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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 План  

економічного і соціального розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік (далі  План). 

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є: Закон України від 

05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

Закон України від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади державної регіональної 

політики»,  постанови КМУ від 16.03.2016р.  №200 «Деякі питання надання 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (зі змінами), наказу 

Мінрегіону від 30.03.2016р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».  

Головна мета Плану - 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.       

План 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. 
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1. Аналітична частина. 

1.1. Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій. 

Гребінківська об’єднана територіальна громада розташована у північно-

західній частині Полтавської області займає площу 78,348  кв.м. На території 

громади протікає річка Оржиця. 

                                          

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

Овсюківською та Березівською сільськими радами на заході – з Драбівським 

районом Черкаської області та Сербинівською сільською радою на півночі – з 

Кулажинською та Короваївською сільськими радами. Загальна кількість 

населення – 12610 чоловік. 

Гребінківська ОТГ знаходиться від обласного центру – міста Полтава на 

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

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. 

 Структура земель Гребінківської об'єднаної територіальної громади: 

 

Категорія земель Площа земель, га 

Землі сільськогосподарського призначення 5227,637 

Землі житлової і громадської забудови 439,634 

Землі лісогосподарського призначення 286,5 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

761,4041 

Землі водного фонду 13,637 

Землі рекреаційного призначення 5,653 

Інші землі 1100,3349 

ВСЬОГО 7834,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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1.2. Демографічна ситуація, ринок праці Гребінківської ОТГ 

№ 

з/п 

Назва показника та 

одиниця вимірювання 

Всього в тому числі: 

м
. 
Г

р
е
б
ін

к
а

 

с
. 
С

л
о
б
о
д
о

-

П
е
т

р
ів

к
а

 

с
.З

а
гр

е
б
ел

л
я

 

с
. 
Г

у
л

а
к
ів

к
а

 

с
.О

р
ж

и
ц

я
 

с
. 
П

о
л

ь
о
в
е
  
  
  
  

с
.М

а
р

’я
н

ів
к
а

  
  
 

с
.Н

о
в
о

д
а
р

  

1 Чисельність наявного 

населення на кінець 

звітного року (на 1 січня 

наступного за звітним 

роком), тис. осіб 

12610 10792 0,663 0,261 0,029 0,271 0,070 0,440 0,084 

2 Середньорічна 

чисельність наявного 

населення, тис. осіб 

12610 10792 0,663 0,261 0,029 0,271 0,070 0.437 0,083 

3 Чисельність постійного 

населення на кінець 

звітного року, тис. осіб 

12608 10800 0,663 0.261 0,029 0,271 0,070 0,433 0,081 

4 Площа територіальної 

громади, га 

2229 870 418,3 154.8 71,8 253,3 107,8 305,1 47.9 

5 Кількість чоловіків, тис. 5707 4837 0,321 0,125 0,014 0,129 0,034 0,204 0,043 

Гребінківська об'єднана 

територіальна громада 
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осіб 

6 Кількість жінок, тис. 

осіб 

6883 5955 0,342 0,126 0,015 0,142 0,036 0,227 0,040 

7 Кількість населення, 

молодшого від 

працездатного віку, в 

тому числі тис. осіб 

2403 2085 0,128 0,060 0,001 0,033 0,010 0,072 0,014 

8 Кількість населення 

працездатного віку, тис. 

осіб 

7530 6615 0,339 0,126 0,016 0,129 0,034 0,241 0,030 

9 Кількість населення 

старшого від 

працездатного віку, тис. 

осіб 

2696 2121 0,196 0,075 0,012 0,109 0,026 0,134 0,023 

10 Кількість народжених 

за звітний рік, тис. осіб 

0,148 0,145 0,001   -   -   -   - 0,002   - 

11 Кількість померлих за 

звітний рік, тис. осіб 

0,259 0,216 0,012 0,004 0,001 0,011 0,002 0,010 0,003 

12 Природний приріст 

(зменшення), осіб 

- 0,111 -0,071 -0.011 -0,004 -0,001 -0,011 -0,002   -0,008  -0,003   

13 Міграційний приріст 

(зменшення), осіб 

 -10   - 8   -   -   -   -    -   - 2   - 

14 Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних, осіб 

0,142 0,113 0,012 0,005  - 0,003   -  0,008  0,001 

15 Рівень зареєстрованого 

безробіття, % 

 2,5 1,7 3,5   3.9    -    2,3     -  3,3    - 

16 Рівень 

працевлаштування 

зареєстрованих 

безробітних, % 

24.7 27,7  3,8  -   -   -    -  3.6    - 

17 Середньомісячна 

заробітна плата 

найманого працівника, 

грн. 

3438 3583 3358    -   -   -    - 3373   - 

В ОТГ зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в 

результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю, 

загальним процесом старіння населення і негативним сальдо міграції. 

 
№п/п Назва населеного пункту Чисельність 

1. м. Гребінка 10792 

2. с. Слободо-Петрівка 663 

3. с. Гулаківка 29 

4. с. Загребелля 261 

5. с. Оржиця 271 

6. с. Польове 70 
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7. с. Мар’янівка 440 

8. с. Новодар 84 

 Всього 12610 

 

1.3. Стан розвитку інфраструктури громади 

Промислова та агропромислова інфраструктура 
         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.  

         Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність на 

території ОТГ.  

 
Підприємство, організація, 

установа 
Вид діяльності (основний) 

Чисельність 

працівників  

ТОВ СП «Нібулон» філія 

Мар’янівська 

Оптова торгівля зерном, складське 

господарство 

90 

Філія ПАТ «Державна продовольчо- 

зернова корпорація України 

«Гребінківський елеватор» 

Оптова торгівля зерном, складське 

господарство 

89 

ТОВ «Кононівський елеватор» Оптова торгівля зерном, складське 

господарство 

40 

СФГ «Україна» Сільгоспвиробники, рослинництво, 

вирощування зернових  бобових 

культур і насіння олійних культур  

35 

ПП «Мар'янівське 2014»  Вирощування зернових  бобових 

культур і насіння олійних культур 

10 

СФГ «Бірюза» Вирощування зернових  бобових 

культур і насіння олійних культур 

3 

 

Дорожньо-транспортна інфраструктура 

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.  
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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. 

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. 

 

Житлово-комунальна інфраструктура.  
У громаді житловий фонд становить 95903,8 тис. кв. м. У м. Гребінка і 

селах громади переважають приватні житлові будинки. Міська рада не володіє 

вільним комунальним житловим фондом. Будівництво житла здійснюється 

протягом останніх років лише індивідуальними забудовниками. 

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 інфраструктура  

Стан навколишнього природного середовища Гребінківського ОТГ 

можна охарактеризувати, як задовільний. 

В користуванні громади є місце видалення твердих побутових відходів, 

загальною площею 3,9991 га. Технічна документація з землеустрою на 

користування сміттєзвалищем зроблена. Право власності на земельну ділянку 

зареєстровано 29.02. 2016 року. Паспорт на полігон твердих побутових відходів 

зареєстрований 24.05. 2004 року № 27.   

На території громади  збором та вивозом твердих побутових відходів  

займається КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств», 

спецтехнікою комбінат забезпечений: 2 сміттєвоза ГАЗ 53, сміттєвоз МАЗ, 

трактор з причепом МТЗ 382,трактор гусеничний ДТ75.  

Збір та вивіз ТПВ здійснюється безконтейнерним способом за графіком: 

індивідуальний сектор – 2 рази на місяць, багатоквартирні будинки – 3 рази на 

тиждень. Технологія утилізації відходів – трамбування та дренування. Роботи 
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виконуються по мірі накопичення відходів. У ОТГ відсутні підприємства, які 

скидають забруднюючі речовини у поверхневі води. Забруднення ґрунту у 

межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному 

секторі ОТГ.  

По території Гребінківської об’єднаної територіальної громади протікає  

річка Оржиця. Вона є основною водною артерією Гребінківської ОТГ. На 

сьогодні очевидним є негативний вплив на довкілля антропогенних чинників, 

адже значна територія річкової долини розорана, задіяна під пасовищами або 

залишається занедбаною. Нині на багатьох відрізках берегів р. Оржиця можна 

без перешкод підійти до самої води. Великою екологічною проблемою стає 

масове забруднення водойми відходами діяльності  комунальних і 

сільськогосподарських підприємств. З часом екологічні проблеми прирічкової 

зони набувають все більших обсягів, викликаючи загрозу для безпечного 

існування довкілля.       

 

Соціальна інфраструктура. 

Освіта 
На території громади функціонують дошкільні навчальні заклади:  

№ Назва дошкільного навчального 

закладу 

Місце 

розташування 

Кількість 

дітей 

1 ДНЗ »Веселка» м. Гребінка 270 

2 ДНЗ «Теремок» м. Гребінка 117 

3 ДНЗ « Струмочок» с. Слободо-

Петрівка 

15 

4 ДНЗ «Чебурашка» с. Мар’янівка 13 

Всього дітей дошкільного віку - 632 особи. 

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. 

У Гребінківській ОТГ функціонує 6 загальноосвітніх навчальних 

закладів, в яких навчається 1399 учнів. 

№ Назва навчального закладу Місце розташування Кількість 

дітей 

1 Гребінківська гімназія м. Гребінка 431 

2 Гребінківська ЗОШ I-III ступенів №1 м. Гребінка 152 

3 Гребінківська ЗОШ I-III ступенів №2 м. Гребінка  161 

4 Гребінківська ЗОШ I-III ступенів №4 м. Гребінка 505 
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5 Мар’янівська ЗОШ I-III ступенів с. Мар’янівка 55 

6 Слободо-Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів С. Слободо-Петрівка 95 

 

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.  

Охорона здоров’я 

З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони 

здоров’я на території Гребінківської ОТГ діють 2 заклади охорони здоров’я: 

Гребінківська центральна районна лікарня, комунальний заклад 

«Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги», які 

фінансуються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету.  

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, 

ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для 

забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. 

 Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної 

допомоги населенню міської об’єднаної територіальної громади є амбулаторна 

та стаціонарна допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я. 

Інформація щодо  захворюваності сукупно по всіх населених пунктах, що 

ввійшли до складу ОТГ: 

Показники 2017 

звіт 

2018 

прогноз 

2018 в % 

до  2017 

Захворюваність  населення на 1 тисячу населення, 

всього 

321,7 333,2 103,6 

в т. ч. 

хвороби системи кровообігу 

26,3 26,9 102,3 
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Культура 
Робота закладів культури направлена на задоволення духовних потреб 

населення громади. В ОТГ функціонують 3 будинки культури, 5 бібліотек 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 «Фантазія», 

аматорський театральний колектив «Крила», гурток сучасного декору «Лавка 

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

При Мар’янівському сільському будинку культури створено фольклорний 

колектив «Солоспів». 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).  

Гребінківський краєзнавчий музей містить експонати та експозиції, що широко 

висвітлюють події Другої світової війни та допомагають у вивченні історії 

рідного краю, народознавства, археології, етнографії, тощо. 

           Фізична культура 
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. 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки   дії 

зовнішніх причин 

29,0 29,1 100,3 

Злоякісні новоутворення 2,4 2,8 116,7 

Активний туберкульоз 0,6 0,8 133.3 

Хвороби органів дихання 130.8 131,2 100,3 

Хвороби органів травлення  4,8 5,1 106.2 

Смертність населення з основними причинами на 1 

тисячу населення, всього 

16.4 16,7 101,8 

В т. ч. хвороби системи кровообігу 13,2 13.4 101,5 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх 

причин 

0,3 0,4 133.3 

Новоутворення 1,5 1,9 126,7 

Материнська смертність на 1 тисячу  

живонароджених 

- - - 

Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу  

живонароджених 

- - - 

Очікувана тривалість життя  при народженні, роки, у 

т. ч.  

77 78 101.3 

Чоловіки 76 76 100 

Жінки 80 81 101,2 
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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 Дитячо-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; 

- розвиток фізкультурного руху на території Гребінківської ОТГ;  

- розвиток вищих спортивних досягнень. 

Торгівельна інраструктура 
Мережа закладів торгівлі та громадського харчування на території ОТГ 

налічує 190 об’єктів, а саме: підприємств роздрібної торгівлі – 176 з них кіосків 

– 14, магазинів - 162 (магазинів з продажу продовольчих товарів – 46, магазинів 

з продажу непродовольчих товарів – 64, магазинів змішаної торгівлі – 36, 

торгові павільйони – 16), підприємств громадського харчування – 14. Об’єктів 

по наданню різноманітних побутових послуг – 16 ( в тому числі 11 перукарень, 
з ремонту побутової техніки 2,  з ремонту комп'ютерів та периферійного 

устаткування 3). Діюча мережа підприємств здатна задовольнити 

платоспроможний попит населення у різноманітних товарах та послугах. 

 

1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ 

 
Основними проблемами соціально-економічного розвитку Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади є:  

- від’ємний природний приріст, зменшення кількості населення, 

старіння населення;  

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- відсутність містобудівної документації Гребінківської ОТГ; 
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- погіршення стану асфальтно - дорожнього покриття автомобільних 

доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; 

- зношена матеріально-технічна база житлово-комунальних 

господарства; 
- відсутність сучасної системи управління твердими побутовими 

відходами; 

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони 

здоров’я, освіти, культури; 

- нераціональне використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення; 

- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні 

доходи.  

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально-

економічного розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є 

створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого 

бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування 

установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення 

життя населення 

 

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ 

Бюджет об’єднаної територіальної 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 територіальної громади на 2018 рік 

складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом 

бюджетування. 

 

Доходи бюджету ОТГ 2017 рік, 

тис.грн. 

Прогнозні 

показники на 2018 

рік 

Надходження від ПДФО 39099,5 42300 

Надходження від єдиного податку 2548,9 1950 

Плата за землю 12046,5 11750 

Доходи від відчуження нерухомості та землі 69,9 20 

Податок на прибуток підприємств 

комунальної власності 

65 50 

Податок на нерухомість 362,1 350 

Акцизний збір 3796,3 3260 

Інші податки та збори 241,4 26 
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Дохід від оренди комунального майна 11,3 72 

Інші доходи 478,4 722 

Разом 58719,3 60500 

 

офіційні трансферти 
 

2018 рік 
тис.грн. 

 Субвенція з державного бюджету  28722,6 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19193,7 
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9528,9 
Субвенція з обласного бюджету 108,089 
Субвенція на відшкодування частини вартості путівки дитячим 

закладам оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в 

сімях з дітьми в сумі 

108,089 

 

При планування видаткової частини бюджету об’єднаної ториторіальної 

громади максимально враховано потреби всієї об’єднаної громади. 

 

1.6.   Результати SWOT-аналізу 
          SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально- 

економічного стану населених пунктів, що входять до складу Гребінківської 

ОТГ. SWOT-аналіз був розроблений на основі аналізу статистичних даних, 

проведення засідання Клубу громадського діалогу із залученням старост 

громади, депутатського корпусу, організацій та на основі думки населення. 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

- Вигідне географічне і транспортне 

положення громади;  

- Наявність земель, що придатні для 

обробки та вирощування 

сільськогосподарських культур, 

родючість ґрунтів;  

- Розвинута (достатня) соціальна сфера; 

- Розвинута фінансова, 

телекомунікаційна інфраструктура; 

- Політика міської ради направлена на 

підтримку розвитку малого і 

середнього бізнесу, заявлений курс на 

залучення інвестицій і створення для 

цього необхідних умов; 

- Розвинута сфера послуг, торгівлі, 

закладів ресторанного господарства, 

побутового обслуговування; 

- Багата історико-культурна спадщина; 

- Велика кількість обдарованої молоді; 

- Наявність кваліфікованих трудових 

ресурсів;  

- Наявність земельних ділянок для 

відпочинку місцевого населення; 

- Наявність КЗ «Спортивний комплекс                     

м. Гребінка» 

- Відсутність Центру надання 

адміністративних послуг; 

- Відсутність фінансово-кредитних 

ресурсів для бізнесу, фінансової 

підтримки підприємництва з місцевого 

бюджету; 

- Не затверджений новий Генеральний 

план територіальної громади, відсутня 

інвентаризація земель; 

- Відсутність робочих місць в селах, 

низька зайнятість населення; 

- Старіння населення та збільшення 

демографічного навантаження на 

працездатну частину населення; 

- Низький рівень інвестицій в місцеву 

економіку; 

- Відсутність упорядкованих місць 

відпочинку у прибережних смугах 

водосховищ; 

- Відсутність сучасної системи 

управління твердими побутовими 

відходами ( збір, транспортування та 

утилізація ТПВ, впровадження новітніх 

технологій ); 

- Поступове погіршення стану житлово-
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комунального господарств; 

- Низький рівень технічного 

забезпечення комунальних 

підприємств; 

- Низький рівень екологічного виховання 

населення; 

- Сучасний стан фінансування не 

дозволяє кардинально покращити 

інженерні мережі; 

- Незадовільний стан утримання доріг; 

- Брак бюджетних коштів на соціальні 

програми; 

- Недостатній рівень медичного 

обслуговування, дефіцит 

діагностичного медичного обладнання; 

- Проблеми змістовного дозвілля молоді. 

 

 

Аналіз зовнішніх чинників 

Можливості Загрози 

- Децентралізація влади;  

- Надання державою права 

розпоряджатися землями поза межами 

населених пунктів; 

- Надходження зовнішніх інвестицій та 

нових технологій; 

- Державна підтримка комунальної 

інфраструктури; 

- Можливість використання інтернет 

ресурсів для інформування громадян 

про діяльність ОТГ; 

- Можливість залучення додаткових 

джерел фінансування для розвитку 

інфраструктури; 

- Зростання бюджетної самостійності 

громади. 

 

- нестабільність національної валюти та 

інфляція; 

- нестабільність політичної ситуації; 

- низький рівень надходження іноземних 

інвестицій та інновацій в економіку 

України; 

- складна політично-економічна ситуація 

в державі; 

- зростання трудової міграції і втрата 

трудових ресурсів; 

- зменшення внутрішнього товарообороту 

через низьку купівельну спроможність 

населення. 

 

2. Цілі та пріоритети розвитку ОТГ на 2018 рік. 
 

Основними напрямками Плану 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; 
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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 Плану забезпечить: 
Виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

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. 

 

У 2018 році пріоритетними напрямками для Гребінківської ОТГ 

залишаються: 

ПРІОРИТЕТ: Економічний розвиток ОТГ: 

 

Цілі: 

- формування позитивного інвестиційного іміджу громади;  

- підтримка підприємництва та посилення його ролі в соціально-

економічному розвитку; 

- розвиток агропромислового виробництва як галузі спеціалізації; 

- розвиток ЖКГ та оптимізація інфраструктури; 

- створення енергозберігаючої системи енергопостачання громади; 

- створення туристичного потенціалу. 

 

ПРІОРИТЕТ: Забезпечення гідних  умов та рівня життя населення 
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ЦІЛІ: 

- створення комфортних умов проживання населення на території громади;   

- недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення; 

- підвищення освітнього, духовного та культурного рівня населення, 

збереження національних традицій; 

- покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду 

життя людини; 

- забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. 

 

ПРІОРИТЕТ: Створення свідомої та активної громади 

 

ЦІЛІ:  

- удосконалення системи комунікацій між органами місцевого 

самоврядування та громадськістю;  

- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого 

самоврядування;  

- активізація участі громадськості в управлінні місцевими справами. 

3. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально – 

економічного розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

 

Пріоритети  Оперативні цілі Завдання 

Економічний 

розвиток  ОТГ  

Створення позитивного 

інвестиційного іміджу 

громади  

Розробка інвестиційних пропозицій, 

інфраструктурних проектів по 

Гребінківській ОТГ  

Виготовлення Генерального плану 

міста Гребінка, с. Слободо-Петрівка, 

с. Мар'янівка  

Проведення інвентаризації 

інвестиційно привабливих земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення для подальшого 

проведення земельних торгів на 

право їх оренди або викупу 

Підтримка підприємництва 

та посилення його ролі в 

соціально-економічному 

розвитку 

Усунення зайвих регуляторних 

бар’єрів як мотивація для 

подальшого розвитку малого та 

середнього бізнесу 

Створення центру підтримки 

підприємництва  

Розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва 

Розвиток агропромислового 

виробництва як галузі 

спеціалізації 

Підвищення соціальних стандартів та 

покращення умов життєдіяльності 

сільського населення. 

 

Підтримка фермерства  

Підвищення ефективності 

землекористування та раціонального 
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використанні земельних ресурсів 

Сприяння самозайнятості населення 

в сільській місцевості 

Розвиток ЖКГ та 

оптимізація інфраструктури 

Створення сучасної матеріально-

технічної бази КП «Гребінківський 

комбінат комунальних підприємств» 

Підвищення рівня ефективності 

функціонування житлово-

комунального господарства та 

покращення  ринку послуг 

Забезпечення належного 

водопостачання та водовідведення на 

території ОТГ 

Продовження роботи по створенню 

ОСББ 

Ремонт доріг та тротуарів на 

території ОТГ 

Озеленення та благоустрій території 

ОТГ 

Створення 

енергозберігаючої системи 

енергопостачання громади 

Впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій через 

застосування сучасних механізмів та 

пристроїв  

Впровадження альтернативних 

джерел енергозбереження з 

використанням місцевих видів 

палива та заходів з енергозбереження 

в бюджетних установах 

Впровадження енергоефективного 

зовнішнього освітлення на території 

громади  

Створення туристичного 

потенціалу  

Створення туристичного маршруту 

«Гребінчин дім»  

Популяризувати на українському та 

міжнародному   рівні туристичні  

об'єкти громади 

Підтримка громадських ініціатив з 

розвитку зеленого туризму  

 

 

 

Забезпечення 

гідних  умов та 

рівня життя 

населення  

 

 

Створення комфортних 

умов проживання населення 

на території громади   

Надання всебічної соціальної 

допомоги найбільш вразливим 

верствам населення  

Надання матеріальних допомог 

учасникам АТО та їх сім’ям  

Благоустрій населених пунктів 

Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади 

Подальше покращення матеріально-

технічної бази дошкільних 

навчальних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, закладів 

позащкільної освіти, закладів 

охорони здоров’я та культури 
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Поліпшення соціальної та 

транспортної інфраструктури 

сільських територій 

Реконструкція вуличного освітлення  

с. Слободо-Петрівка та с. Мар’янівка 

Гребінківської ОТГ 

Забезпечити належне водопостачання 

та водовідведення на території ОТГ 

 

Поліпшення соціальної та 

транспортної інфраструктури 

сільських територій 

Забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності 

людини 

 

Насадження зрізаних дерев. Зрізання 

замінити обрізанням крони. 

Вдосконалення системи поводження 

з побутовими, промисловими і 

небезпечними відходами 

Організація місць збору сміття та 

його вивезення 

Підвищення екологічної свідомості 

населення 

Створення зон відпочинку населення 

Недопущення погіршення 

ситуації у сфері зайнятості 

населення 

Проведення семінарів з метою  

посилення можливостей зайнятості 

працездатного населення 

Сприяння розширенню сфери 

застосування праці економічно-

активного населення за рахунок 

створення нових робочих місць, в 

тому числі у сфері малого і 

середнього бізнесу. 

Залучення безробітних осіб до часті у 

оплачуваних громадських роботах 

Сприяти недопущенню використання 

найманої робочої сили без належного 

оформлення трудових відносин 

роботодавцями 

Сприяння самозайнятості населення 

в сільській місцевості 

Підвищення освітнього, 

духовного та культурного 

рівня населення, збереження 

національних традицій 

Збереження традицій Гребінківщини, 

культурної спадщини рідного краю, 

забезпечення та організація 

змістовного дозвілля дітей та молоді 

Забезпечення культурно-

просвітницької, інформаційної 

роботи, патріотичне виховання 

молоді 

Забезпечення проведення культурно-

масових заходів на території 

Гребінківської ОТГ 

Забезпечення повноцінного 

функціонування мережі закладів 

культури, розвиток самодіяльно-

художньої творчості 
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Створення умов для виявлення та 

розвитку творчих здібностей 

дорослих, молоді та дітей 

 Покращення здоров’я та 

продовження тривалості 

активного періоду життя 

людини 

 

Забезпечення якісних сучасних 

медичних послуг в частині первинної 

медичної допомоги  

Зниження захворювань через 

профілактичні заходи та 

впровадження здорового способу 

життя 

Забезпечення надання населенню 

медичної допомоги та медичних 

послуг, спрямованих на збереження, 

поліпшення та відновлення здоров’я 

населення 

Покращення якості соціального 

обслуговування громадян та 

реабілітації людей з обмеженими 

можливостями 

Розвиток фізичної культури та спорту 

серед усіх категорій населення ОТГ. 

Поліпшення спортивної 

інфраструктури  

Створення 

свідомої та 

активної громади 

 

Удосконалення системи 

комунікацій між органами 

місцевого самоврядування 

та громадськістю  

 

Забезпечення прозорості, відкритості 

в діяльності органів місцевого    

самоврядування 

Надання якісних адміністративних 

послуг у відповідності до сучасних 

стандартів  

Впровадження сучасних 

інформаційних технологій в 

діяльності місцевого 

самоврядування;  
 

Розширення каналів інформування 

населення ОТГ  

 

Розвиток електронного врядування 

 

 

 

Активізація участі 

громадськості в управлінні 

місцевими справами 

Підвищення рівня самоорганізації 

населення 

Залучення до обговорення 

громадських організацій та трудових 

колективів 

Залучення молоді до проектів 

 змістовного дозвілля  

  
 

 

 

4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації  

Плану. 

        Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної 

підтримки актуальності Плану соціально-економічного розвитку Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади. 

        Для об’єктивної оцінки результативності реалізації плану необхідно ввести 

ряд індикаторів, що могли б відстежити отримані результати. Відповідно до 
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вищезазначених завдань реалізації плану індикаторами результативності 

будуть:  

- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості 

  підприємців; 

- генеральний план міста Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Мар'янівка; 

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального 

  господарства; 

 

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і  

  регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

 

- збереження культурної спадщини, розвиток туристичного потенціалу; 

- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг та тротуарів,   

  підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень; 

 

- поліпшення благоустрою населених пунктів; 

- кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ твердих побутових відходів,  

  джерел забруднення повітря; 

 

- кількість новостворених ОСББ; 

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;  

- покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, охорони  

  здоров’я; 

 

- кількість оздоровлених дітей; 

- кількість отримувачів адміністративних послуг; 

- поліпшення спортивної інфраструктури; 

- кількість проведених культурно-мистецьких заходів. 

 Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-

економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації 

плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу 

оприлюднюються на офіційному сайті Гребінківської міської ради. Звіт про 

реалізацію заходів виконання  плану заслуховується на сесії Гребінківської 

міської ради. Контроль за реалізацію плану покладається на  виконавчий 

комітет Гребінківської міської ради.        . 

         Реалізацію заходів Плану 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. 
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        У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. Зміни та 

доповнення до Плану затверджуються Гребінківською міською радою за 

пропозиціями виконавчого комітету міської  ради, а також при уточненні 

бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік.                       
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                                               Додаток 1 

 
1. Показники соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади  
Показник Одиниця 

виміру 

2018 рік 

очікуване 

2019 рік 

прогноз 

2019 в 

% до 

2018 

Постійні дошкільні заклади одиниць 4 5 125 

Кількість дітей у дошкільних 

закладах 

осіб 417 460 110 

Загальноосвітні навчально-виховні  

заклади 

одиниць 6 6 100 

Кількість учнів у загальноосвітніх 

школах 

осіб 1399 1410 101 

Рівень комп’ютеризації % 100 100 100 

Сільські бібліотеки одиниць 3 3 100 

Книжковий фонд примірників 82536 83600 101 

 

Заклади клубного типу одиниць 3 3 100 

Гуртки естетичного виховання 

(дитячі музичні, художні, 

хореографічні школи, школи 

мистецтв) 

 

 

одиниць 

1 1 100 

У них учнів осіб 262 262 100 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника  

гривень 7000 7910 113 

у тому числі:     

в промисловості гривень 9200 10120 110 

у сільському господарстві  гривень 6000 6780 116 

у оптовій та роздрібній торгівлі  гривень 4000 4640 116 

Кількість наявного населення  тис. осіб 12629 12600 99 

Створено нових робочих місць  один. 29 35 121 

 

 

                                                            Додаток 2 
2. Перелік програм і проектів, які планується реалізувати у 2018 

році  
 

Назва 

проекту/програми  

Термін 

реалізації 

Орієнтована 

вартість 

Джерела 

фінансування 

Відповідальні 

виконавці 

 

1.1.1 Поліпшення транспортної інфраструктури 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 2000 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет  
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1.1.2 Поліпшення матеріально-технічного оснащення комунальних установ 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 404,4 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

Програма сприяння 

організації цивільного 

захисту населення у 

Гребінківській ОТГ на 

2018 рік 

2018 50 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

1.1.3 Покращення благоустрою та житлово-комунального господарства 

Програма покращення 

благоустрою 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 3141,7 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 

Програми підтримки 

житлово-комунального 

господарства на 2018 

рік 

2018 600 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 

Програма організації 

оплачуваних 

громадських робіт м. 

Гребінка на 2018 рік 

2018 220 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Гребінківська 

районна філія 

Полтавського 

обласного 

центру 

зайнятості, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 

Програма 

забезпечення 

багатоквартирних 

жилих будинків 

засобами обліку 

теплової енергії в м. 

Гребінка на 2018 рік 

2018 1200 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств, 

співвласники 

багатоквартир-

них будинків 

Програма зовнішнього 

освітлення 

Гребінківської міської 

об'єднаної 

територіальної 

громади на 2017-2020 

2017-2020 1700 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет,  

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 
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роки 

Програма 

виготовлення 

документації для 

передачі 

багатоквартирних 

жилих будинків на 

баланс ОСББ 

 7,8 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Об’єднання 

співвласників 

багатоквартирн

их будинків, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 372 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

1.1.4 Підтримки та розвитку фізичної культури та спорту. 

Програма підтримки та 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 

2018 рік 

2018 700 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комунальний 

заклад 

“Спортивний 

комплекс міста 

Гребінки” 

Програма розвитку та 

популяризації 

настільного тенісу на 

2018 рік 

2018 200 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комунальний 

заклад 

“Спортивний 

комплекс міста 

Гребінки” 

Програма розвитку 

футболу на 2018 рік 

2018 350 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комунальний 

заклад 

“Спортивний 

комплекс міста 

Гребінки” 

Програма розвитку 

гандболу в м. Гребінка 

на 2018 рік 

2018 10 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Громадська 

організація 

“Гандбольний 

клуб “Гребінка” 

Програма розвитку 

ветеранського футболу 

в м. Гребінка на 2018 

рік 

2018 15 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Громадська 

організація 

“Ветеранський 

футбольний 
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клуб” 

Програма розвитку 

хокею в м. Гребінка на 

2018 рік 

2018 100 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комунальний 

заклад 

“Спортивний 

комплекс міста 

Гребінки” 

Програма організації 

оплачуваних 

громадських робіт м. 

Гребінка на 2018 рік 

2018 150 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Гребінківська 

районна філія 

Полтавського 

обласного 

центру 

зайнятості, 

Спортивний 

комплекс міста 

Гребінки 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 10 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

1.1.5 Охорона здоров’я 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 14207,5 Кошти 

медичної 

субвенції з 

державного 

бюджету, 

кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

1.1.6 Соціального захисту населення 

Програма соціального 

захисту окремих 

незахищених категорій 

населення 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 359,1 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

Програма підтримки 

військовослужбовців, 

учасників 

антитерористичної 

операції, та членів їх 

сімей мешканців 

2018 

 

80 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 
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Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

Програма соціального 

захисту воїнів- 

інтернаціоналістів, які 

приймали участь у 

військових конфліктах 

за межами України на 

2018 рік 

2018 15 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет,  

ГО “Районна 

організація 

воїнів–

інтернаціона-

лістів” 

Програма підтримки 

діяльності 

Гребінківської 

районної організації 

ветеранів на 2018 рік 

2018 20 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

Програма підтримки 

діяльності громадської 

організації “Інвалідів 

та ветеранів союз 

чорнобильців 

Гребінківщини“ на 

2018 рік 

2018 10 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

Програма організації 

оплачуваних 

громадських робіт м. 

Гребінка на 2018 рік 

2018 20 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітету 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 2792,1 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади  

Виконавчий 

комітет 

Програма 

забезпечення 

службовим житлом 

працівників 

Гребінківського 

Комбінату 

комунальних 

підприємств у 2018 

році 

2018 300 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

Комбінат 

Комунальних 

Підприємств 

1.1.7 Розвитку та підтримки галузі освіта та культура 

Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

2016-2020 роки 

2016-2020 2102,289 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади, 

обласного 

бюджету 

Виконавчий 

комітет, 

Відділ  

освіти 

виконавчого 

комітету,  
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Програма роботи з 

обдарованою молоддю 

на 2018 рік 

2018 60 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет,  

Відділ освіти 

виконавчого 

комітету 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 39 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет,  

Відділ  

культури 

виконавчого 

комітету  

Програма реалізації 

Концепції допризовної 

підготовки і військово-

патріотичного 

виховання молоді 

Гребінківської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018-2020 

роки 

2018-2020 452 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет,  

Відділ  

освіти 

виконавчого 

комітету, 

Гребінківський 

районний 

військовий 

комісаріат 

1.1.8 Підтримки та висвітлення діяльності міської ради 

Програма 

інформаційного 

забезпечення 

діяльності міської ради 

на 2018 рік 

2018 40 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

районна 

телестудія 

“Гребінка”, 

редакція 

районної газети 

“Гребінчин 

край”, 

адміністратор 

сайту 

Гребінківської 

міської ради  

Програма висвітлення 

діяльності 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади у передачах 

районної телевізійної 

студії “Гребінка” на 

2018 рік 

2018 30 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет, 

районна 

телестудія 

“Гребінка” 

1.1.9 Економічна діяльність міської ради, охорона та раціональне використання 

природних ресурсів, профілактика злочинності та правопорушень 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

2018 424,1 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 
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територіальної 

громади на 2018 рік 

Програма 

профілактики 

злочинності та 

правопорушень на 

території 

Гребінківської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади  на 2018-2020 

 

2018 50 кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет 

     

1.1.10 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку громади 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2018 рік 

2018 13880,4 Субвенції з 

державного 

бюджету, 

кошти бюджету 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет  

 

 

                                                                                                     Додаток 3 

                           

ПЕРЕЛІК  

об’єктів, що фінансуються у 2018 році  

за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на кінець 2017 року. 
            грн. 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта, його місцезнаходження Обсяг 

субвенції з 

державно 

го бюджету 

Співфі 

нансув

ання 

Разом 

 Загальний фонд в т.ч. 11305490 230124 11535614 

1 Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Миру, №35 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

897235 9227 906462 

2 Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Незалежності №18 в 

м.Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

807229 8425 815654 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19
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3 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового 

будинку по вул. Незалежності № 4 в 

м.Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

1572295 16217 1588512 

4 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового 

будинку по вул. Незалежності № 8-а в 

м.Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

472810 4962 

 

477772 

 Капітальний ремонт інших об’єктів  27312369 27314 2758583 

5 Капітальний ремонт приміщень середньої А 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка 

Полтавської, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації  

858950 8590 867540 

6 Капітальний ремонт приміщень середньої Б 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка 

Полтавської, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

943777 9438 953215 

7 Капітальний ремонт приміщень старшої Б 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка 

Полтавської, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

928542 9286 937828 

 Кошти не розподілені по об’єктах 558024 6416 564440 

8 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Городищенській в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

9 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Історична  в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

   

10 Реконструкція вуличного освітлення по 

провул.Пиритинський  в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

11 Реконструкція вуличного освітлення в с. 

Мар’янівка Гребінківського району  

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

12 Реконструкція вуличного освітлення від 

КТП-68 по вулиці Гоголя в с. Слободо-

Петрівка Гребінківського району  

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

47236 473 47709 
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13 Реконструкція вуличного освітлення від 

КТП-142 по вулиці Миру, Паркова та Садова 

в с. Слободо-Петрівка Гребінківського 

району  Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

158068 1581 159649 

14 Реконструкція вуличного освітлення від 

КТП-66 по вулиці Перемога, Паркова та 

Молодіжна в с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району  Полтавської 

області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

209045 2091 211136 

15 Реконструкція вуличного освітлення від 

КТП-139 по вулиці Кагамлика в с. Слободо-

Петрівка Гребінківського району  

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

48279 483 48762 

16 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію Спортивного 

комплексу м.Гребінка 

1004000 10040 1014040 

 Капітальні трансферти 2800000 142895 2884000 

17 Капітальний ремонт основних теплових 

мереж м.Гребінка Полтавської області 

2800000 142895 2884000 

 Спеціальний фонд 2258584,40 86157 2344741,40 

18 Капітальний ремонт тротуару по вул. 

Магістральній в м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації   

340266,62 

 

4910 

 

345176,62 

 

19 Капітальний ремонт тротуару  по вул. Героїв 

України в м. Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

242339,39 

 

3538 

 

245877,39 

 

20 Капітальний ремонт тротуару та площі перед 

пам’ятником Т.Г. Шевченку в м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації  

221968,70 

 

3296 

 

225264,70 

 

21 Капітальний ремонт проїзної частини по вул. 

Героїв України в м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

74992,34 

 

1150 

 

76142,34 

 

22 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Патріотів та Коцюбинського 

у м. Гребінка Полтавської області, в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

519503 7624 527127 
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23 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Квіткова у м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

487657 7119 494776 

24 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Горького у м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

342804 5055 347859 

 Кошти не розподілені по об’єктах 29053,35 53465 82518,35 

25 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Городищенській в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

 Разом 13564074,40 316281 13880355,4

0 

 
 

                                                                                       

 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 


