо обліку землі, погодження та 

затвердження технічної документації, встановлення та справляння платежів за 

землю, надання земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та 

обслуговування житлових будинків та споруд, ведення особистого 

селянського господарства, робота з укладення та поновлення договорів оренди 

землі, тощо. 

Основні проблемні питання 

- відсутність вільних земельних ділянок для учасників АТО для ведення 

особистого селянського господарства. 

- відсутність та необхідність виготовлення картографічних матеріалів, 

містобудівної документації Гребінківської ОТГ. 

- встановлення меж Гребінівської ОТГ. 

Головні напрямки роботи на 2018 рік 

- Вишукування земельних ділянок для жителів громади, які є учасниками 

антитерористичної операції на сході України, під індивідуальне житлове 

будівництво. 

- Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на території 

громади.  

- Контроль за дотриманням орендарями орендної плати за земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених 

ставок орендної плати.  

- Продовження проведення інвентаризації інвестиційно привабливих 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення для подальшого 

проведення земельних торгів на право їх оренди або викупу. 

- Оформлення та виготовлення документації із землеустрою на земельні 

ділянки комунальної власності. 

 

Очікувані результати 

          Реалізація заходів програми надасть можливість більш раціонального та 

ефективного використання земельних ресурсів, впорядкування земельних 

відносин на території громади, поповнення доходної частини бюджету 



об’єднаної територіальної громади, розвитку інфраструктури сільських 

населених пунктів, покращить питання забезпечення земельними ділянками 

учасників АТО. 

Фінансова та бюджетна політика 

          Бюджет об’єднаної ториторіальної громади на 2018 рік сформовано з 

урахуванням вимог чинних та запропонованих змін до Податкового і 

Бюджетного кодексів України, проекту Основних напрямків бюджетної 

політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.06. 2017 № 411-р, стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р та інших законодавчих 

актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу. 

         Відповідно до пункту 18 Прикінцевих і перехідних положень 

Бюджетного кодексу України бюджет об’єднаної ториторіальної громади на 

2018 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом 

бюджетування. 

         Якщо розглянути бюджет громади більш детально, то варто зазначити, 

що його складовими є власні доходи загального фонду в сумі 60000,0 тис. грн. 

та офіційні трансферти: 

-  з державного бюджету в сумі 28722,6 тис.грн. в тому числі: 

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 19193,7 

тис. грн. на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 9528,9 

тис. грн. на утримання закладів охорони здоров’я, крім оплати за комунальні 

послуги та енергоносії; 

-  з обласного бюджету 108,089 тис.грн. в тому числі: 

субвенція на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сімях з дітьми в сумі 

108,089 тис.грн. 

Разом доходна частина загального фонду бюджету об’єднаної 

ториторіальної громади становить 88830,689 тис.грн. 

          Основним джерелом власних доходів, є податок на доходи фізичних 

осіб, який складає 70,5%  загальної суми доходів бюджету об’єднаної 

ториторіальної громади та місцеві податки – 23,4%. Планується отримати 

податку на доходи фізичних осіб в сумі 42300,0 тис. грн. 

 При планування видаткової частини бюджету об’єднаної ториторіальної 

громади максимально враховано потреби  всієї об’єднаної громади. 

Так при плануванні видатків на місцеві програми передбачено 6365,889 

тис. грн., які передбачають використання коштів на благоустрій та ремонт 

доріг, надання матеріальної допомоги, проведення культурних заходів, 

висвітлення діяльності міської ради в друкованих засобах масової інформації, 



організацію та проведення громадських робіт, програми фізичної культури та 

спорту, підтримки футболу, гандболу, хокею, ветеранського футболу, 

настільного тенісу, роботи з обдарованою молоддю, підтримки житлово-

комунального господарства, зовнішнє освітлення, забезпечення 

багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії та інші.            

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

  Основними напрямками Програми є: 

- забезпечення зростання дохідної частини бюджету ОТГ та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів; 

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 

- збереження кількості діючих  підприємств на території Гребінківської 

ОТГ та трудового потенціалу; 

- ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності громади; 

- нарощення обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний 

капітал; 

- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату 

територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, 

спрямованих на соціально-економічний розвиток; 

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати; 

- покращення якості житлово-комунальних послуг, покращення 

санітарно-екологічного стану та благоустрою у Гребінківській ОТГ; 

- забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та 

приватного секторів економіки; 

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні 

державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої 

та  позашкільної освіти; 

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, приватної 

ініціативи; 

- підвищення безпеки життєдіяльності населення; 

- забезпечення умов проживання в чистій, екологічно безпечній громаді. 

Успішне виконання Програми забезпечить: 

- наповнюваність місцевого бюджету, проведення раціональної та 

ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 

підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня  

зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного  

обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, 

розвиток фізкультури і спорту, наявності  житла; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 

налагодження державно-приватного партнерства; 



- впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне 

використання енергоресурсів; 

- створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращення екологічного стану та збалансованого використання природних 

ресурсів. 

Головна мета розвитку громади у 2018 році є підвищення якості життя 

населення шляхом реалізації стратегічного курсу на досягнення економічного 

та соціального самодостатку. 

В 2018 році обов’язковою умовою є: 

збалансування доходів та видатків  бюджету: 

- збереження обсягів надходження доходів до бюджету громади; 

- використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб 

отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та 

важливі завдання; 

- визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких   

здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають витрачатися 

на проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний 

ефект); 

У 2018 році пріоритетними напрямками залишаються: 

в соціально - гуманітарній сфері: 

- гарантований соціальний захист населення громади; 

- подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання 

сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей; 

- покращення якості життя дітей соціально вразливих груп; 

- подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів; 

- збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і 

мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків; 

- сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному 

вихованню та самовихованню молоді; 

- встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків; 

- забезпечення соціальних гарантій населення; 

- формування та розвиток здорового способу життя; 

в сфері економіки: 

- впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади; 

- впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної 

власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності 

комунальних об’єктів; 

- подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади; 



- здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, 

направлених на   підвищення якості обслуговування; 

- усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого 

розвитку малого та середнього бізнесу; 

- продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених 

Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення 

платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань; 

- розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури; 

- сприяння повній, продуктивній зайнятості населення; 

в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті: 

- упорядкування земельних відносин; 

- реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони 

навколишнього     природного середовища та місцевого екологічного плану 

дій по громаді,  раціонального використання природних ресурсів; 

в частині подальшого розвитку громадського суспільства: 

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого    

самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності 

місцевого самоврядування; 

- реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи 

суспільства; 

- подальше зміцнення законності та правопорядку. 

 Критерії досягнення головної мети: 

підвищення рівня життя – зростання реального наявного доходу, 

збільшення середньомісячної заробітної плати, створення нових робочих 

місць, зниження рівня зареєстрованого безробіття, бронювання робочих місць 

для громадян, які потребують соціального захисту; 

розвиток основних галузей економіки на підставі її інноваційно-

інвестиційних складових, обсягів продукції промисловості у порівняних цінах, 

стимулювання освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції; 

активізація підприємницької діяльності – сприяння збільшенню кількості  

підприємств малого і середнього бізнесу, покращення співпраці з 

представниками малого  бізнесу, забезпечення публічності та прозорості 

реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва; 

поліпшення інвестиційного клімату – зростання обсягу інвестицій в 

основний капітал; 

підвищення якості життєзабезпечення людини – реконструкція мереж 

водопроводів та водовідведення, ремонт та будівництво доріг та тротуарів, 

продовження реконструкції вуличного освітлення, підвищення санітарної 



культури серед жителів громади, озеленення території, приріст обсягу 

роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства. 

    Основні завдання та механізми реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку 

Взаємопов’язані завдання та заходи спрямовані на досягнення цілей розвитку 

ОТГ: 

-   На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2018 рік з бюджету об’єднаної територіальної громади 

виділити кошти в розмірі 1000000 грн. 

-       Забезпечення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сімях з дітьми за рахунок  

субвенції з обласного бюджету на суму 108,089 тис.грн. 

-      На проведення культурно-спортивних заходів в розмірі 20000 грн.  

-      На реалізацію заходів  Програми підтримки та розвитку фізичної культури 

і спорту на 2018 рік з бюджету об’єднаної територіальної громади виділити 

кошти в розмірі 700000 грн.; 

-      На реалізацію заходів Програми розвитку футболу на 2018 рік з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 200000 грн.; 

-     На реалізація заходів Програми розвитку настільного тенісу  на 2018 рік з 

бюджету об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 200000 

грн.; 

-    На реалізацію заходів Програми роботи з обдарованою молоддю з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розірі – 20 000 грн.; 

-   На реалізацію заходів Програми  соціального захисту  окремих 

незахищених категорій населення на 2018 рік з бюджету об’єднаної 

територіальної громади виділити кошти в розміри 200000 грн.;                                                                                             

-  На реалізацію заходів Програми підтримки військовослужбовців, які 

проходять службу в зоні АТО та членів їх сімей з бюджету об’єднаної 

територіальної громади виділити кошти в розірі 80000 грн.; 

-  На реалізацію Програми покращення благоустрою на 2018 рік з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розірі 1022800 грн.; 

-  На реалізацію заходів Програми інформаційного забезпечення діяльності 

міської ради  з бюджету об’єднаної територіальної громади виділити кошти в 

розірі 20000 грн. ; 

-  На реалізацію заходів Програми організації оплачуваних громадських робіт 

гребінківської ОТГ  виділити кошти в розірі 370000 грн.; 

-  На реалізація заходів Програми розвитку гандбол  на 2018 рік з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 10000 грн.; 

-  На реалізація заходів Програми розвитку ветеранського футболу  на 2018 рік 

з бюджету об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 15000 

грн. 

-  На реалізація заходів Програми розвитку хокею  на 2018 рік з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 100000 грн.; 



-  На реалізація заходів Програми підтримки діяльності житлово-

комунального господарства на 2018 рік з бюджету об’єднаної територіальної 

громади виділити кошти в розмірі 600000 грн.; 

-  На реалізація заходів Програми забезпечення багатоквартирних будинків 

засобами обліку теплової енергії на 2018 рік з бюджету об’єднаної 

територіальної громади виділити кошти в розмірі 700000 грн.; 

-  На реалізація заходів Програми зовнішнього освітлення з бюджету 

об’єднаної територіальної громади виділити кошти в розмірі 500000 грн.   

- Проведення поточних та капітальних ремонтів житлового фонду 

комунальної власності із залученням різних джерел фінансування, а саме:   

 
                  Назва об’єкта 

Ремонт вимощення житлового будинку № 14 по вул. Незалежності 

Ремонт вимощення житлового будинку № 2 по вул. Полтавська 

Ремонт вимощення житлового будинку № 3 А по пров. 

Піонерський 

Ремонт вимощення житлового будинку № 36 по вул. Миру  

Ремонт вимощення житлового будинку № 31 по вул. Миру 
Капітальний ремонт вимощення житлового будинку № 9 А по вул. 

Незалежності 
Ремонт вимощення житлового будинку № 13 по вул. Незалежності 
Ремонт вимощення житлового будинку № 16-а по вул. 

Локомотивна 
Ремонт вимощення житлового будинку № 28-б по вул. 

Локомотивна 
Ремонт вимощення житлового будинку № 18 по вул. Незалежності 

Ремонт вимощення житлового будинку № 15 по вул. Незалежності 

Штукатурка цоколя житлового будинку № 7 по вул. Полтавська 

Ремонт фасаду житлового будинку № 8 по вул. Незалежності 

Ремонт покрівлі житлового будинку № 46 по вул. Чехова 

Ремонт покрівлі житлового будинку № 34 по вул. Польова  

Ремонт покрівлі житлового будинку № 13 по вул. Незалежності 

Ремонт каналізаційної мережі житлового будинку  № 37 по вул. 

Польова 

Ремонт каналізаційної мережі житлового будинку № 37 по вул. 

Польова 

Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку 

№ 28-б по вул. Локомотивна 

Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку 

№ 18 по вул. Локомотивна 

Ремонт балконних плит жилого будинку № 17 по вул. незалежності 

Ремонт системи опалення житлового будинку № 16-а по вул. 

Локомотивна 

Ремонт системи опалення житлового будинку № 14 по вул. Героїв 

України 

Ремонт системи опалення житлового будинку № 16 по вул. Героїв 

України 

Ремонт системи опалення житлового будинку № 33 по вул. Миру 

Ремонт дощоприймальної каналізації житлового будинку № 3 по 

вул. Незалежності 

  
 



         Джерелами фінансування проектів соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ є кошти Державного, обласного та місцевого бюджету, 

коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, 

спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством 

України, які направлені на соціально-економічний розвиток інфраструктури 

об’єднаної територіальної громади. 

             

           

 

                 Міський голова                                          В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

Проекту регуляторного акту рішення сесії Гребінківської міської ради 

«Про затвердження Програми соціально – економічного  розвитку  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік». 

 

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного 

регулювання шляхом прийняття регуляторного акта рішення сесії міської ради 

«Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку           

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік». 

Аналіз регуляторного впливу складено згідно зі ст.8 Закону України 

«Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності» та містить аналіз потенціального впливу, який створює даний 

регуляторний акт в сфері господарської діяльності, для населення міста. 

     

1.Визначення та аналіз проблем, які передбачається вирішити шляхом 

впровадження даного регулювання.  

В результаті проведеного аналізу соціально-економічного стану 

населених пунктів Гребінківської об’єднаної територіальної громади у 

поточному році виявлено, що спостерігається ряд проблем, які потребують 

вирішення. 

Внаслідок фінансово-економічної кризи в Україні рівень розвитку 

реального сектору економіки потерпає значних коливань, а це в свою чергу 

сприяє зниженню рівня життя населення та збільшенню соціальної 

напруженості.  

Виникнення фінансового дефіциту у бюджетах всіх рівнів значною 

мірою відобразилося на виконанні заходів щодо соціально-економічного 

розвитку громади. 

Залишається невирішеними такі проблеми, як поліпшення  ремонту 

дорожнього покриття, освітлення  вулиць, зміцнення матеріально-технічної 

бази комунальних підприємств, збільшення  кількості зайнятого населення, 

створення нових робочих місць. 

 Однією з найважливіших проблем розвитку територіальної громади є 

надання населенню якісних комунальних послуг шляхом забезпечення 

підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства 

через поетапне реформування фінансово-економічного механізму їх 

діяльності. 

Існує ряд проблем, які пропонується вирішити шляхом впровадження 

даного регулювання: 

          - в сфері дошкільної освіти - зміцнити матеріальну базу. 

          - в сфері культури – зміцнити матеріальну базу закладів культури, 

поліпшити стан культурного обслуговування населення сіл громади. 

З метою вирішення цих та інших проблем, пов’язаних з соціально- 

економічним розвитком міста, згідно із Законами України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України»  розроблено даний проект. 

 



2.Визначення цілей державного регулювання. 

 Проект регуляторного акту «Про затвердження Програми соціально – 

економічного розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік» направлений на досягнення таких основних цілей: 

- покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, 

технічного стану приміщень закладів освіти; 

- проведення заходів енергозбереження в закладах освіти та комунальних 

підприємствах; 

- створення позитивного інвестиційного іміджу; 

- встановлення режиму раціонального використання земель і забудови  

         територій; 

- розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем, підвищення  

         екологічної свідомості громадян міста; 

- утримання та освітлення  доріг населених пунктів громади; 

- активізація громади та залучення її до вирішення проблем ОТГ; 

- надання якісних адміністративних послуг виконавчим комітетом міської 

ради; 

- підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій, 

території і доріг міста; 

- стабілізація кількості населення громади шляхом системної підтримки 

фізичного здоров'я та ефективного соціального захисту; 

     -    забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання  

           мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт,  

          спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальної  

          громади.       

 

3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей. 

Альтернативи вирішення проблем: 

     - Альтернативою регулювання є існуюча ситуація, тобто відмова від 

регулювання – існує ряд затверджених нормативних документів, 

загальнодержавних програм, стратегій розвитку, на основі яких можлива 

реалізація заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

    - Прийняття регуляторного акту «Про затвердження Програми соціально – 

економічного розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

 2018 рік» (регулювання, що реалізується) – проект регуляторного акту 

містить деталізований та уточнений згідно із ситуацією, що склалася, план 

заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища територіальної  

громади, який тісно пов’язаний з річним бюджетом, тому реалізація цих 

заходів буде більш ефективна, ніж заходів, розглянутих в першій альтернативі. 

 

4. Механізми та заходи, які забезпечать рішення визначених 

проблем шляхом прийняття даного регуляторного акту. 
Для досягнення поставлених цілей та завдань планується провести 

комплекс заходів, спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану 

Гребінківської ОТГ. А саме: 



 - Адміністративно-правові заходи – розробка місцевих нормативно-

правових документів, які б у рамках діючого законодавства забезпечували 

удосконалення механізмів стимулювання соціально-економічного розвитку; 

 - Економічно - фінансові заходи - забезпечення прогнозування  надходжень 

та витрат бюджету, розробка механізмів підвищення економічної ефективності 

роботи  всіх підприємств; 

- Організаційні заходи – сприяння виконанню заходів даного регулювання, 

здійснення моніторингу та контролю за станом соціально-економічного 

розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей в разі 

прийняття регуляторного акту. 
Основним мотивом виконання вимоги даного регуляторного акту є те, 

що він передбачає поетапне покращення соціально-економічного стану та 

розвиток всіх галузей життєдіяльності Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

6. Визначення очікувальних результатів прийняття регуляторного акту. 
6.1. Визначення сфер впливу: 

запропоноване регулювання має вплив на громадян, мешканців громади, 

суб’єктів господарювання всіх форм власності. 

6.2. Аналіз вигод та витрат. 

Прийняття запропонованого регулювання має наступні вигоди 

 

Влада Суб’єкти 

господарювання 

Громадяни 

Збільшення надходжень 

податків та зборів до 

бюджетів усіх рівнів за 

рахунок росту 

промислового  

 

виробництва та доходів 

населення. 

 

Збільшення обсягів 

виробництва та 

реалізації продукції. 

Покращення фінансово-

економічних показників  

 

роботи та підвищення 

ефективності 

господарської 

діяльності 

Задоволення потреб в 

якісних житлово-

комунальних,  

соціальних, 

гуманітарних  

 

послугах. 

Зростання доходів 

населення. 

Благоустрій міста. 

Задоволення потреб в 

якісних товарах, 

послугах 

   

  

Витрати на реалізацію заходів запропонованого регулювання: 

 

Влада Суб’єкти господарювання Громадяни 

Витрати державного, 

обласного та місцевого 

Збільшення витрат на 

виробництво продукції, 

 



бюджетів на реалізацію 

заходів на програму  Про 

затвердження Програми 

соціально – економічного   

розвитку   Гребінківської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік 

робіт та послуг за рахунок 

зростання обсягів 

виробництва та рівня 

заробітної плати 

працівників 

  

Таким чином, вигоди від прийняття та реалізації заходів даного 

регулювання більші, ніж витрати на їх провадження. Тому реалізація 

Програми соціально – економічного  розвитку  Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік буде мати позитивний економічний і 

соціальний результат. 

 

7.Обгрунтування терміну дії регуляторного акту. 

 Запропонований регуляторний акт вступає в силу з 01.01.2018 р. і 

впроваджується терміном на 1 рік. Такий термін дії акту є обґрунтованим, 

так як більшість заходів Програми соціально – економічного  розвитку  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік фінансується за 

рахунок бюджету, а бюджет затверджується терміном на 1 рік. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту: 

- покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;             

- розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем; 

- утримання та освітлення  доріг; 

- підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій; 

- стабілізація кількості населення  шляхом системної підтримки  

  фізичного здоров'я та ефективного соціального захисту; 

- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання  

  мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт,  

  спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад;  

- зміцнення матеріальної бази закладів культури; поліпшення стану 

  культурного обслуговування населення; 

- зміцнення матеріальної бази закладів освіти; 

- покращення благоустрою населених пунктів громади. 

 

9. Відстеження результативності 
Відстеження результативності запропонованого регуляторного акту 

буде здійснюватися щокварталу.  

При проведенні відстеження результативності акту будуть проведені такі 

заходи: 

- аналіз виконання бюджету; 

- аналіз інформації комунального господарства. 

 

     Начальник відділу соціально- 

     економічного розвитку та  

     регуляторної політики                                                  Т.Ф. Лазоренко 


