
ЗВІТ 

Новоукраїнського міського голови про роботу за 2019 рік  

 

Закінчився звітний 2019 рік, від якого ми чекали багато змін в 

економічному і політичному житті нашої держави, на який покладали багато 

сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та 

впровадженні принципів децентралізації. 

Протягом 2019 року діяльність міської ради та її виконавчого комітету 

була спрямована на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку громади та вирішення актуальних проблем життєдіяльності населення. 

Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення мети: 

зробити нашу громаду сучасною, забезпечити достойне життя в об’єднаній 

громаді, покращити добробут людей. 

Аналізуючи роботу виконавчого комітету міської ради за 2019 рік, варто 

відмітити, що за звітний період було забезпечено належне виконання власних та 

делегованих повноважень. Протягом року у зв’язку із змінами в законодавстві 

для забезпечення виконання власних та делегованих повноважень змінювалася 

структура виконавчих органів міської ради. Міською радою затверджено  

заступника міського голови, що координує житлово-комунальне господарство, 

питання містобудування, комунальної власності, якого введено до складу 

виконавчого комітету. 

З метою забезпечення виконання повноважень з питань соціального 

захисту населення в умовах децентралізації влади до структури виконавчого 

комітету введено посаду головного спеціаліста з питань соціального захисту 

населення. З метою оптимізації виконання повноважень реорганізовано відділ з 

питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту та відділ 

праці у відділ з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності і відділ з питань праці та цивільного захисту. З метою покращення 

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам похилого віку 

з лютого 2019 року розпочав діяльність комунальний заклад "Центр соціальних 

послуг Новоукраїнської міської ради". 

Протягом звітного періоду проведено 17 засідань виконавчого комітету, 

прийнято 264 рішень, які перебувають на постійному контролі у мене особисто, 

моїх заступників та керівників структурних підрозділів.  

Протягом звітного періоду у зв’язку з заявами окремих депутатів про 

припинення виконання депутатських повноважень внесено зміни до 

персонального складу ради, загальна чисельність депутатського корпусу не 

змінилася. Забезпечено підготовку та проведено 15 засідань міської ради, на яких 

депутатами прийнято 406 рішень з питань бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку території, управління комунальною власністю міської 

ради, роботи комунальних закладів, установ та підприємств, виконавчих органів 

міської ради, соціального характеру тощо.  

Міською радою прийнято гендерно-чутливі цільові програми розвитку 

громади: 

міська програма забезпечення впорядкованим соціальним житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на території 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки; 



програма соціальної підтримки населення на території Новоукраїнської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки; 

програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки у новій 

редакції; 

програма розвитку фізичної культури і спорту Новоукраїнської 

територіальної об’єднаної громади у новій редакції; 

програма розвитку туризму на території Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2026 роки у новій редакції; 

комплексна цільова програма "Сім’я та молодь" Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки у новій редакції; 

програма з підвищення ефективності управління активами 

Новоукраїнської ї міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік;  

внесено зміни до: 

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки; 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

програми економічного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної  

територіальної громади (МЕР); 

програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей – мешканців Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 

Міським головою видано 932 розпоряджень (860 – у аналогічному періоді 

2018 року) з наступних питань: 

про відрядження – 155 розпорядження; 

з кадрових питань (кадрові загальні) – 281 розпоряджень; 

з кадрових питань (щодо надання відпусток) – 185 розпорядження; 

з основної діяльності – 226 розпоряджень; 

з адміністративно-господарської діяльності – 85 розпоряджень. 

Міською радою та виконавчим комітетом здійснено матеріально-технічне 

забезпечення проведення виборів Президента України та народних депутатів 

України в 2019 році. 

Міська рада та виконавчі органи ради діють відповідно до Стратегії 

розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, що 

затверджена рішенням міської ради від 14 березня 2017 року № 409. Координує 

її виконання Комітет з управління впровадженням Стратегії та затверджено План 

соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки.  

 

Соціально-економічний розвиток 

Основною метою реалізації Програми соціально-економічного розвитку 

населених пунктів міської ради в 2019 році було забезпечення життєдіяльності 

основних галузей інфраструктури (комунальне господарство, освіта, культура, 

благоустрій населених пунктів), підвищення матеріального та культурного рівня 



життя населення на основі ефективного використання природно-ресурсного 

потенціалу, трудових ресурсів. Питання соціально-економічного розвитку 

території постійно контролювалося міською радою та виконавчим комітетом: 

заслуховувалися звіти про виконання Програми, вносилися зміни, 

затверджувалися плани виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

забезпечено виконання проектів: 

а) "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП–121 по вул. 

Каховська, Іліци, Волошкова, Шумілова  м. Новоукраїнка, Кіровоградської 

області". Загальна вартість проекту – 632,861 тис. грн., субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад – 450,0 тис. грн.,  співфінансування з міського бюджету 

–182,861 тис. грн.; 

б) "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП–76 по вул. 

Корольова, Кармелюка, Дачна, Кутузова в с. Новоолександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області". Загальна вартість проекту – 

517,159 тис. грн.,  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 300,0 тис.грн., 

співфінансування з міського бюджету – 217,159 тис. грн.; 

в) "Реконструкція вуличного освітлення від ТП–7 Новоукраїнського КХП 

по вул. Чайковського, Елеваторна, М.Вороного в м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області". Загальна вартість проекту – 262,996 тис. грн., 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 150,0 тис. грн., 

співфінансування з міського бюджету – 112,996 тис. грн.; 

г) "Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП–5  по вул. 

Левицького, Садова, Івана Богуна, Набережна, Жуковського в м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області". Загальна вартість проекту –579,649 тис. грн., субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад – 400,0 тис. грн., співфінансування з міського 

бюджету – 179,649 тис. грн.; 

д) "Капітальний ремонт (відновлення) тротуару із плитки ФЕМ по вул. 

Гагаріна від вул. В.Демченка до вул. Покровської у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області". Загальна вартість проекту – 1442,675 тис. грн., 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 974,5 тис. грн., 

співфінансування з міського бюджету – 468,175 тис. грн.; 

е) "Придбання спецобладнання (устаткування з обмеження 

водовідведення, прочистки і телеінспекції водопровідних і каналізаційних мереж 

та віброплити) для комунального підприємства "Новоукраїнське житлово-

комунальне підприємство". Загальна вартість проекту – 177,7 тис. грн.  

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

реалізується проект "Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м. 



Новоукраїнка, Кіровоградської області, продуктивністю 200 м3/добу. 

Коригування" загальна вартість проекту - 5888,556 тис.грн., проектно-

кошторисна документація - 235,121 тис.грн. сплачено, виконання  робіт 2019 рік 

- 2580 тис.грн.,  2020 рік - 3073,435 тис.грн. ). В 2019 році обсяг субвенції з 

Державного бюджету становив 2 млн.грн., співфінансування з міського бюджету 

– 580,00 тис.грн. 

В листопаді міською радою затверджено Програму соціально-

економічного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік, та План соціально-економічного розвитку  Новоукраїнської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки. 

Протягом року щомісячно проводився моніторинг виробництва 

промислової продукції та аналіз реалізації промислової продукції, узагальнено  

інформацію про дислокацію підприємств роздрібної торгівлі, спеціалізованих 

магазинів, мережі ресторанного господарства, аптечної мережі, підприємств 

побутового обслуговування населення громади. Щомісячно проводиться 

оновлення дислокації підприємств роздрібної торгівлі, спеціалізованих 

магазинів, мережі ресторанного господарства, аптечної мережі, підприємств 

побутового обслуговування населення. Протягом року щодекадно  проводився 

моніторинг середніх  цін на основні  продовольчі  товари. 

Відділом регіонального розвитку, економіки та торгівлі вживалися заходи 

щодо впорядкування умов торгівлі на території, прилеглій до центрального 

ринку, та ринку по вул. Павлівська, проводився моніторинг цін на основні 

продовольчі товари, регулювалися питання гастрольної діяльності. Виконавчим 

комітетом розглядалися протягом року питання розміщення об’єктів сезонної 

торгівлі, споруд для провадження підприємницької діяльності. 

Організовано заходи з реалізації продукції місцевих товаровиробників під 

час заходів До Дня Громади,  відкриття новорічної ялинки, свят Водохреща, 

Івана Купала, мисливців та рибалок. 

Відділом регіонального розвитку, економіки та торгівлі забезпечено 

прийом документів від фізичних  осіб  про утримання молодняка  великої  рогатої  

худоби  на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади. 

204 жителя громади  отримали дотацію на  суму  285.4  тис. грн. 

Протягом року 56 жителів громади звернулися щодо забезпечення 

державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, виробленої 

продукції і наданих послуг. 

Протягом року проводилося обстеження закладів торгівлі з реалізації  

продовольчих товарів  та закладів громадського харчування,  заклади торгівлі з 

реалізації  вживаних товарів  разом з представником  Новоукраїнського   

районного  відділу  головного управління Держпродспоживслужби у 

Кіровоградській області.  

На території громади діє обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час доби (крім закладів 

ресторанного господарства) у період з 22:00 до 7:00 години.   

Для збалансованого економічного розвитку громади підтримується малий 

та середній бізнес. Рішенням Новоукраїнської міської ради затверджено 

програму підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу на території 

Новоукраїнської міської ради на 2017-2021 роки. З міського бюджету виділено 



кошти для надання фінансової підтримки суб’єктами малого та середнього 

бізнесу та оголошено конкурс бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. Підписано договір про спільну діяльність щодо фінансової 

підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва між Регіональним 

фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області та 

Новоукраїнською міською радою від  09.02.2019 року. 

Обговорено та прийнято місцеві податки і збори на території 

Новоукраїнської міської ради на 2020 рік. 

Виконавчим комітетом проведено  конкурс з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування №2 "Автостанція-Лікарня". 

У виконавчому комітеті створено робочу групу з  місцевого економічного 

розвитку, до якої включено представників бізнесу, які разом з працівниками 

виконавчого комітету будуть впливати на економічний розвиток громади. 

Досягнення покращення в економіці громади можливе при співпраці влади з 

лідерами бізнесу та пересічними громадянами для створення публічно-

приватного партнерства, що матиме позитивний вплив на місцевий діловий 

клімат та конкурентне становище громади. Формування сприятливого бізнес-

середовища, створення умов для інвестування сприятиме економічному 

зростанню і поліпшенню якості життя громади.  

 

З  метою забезпечення спільної реалізації заходів соціально-економічного 

та культурного розвитку  Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної 

громади,  координації зусиль щодо всебічного розвитку території,  налагодження 

конструктивної співпраці з усіма органами влади, підприємствами, установами 

та організаціями міста усіх форм власності, підвищення ефективності діяльності 

органів місцевого самоврядування, оптимізації взаємодії міської ради, її 

виконавчих органів  та громадських формувань Новоукраїнської ОТГ , створення 

механізмів участі та впливу недержавних організацій у процесі формування та 

прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості та відкритості 

виконання повноважень, Новоукраїнська міська рада та громадська організація 

"Об’єднанння сільськогосподарських товаровиробників та підприємців 

Новоукраїнської ОТГ" уклали меморандум про співпрацю. В рамках якої 

профінансовано роботи з інженерно-геодезичного вишукування земельної 

ділянки для розроблення проекту «Сквер на Соборній» та виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція території парку 

м. Новоукраїнка "Сквер на Соборній", придбано відвал поворотний до 

сміттєвоза, здійснено поточний ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць 

Миколи Вороного та Вані Демченка, та тротуару по вул. В.Демченка, придбано 

інтерактивний комплекс для Воронівської філії Новоукраїнського НВК№8 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад», придбано сувенірну 

продукцію до Дня громади, реалізовано інші проекти. 

Три роки Новоукраїнська громада бере участь у Програмі 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). 

Програма DOBRE спрямовує більшу частину технічної та фінансової допомоги 

на місцевий рівень, зокрема, здійснюючи всебічний супровід для об’єднаних 

територіальних громад з метою покращення управління ресурсами, підвищення 

якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та підвищення 



залученості громадян. Окрім аналітичної, навчально-консультаційної допомоги 

програмою DOBRE в Новоукраїнській громаді передбачено ряд проектів, 

визначених громадянами і владою пріоритетними в населених пунктах.  

У рамках програми DOBRE завершено реалізацію проекту скейт-парк. 

Вартість   проекту – 673,4 тис.грн. з них кошти ДОБРЕ – 533,3 тис.грн. Скейт-

парк вже встиг стати одним із найбільш улюблених місць дітей та молоді.  

Спільно реалізовано проект "Вдосконалення системи вивезення ТПВ від 

багатоповерхових будинків із запровадженням роздільного збору сміття", за 

кошти партнерів програми придбано сміттєвоз (1,8 млн.грн.), за рахунок коштів 

міського бюджету придбано 147 нових контейнерів (70 для сортування, 77 для 

змішаних відходів) та облаштовано 35 майданчиків біля багатоповерхових 

будинків для збору ТПВ на суму 1,5 млн.грн.. ГО "Обєднанння 

сільськогосподарських товаровиробників та підприємців Новоукраїнської ОТГ" 

придбала відвал поворотний гідравлічний для сміттєвозу (150,0 тис.грн). 

Загальна вартість проекту –3,4 млн.грн.   

Також реалізується проект зі створення інклюзивно-ресурсного центру, 

який передбачає надання якісних освітніх послуг дітям із інвалідністю, зокрема 

з порушеннями опорно-рухового апарату, у рамках якого за кошти міського 

бюджету проведено ремонт приміщення Центру, туалету для дітей з особливими 

потребами, придбано обладнання, меблі, інші реабілітаційні та дидактичні 

засоби, за рахунок партнерів придбано сучасний телевізор, ноутбуки. 

У рамках конкурсу "Місцеві ініціативи для розвитку громади" проекту 

"Голос громади в місцевому самоврядуванні" Програми USAID 

"Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" 

(DOBRE) реалізовано проект соціальної дії «Зелене подвір’я власними руками» 

в рамках проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» в 

Кіровоградській області (Мар’янопільська філія Новоукраїнського НВК №8).  

Проведено конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади "Влада і громада – разом" для громадських 

організацій, підприємців та громадян громади. У конкурсі взяли участь 17 

учасників. Переможцями у конкурсі визначено 9 проектів учасників, серед них - 

зона відпочинку з гойдалками, альтанками, лавочками. дві локації: дитячий 

майданчик "Іліция" і спортивний майданчик "Лужок" по вулиці Віталія Яреми, 3 

дитячі майданчики, обладнання для проведення лікувально-профілактичних 

занять відвідувачів Центру соціальних послуг та спортивний інвентар для  

Мар'янопільської філії НВК № 8. На території філії "Загальноосвітня школа №3" 

відкрито SMART- подвір'я, яке передбачає "smart-зони" з активними 

розвивальними іграми, місце для проведення занять просто неба, закріплення 

навчального матеріалу, активного відпочинку дітей під час перерв. Міні-проект 

з цікавою назвою "L.A.P.A" (Library Art Play Аssociation – Бібліотека Мистецтво 

Гратися Об’єднання) реалізовано у КБК № 1. Для реалізації міні – проектів  

витрачено 466,2 тис.грн. 

Протягом року в інституті розвитку громади постійно проводяться 

тематичні тренінги, круглі столи, форуми, ознайомлення суб’єктів 

господарювання, громадських активістів з бізнес-стартапами, грантами, 

програмами підтримки щодо розвитку бізнесу та з іншою інформацією. 

 



Бюджет 

Запорукою успішного розвитку громади є збалансований бюджет, який 

враховує запити і потреби жителів як чоловіків, так і жінок, дітей та молоді, осіб 

похилого віку, людей з інвалідністю, міського та сільського населення. Проект 

бюджету був всебічно обговорений з громадськістю. 

За підсумками 2019 року: 

доходи бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної 

громади в сумі 162660037 грн., з них загального фонду в сумі 156199837 грн. та 

спеціального фонду  в сумі 6460200  грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 

108793 грн.; 

видатки бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної територіальної 

громади в сумі 162588103 грн. з них загального фонду в сумі 141929174 грн. та 

спеціального фонду в сумі 20658929 грн.,  в тому числі бюджет розвитку в сумі  

13963453 грн.  

вільний залишок станом на 01 січня 2020 року: 

- загального фонду бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної 

територіальної громади 11517584,11 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот 

сімнадцять тисяч  п'ятсот вісімдесят чотири гривень 11 копійок). 

З них вільний залишок коштів для уточнення 11121649,19 грн. (одинадцять 

мільйонів сто двадцять одна тисяча шістсот сорок дев'ять гривень 19 копійок)., 

субвенції на соціально-економічний розвиток 497518 грн. (чотириста дев'яносто 

сім тисяч  п'ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок), освітньої субвенції 43208,93 

грн. (сорок три тисячі  двісті вісім гривень 93 копійок), за коштами банку 

«Україна» 207,99 грн. (двісті сім гривень 99 копійок), оборотний залишок 

бюджетних коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади у розмірі  

145000 грн. (сто сорок п'ять тисяч гривень), що становить 0,1 відсотків видатків 

загального фонду бюджету міської об'єднаної територіальної громади.  

- спеціального фонду  бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної 

територіальної громади становить 180000,11 гривень (сто вісімдесят тисяч 

гривень 11 коп.) 

З них бюджет розвитку  123840,03 грн., в тому числі залишок коштів, що 

не відноситься до бюджету розвитку, а саме  по  КПК 0117692 - 3,69 грн., 0117130 

– 4546,17 грн.,  0118340 - 51610,22 грн. 

Виконавчим комітетом та структурними підрозділами здійснювалися 

заходи щодо забезпечення виконання доходної частини бюджету, залучення 

коштів з державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. На засіданнях міської ради та виконавчого комітету 

здійснювався аналіз стану виконання міського бюджету та використання 

бюджетних коштів. Діє комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету 

Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади та проведено ряд 

заходів щодо наповнення міського бюджету Новоукраїнської міської об'єднаної 

територіальної громади у 2019 році, ефективного та раціонального використання 

коштів міського бюджету.  

Розроблено Бюджетний регламент Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади в новій редакції, відповідно до вимог чинного 

законодавства та типових документів та Плани заходів щодо організації роботи 



по складанню проекту бюджету Новоукраїнської об'єднаної територіальної 

громади  на 2020 рік та прогнозу бюджету Новоукраїнської об'єднаної 

територіальної, щодо організації роботи по виконанню бюджету та організації 

роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Новоукраїнської 

міської об'єднаної територіальної громади, відповідно до даного регламенту. 

Розроблено План заходів щодо наповнення бюджету Новоукраїнської 

міської об'єднаної територіальної громади, ефективного та раціонального 

використання коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади та 

Порядок складання і виконання розпису бюджету Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки. 

На веб-сайті громади започатковано окремий розділ з інформацією про 

бюджет в доступній формі для громадян. Для підвищення прозорості та 

відкритості бюджетного процесу підготовлено, надруковано та розповсюджено 

видання "Бюджет для громадян".  

Здійснювався контроль за використанням коштів субвенцій з Державного 

та обласного бюджету. 

Розглядалися  пропозиції щодо встановлення місцевих податків, платежів 

і зборів на території міста в межах наданих чинним законодавством прав, 

матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і 

платежах, які надходять до міського бюджету. 

 

Для реалізації проектів розвитку громади ми використовуємо як внутрішні 

так і зовнішні ресурси. 

 

Земельні відносини та комунальна власність 
 

Міською радою постійно розглядаються питання врегулювання земельних 

відносин. 

Проведено інвентаризацію привабливих для інвесторів об’єктів 

нерухомого комунального майна та земельних ділянок, сформовано реєстр 

вільних земельних ділянок, здійснюється його постійна актуалізація. 

Так, протягом року підготовлено та видано для державної реєстрації 115 

договорів оренди земельних ділянок та угод до них, загальною площею 327,1520 

га, орендна плата в рік складає 1 725 688,85 грн.  

З метою підвищення конкурентності та ефективного використання земель, 

прозорості в прийнятті рішень міською радою організовано та проведено 

земельні торги у формі аукціону щодо продажу права оренди земельних ділянок  

комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) в межах 

населеного пункту, а саме: 06 грудня 2019 року проведено 1 аукціон, за 

результатами якого укладено 3 договори оренди земельних ділянок, загальною 

площею 0,95 га, орендна плата за рік складає 63 082,81 грн, яка надійшла в 

міський бюджет в грудні 2019 року.  

Передано в оренду земельну ділянку ТОВ "Горіхівський кар'єр", загальною 

площею – 5,00 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов'язані з користування 

надрами, орендна плата в рік складає 7808,26 грн. та очікується надходження в 

січні 2020 року сплата по втратам сільськогосподарського виробництва, які 



підлягають відшкодуванню загальною сумою 125 821 грн, із них до міського 

бюджету (75%) в сумі 94 336 грн. 

Щоквартально проводиться аналіз сплати орендної плати за землю. 

Нарахована орендна плата за користування земельними ділянками за 9 місяців 

2019 року становить 13 140 735,86 грн., з них: від фізичних осіб 1 696 729,71 грн., 

від юридичних осіб 11 444 006,15 грн.  

Станом на 01.10.2019 року надійшло орендної плати до бюджету 

Новоукраїнської міської ОТГ у сумі: 11 354 476,04 грн. (це становить 86,4% 

виконання запланованих надходжень), з них: 

- від фізичних осіб в сумі 1 663 214,11 грн,  

- від юридичних осіб в сумі 9 691 261,93 грн. 

Відділом земельних відносин постійно проводиться роз’яснювальна 

робота з орендарями про необхідність сплати орендної плати за користування 

земельними ділянками відповідно до діючих договорів оренди земельних 

ділянок. Відділом земельних відносин виконавчого комітету міської ради 

спільно з Новоукраїнським управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області 

разом проведено звірку громадян, які одноосібно обробляють земельні частки 

(паї) на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади з 

метою проведення повноцінного декларування громадянами своїх доходів 

отриманих від обробітку земельних ділянок. 

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 03 вересня 

2019 року призначено стягнути з ТОВ "Пріорітет" заборгованість з орендної 

плати за землю в сумі 46 718,04 грн.  

 

ПАТ КБ "Приватбанк" зареєстрував договір оренди земельної ділянки по 

вул. Сосюри, 6а, в с. Звірівка в ДРРПНМ. За період дії договору оренди земельної 

ділянки сплачено орендної плати у розмірі 158 098 грн. 

Направлено листи до фізичних та юридичних осіб орендарів 

сільськогосподарських земель (8 юридичних осіб та 14 фізичних осіб) про 

внесення змін до договорів оренди щодо підвищення розміру орендної плати та 

рекомендовано переглянути договори оренди земельних ділянок для земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (сільськогосподарські угіддя) в розмірі 8% 

та (не сільськогосподарські угіддя) – 12%. Однак клопотань від орендарів щодо 

внесення змін в договори оренди не надходило. З орендарем ТОВ "Нива-Н" 

перекладено 27 договорів оренди земельних ділянок (невитребувані паї) з 

розміром орендної плати що складає 8 %. 

Надано дозволи на розробку проектів землеустрою 41 учаснику бойових 

дій (учаснику АТО/ООС) для ведення особистого селянського господарства у 

власність на загальну площу – 81,8783 га.  

У виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради створена Комісія з 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на 

території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади, проведено 

3 засідання комісії. Відповідно до вимог статей 12, 96, 189, 206, 211 Земельного 

кодексу України, статей 12 та 20 Закону України "Про охорону земель" 

проведено перевірку з питання визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

Новоукраїнській міській раді ТОВ "Інвестиційна компанія "Марконі" внаслідок 



використання без правовстановлюючих документів земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: вул. Промислова, 1, м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. 

Міською радою розроблено комплекс заходів щодо впровадження 

комплексної системи управління активами: затверджено Порядок виявлення та 

набуття у комунальну власність ОТГ нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки, визнаного судом відумерлою спадщиною, Порядок 

виявлення, обстеження, взяття на облік та передачу у комунальну власність ОТГ 

безхазяйного нерухомого майна, Положення про затвердження порядку 

списання об’єктів  комунальної власності, Положення про приватизацію 

комунального майна, Положення про порядок ведення договірної роботи. 

У 2019 році укладено 495 господарських договорів. 

 

Містобудівна діяльність 

 

Протягом 2019 року продовжувалась робота з розроблення містобудівної 

документації на м. Новоукраїнка, а саме Генерального плану та Історико-

архітектурного опорного плану. У вересні 2019 року на засіданні 

Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при 

Кіровоградській обласній державній адміністрації погоджено проект Історико-

архітектурного опорного плану, а в грудні отримано від підрядної організації 

основний проект Генерального плану м. Новоукраїнка для ознайомлення та 

внесення власних зауважень і пропозицій до нього. Наразі спеціалізованими 

організаціями розробляється розділ Стратегічна екологічна оцінка до 

Генерального плану міста. 

 

Упродовж року видано містобудівні умови і обмеження на нове 

будівництво наземної сонячної електростанції "Зоря-2" в м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області по  вул. Курчатова, 2,  оформлено та видано 4 будівельні 

паспорти на індивідуальне будівництво фізичним особам і 2 паспорти прив’язки 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.  

За період 2019 року було надано 12 дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території міста, при цьому річна плата за тимчасове 

користування місцем для розміщення рекламоносіїв склала 25,344 тис. грн.  

 

У 2019 році було проведено поточні ремонти 8-ми магістральних вулиць, 

якими рухається міський громадський транспорт, це такі вулиці як: Соборна, 

Павлівська, Курчатова, Промислова, Миру, Лобановського, Короленка, 

Перекопська. Площа ремонту при цьому склала 2137 кв. м , а сума 1090 тис.грн. 

Капітальних ремонтів комунальних доріг не проводилося, Державним 

підприємством "Агентство місцевих автомобільних доріг" було організовано і 

проведено поточний середній ремонт дороги комунальної власності загального 

користування по вул. Миколи Вороного площею 9144 кв. м і на суму4571,9 тис. 

грн. 

Продовжувалася робота по відновленню тротуарів. В ході цього було 

проведено капітальні ремонти тротуарів по вул. Миколи Вороного та вул. 

Гагаріна, а також поточні ремонти на ділянках вулиць Покровської, О. Гіталова 



та В.Демченка загальною площею покриття плиткою (ФЕМ) 2692 кв. м на суму 

2872,618 тис. грн. 

 

Зробити нашу громаду комфортною та затишною для людей одне із 

пріоритетних завдань влади. "Сквер на Соборній" – спільний проект 

Новоукраїнської міської ради та міжнародної програми «DOBRЕ», покликаний 

втілити мрію багатьох новоукраїнців щодо облаштування у нашому місті 

затишного зеленого куточка для змістовного дозвілля. 

У березні 2019 року, на громадських слуханнях з жителями 

Новоукраїнської ОТГ було обговорено концепцію проекту "Створення території 

з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка 

"Сквер на Соборній", успішна імплементація якого вирішить проблему 

відсутності якісного громадського простору для мешканців, облаштованої 

відкритої території для проведення заходів, та відсутності платформи для 

представників малого та середнього бізнесу, що і лягло в основу проектно-

кошторисної документації. 

З квітня по грудень 2019 відповідно проекту було виготовлено детальний 

план території, технічні завдання на будівництво комунікацій, освітлення 

території, проведено інженерно-геодезичні вишукування та реєстрація даної 

земельної ділянки. Після проходження експертизи, навесні 2020 року 

розпочнеться практична частина реалізації проекту. 

 

Благоустрій 
 

У 2019 році було проведено роботи з освітлення вулиць міста та 

населених пунктів об’єднаної громади, а саме: 

1) Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-7 Новоукраїнського 

КХП по вул. Чайковського, Елеваторна, М.Вороного в м. Новоукраїнка   

2) Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-76 по вул. 

Корольова, Кармелюка, Дачна, Кутузова в  с. Новоолександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3) Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-121 по вул. 

Каховська, Іліци, Волошкова, Шумілова м. Новоукраїнка Кіровоградської 

області 

4) Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-5 по вул. 

Левицького, Садова, Івана Богуна, Набережна, Жуковського в м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області  

У рамках поточної модернізації мережі вуличного освітлення було 

змонтовано 14 додаткових світлоточок біля ДНЗ "Зернятко" - 3 шт  ДНЗ "Берізка" 

- 5 шт. ЗШ №6 – 5 шт. 

3 дитячі майданчики обладнано новітніми світлодіодними ліхтарями на 

сонячних панелях. 

Проведено щорічне обстеження, знезараження та необхідні лабораторні 

дослідження паспортизованих  громадських криниць (36 шт).  

На території с. Мар’янопіль було проведено додаткове механічне 

очищення 3 громадських криниць, та повторна гіперхлорація.   



У 2019 році було виконано реконструкцію частини водогону по вул. 

Промислова, вул.  Курчатова (приєднано до центрального водогону ДРПЧ-19),   

Триває реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка. 

Придбано: 

-  Комплект обладнання для обмеження користувачів каналізаційної 

мережі, проведення телемеметричного дослідження труб та їх прочистки 

"CHOP-2008". 

-  Комплект магнітних пломб та "футлярів" для більш якісного 

контролю за недобросовісними абонентами КП "Водкомунгосп". 

- Мотопомпу для забрудненої води, яка необхідна при аварійно- 

відновлювальних роботах. 

- Комплект обладнання для модернізації свердловини по вул. 

Шевченка (труба, стропи, підйомники, автоматика, насосне обладнання). 

 

На постійній основі проводилися роботи з благоустрою: прибирання 

вулиць, громадських місць та зон відпочинку людей; вивезення сміття, 

викошування трави та бур’янів, ремонт підвісних кладок, встановлення нових 

дитячих майданчиків та ремонт існуючих майданчиків, оновлено лавки у місцях 

відпочинку (парках), санітарна обрізка дерев (вул. Соборна від пр. Лікарняний 

до пр. Іподромний  та видалення аварійно-небезпечних дерев в населених 

пунктах. 

Крім цього в період  липень - вересень  2019 року проводилися роботи з 

відновлення дорожнього покриття вулиць міста та сіл громади з залученням 

спеціалізованої техніки. За допомогою Новоукраїнського ЖКП, фермерських 

господарств та ТОВ "Бантишівський щебень" було відновлено понад 20 вулиць 

в м. Новоукраїнка та понад  20 вулиць в селах громади. 

Укладено договори з фермерськими господарствами та Новоукраїнським 

ЖКП на очищення вулиць та доріг громади від снігу в зимовий час. Постійно 

проводиться корегування часу і маршрутів для своєчасного виконання 

зазначених робіт. 

У травні 2019 року було нанесено дорожню розмітку на частину вулиць 

ОТГ, оновлено дорожні знаки (близько 30 шт). Встановлено 2 світлодіодні та 25 

стандартні дорожні знаки по ОТГ. 

На території с. Звірівка, с. Новоолександрівка та м. Новоукраїнка  

встановлено додаткові автобусні зупинки та комплекти урн і вказівних знаків. 

Спільно з місцевими жителями відновлено  2 автобусні зупинки по вул. 

Іліци. 

На території с. Кам’яний Міст відновлено огорожу містка, та жолоб 

водовідведення для забезпечення безпеки руху шкільних автобусів. 

Забезпечено проведення заходів з благоустрою території діючих кладовищ 

У галузі житлово-комунального господарства протягом 2019 року 

проводилися поточні ремонти будинків, систем водопостачання та 

водовідведення. 

Протягом року здійснювався комплекс заходів щодо покращення послуги  

поводження з твердими побутовими відходами. 

Розпочато будівництво огорожі на сміттєзвалищі ("Топольки"). 



Забезпечено проведення лабораторних досліджень води, грунту та повітря 

по всіх паспортизованих місцях видалення відходів розташованих на території 

ОТГ (4 шт.). Надано всі необхідні документи до департаменту екології та 

природних ресурсів ОДА  для внесення щорічних змін  в паспорти місць 

видалення відходів. 

З метою розв’язання ключових екологічних проблем, пов’язаних з 

неефективним поводженням з відходами, зменшення накопичення відходів у 

місцях їх складування, забезпечення повторного використання відходів, а також 

створення комплексного управління твердими побутовими відходами з 

максимальним вилученням вторинної сировини на території в об’єднаній 

територіальній громаді, розроблено Програму запровадження роздільного збору 

твердих побутових відходів у Новоукраїнській ОТГ на 2018-2020 роки. На 

виконання програми здійснюються заходи з сортування сміття. 

Укладено договори з фермерськими господарствами та Новоукраїнським 

ЖКП на очищення вулиць та доріг громади від снігу в зимовий час.  

Відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку" в місті діє 1 ОСББ. З метою реалізації 

державної політики в сфері реформування житлово-комунального господарства, 

відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги", виконавчий 

комітет міської ради виступив організатором конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирних будинків в місті Новоукраїнка щодо будинків, в яких не 

створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники 

яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, 

та здійснено організаційні заходи щодо укладання договорів з управителем. 

Виконавчим комітетом забезпечувався квартирний та соціальний 

квартирний облік, надання службового житла. 

Адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради 

розглянуто 27 адміністративних справ про притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

 

Цивільний захист та безпека населення 
 

В звітному році було забезпечено виконання плану Цивільного захисту 

ОТГ на 2019 рік. Спільно з фахівцями навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області проведено 

практичні навчання з ліквідації наслідків аварійних ситуацій та проведено 

навчання керівників відділів діяльність яких може бути пов’язана з ЦЗ з видачею 

відповідних посвідчень. 

Проведено планову перевірку ПРУ та найпростіших укриттів. Виконано 

відповідні розрахунки в потребі захисних споруд цивільного захисту. 

Розроблено Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на 

території ОТГ та План дій в разі їх виникнення. 

Було взято участь у виконанні обласного плану ЦЗ області. 

Підготовлено матеріали та проведено 6 засідань міської комісії з питань 

ТЕБ та НС. 

Регулярно проводяться  інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки 

для працівників виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради. 



Контролюється стан пожежної безпеки у приміщенні міської ради та 

проводиться своєчасне забезпечення протипожежними засобами та їх технічне 

обслуговування. Проведено практичне навчання для працівників з правил 

користування засобами пожежогасіння. 

Інспектором праці у 2019 році було прийнято 56 рішень щодо відвідування 

роботодавців з метою інформування та роз’ясненнями щодо ефективних засобів 

дотримання законодавства, у межах повноважень, за наслідками яких було 

легалізовано 6 робочих місць (3 оформилось як ФОП, з 3 укладено 3 договори) 

В період з квітня по вересень 2019 року робота інспектором праці не 

проводилась, оскільки Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду 

від 14.05.2019 року було призупинено постанову КМУ від 26.04.2017 року №295, 

Щомісячно подається до управління Держпраці у Кіровоградській області 

статистична інформація. Взято участь в навчаннях з питань щодо здійснення 

повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

працю. 

 

У Новоукраїнській об’єднаній територіальній громаді встановлено камери 

та системи відеоспостереження у публічних місцях: на вул. Соборна 6 камер, 

зокрема біля центрального ринку, Центрального палацу культури «Ювілейний», 

супермаркету «Копилка», найбільш навантаженому перехресті вул. Демченка та 

Миколи Вороного (2 камери), на території баскетбольного майданчика 3 камери.  

У всіх загальноосвітніх школах та їх філіях Новоукраїнської ОТГ встановлено 

системи відеоспостереження (22 камери). В звітному році відеоспостереження 

встановлено по вул. Павлівська – 2 камери (біля залізничного мосту), район 

селища цукрового зводу (вул. Курчатова та Миру біля залізничного переїзду). 

Встановлено обладнання для спостереження у реальному часі та здійснення 

запису відеопотоку великої роздільної здатності у Новоукраїнському відділі 

Національної поліції. 

З метою створення належних умов для забезпечення організації призову, 

мобілізаційної підготовки та військового обліку в об’єднаній територіальній 

громаді діє міська програма "Призовник". 

19 державній пожежно-рятувальній частині  УДСНС України у 

Кіровоградській області на придбання індивідуальних масок для дихального 

апарату на стиснутому повітрі з місцевого бюджету - 71,4 тис.грн., придбання 

паливно-мастильних матеріалів для автомобілів – 10,0 тис.грн. 

 

Освіта 
 

На території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади 

функціонує 3 заклади дошкільної освіти, один з яких має 2 філії, та два дошкільні 

підрозділи  (637 дітей), 4 заклади загальної середньої освіти, з них 2 - опорні, які 

мають по дві філії (2014 учнів).  

У старшій школі впроваджується профільне навчання (математичний, 

українська філологія, історичний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, 

інформаційно-технологічний профілі). 

Позашкільну освіту в громаді надає Центр дитячої та юнацької творчості 

"ЗОРІТ", в якому навчається 1082 вихованців. 



Новоукраїнський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, у якому 

навчається 230 учнів,  забезпечує профорієнтаційну та допрофесійну підготовку. 

Розпочав роботу комунальний заклад "Міський інклюзивно-ресурсний 

центр" Новоукраїнської міської ради. Центр створено з метою забезпечення 

права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних 

навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та 

забезпечення системного кваліфікованого супроводження. 

У 2019/2020 навчальному році для 16 дітей з особливими освітніми 

потребами організовано інклюзивне навчання, а також інклюзивною освітою 

охоплено 9 вихованців дошкільних закладів. Введено ставки асистентів-вчителя 

та асистентів-вихователя. 

У громаді працює 344 педагогічних працівників, з них 209 у закладах 

загальної середньої освіти, серед них: 24  вчителя мають звання «Вчитель-

методист», 50 – «Старший вчитель», 106 вчителів – кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії», працюючих вчителів-пенсіонерів – 29 (у закладах 

загальної середньої освіти).   

У закладах освіти працюють 7 психологів (4,25 ставки) та 6 соціальних 

педагогів (3,0 ставки). Вакантними залишаються посади, у зв'язку з відсутністю 

спеціалістів. Працівники психологічних служб здійснюють супровід дітей, які 

постраждали в наслідок військових дій та  надають психологічну підтримку їх 

батькам в межах компетентностей. 

У позашкільних закладах працює 32 основних педпрацівників.  

У закладах дошкільної освіти працює 89 педагогічних працівників. Три 

педагога мають педагогічне звання "Вихователь - методист", 1 - "Старший 

вихователь", 41 педагог має повну вищу освіту.  

У закладах дошкільної освіти працюють три керівника гуртка. Технічного 

персоналу – 84. 

У 2018/2019 навчальному році функціонували 18 міських методичних 

об’єднань (далі ММО) учителів-предметників; ММО практичних психологів, 

соціальних педагогів; ММО заступників з виховної роботи та педагогів-

організаторів; ММО вихователів закладів дошкільної освіти. 

Протягом 2018/2019 навчального року у закладах освіти проведено 157 

заходи: постійно-діючі семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, 

засідання методичних об'єднань, круглі столи, майстер-класи, ділові ігри, творчі 

майстерні, методичний коучинг, практичні заняття, навчання з ІКТ, хмарні 

школи, заняття в лабораторіях, відкриті уроки та практичні заняття, учасниками 

яких були різні категорії педагогічних працівників закладів освіти. 

У 2019 році закінчено роботи у будівлі дошкільного навчального закладу 

"Зернятко" на 110 місць на території цукрового заводу, реконструкцію якого 

розпочато у 2017 році.  Його відкриття дозволило ліквідувати черги на 

зарахування дітей до дошкільних закладів та зменшити перевантаженість 

дошкільних закладів. Також відкрито 19 педагогічних ставок та 21 непедагогічну 

ставку. 

Завершено роботи по реконструкції частини будівлі Воронівської філії 

"Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад 



дошкільної освіти" для створення дошкільного підрозділу. Проект реалізовано  

завдяки співфінансуванню місцевого бюджету і державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури. 

Проведено ремонт харчоблоку Мар'янопільської філії Новоукраїнського 

НВК №8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти". 

Здійснено облаштування фасаду будівлі філії "Барвінок" Новоукраїнського 

ЗДО "Зернятко". 

Здійснено будівництво блочно-модульної транспортабельної котельні 

філії "Загальноосвітня школа №3" Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ступенів № 6. 

Завершується капітальний ремонт котельні Новоукраїнського НВК "Лідер" 

із встановленням котлів на альтернативному виді палива. 

Замінено котли у філії "Загальноосвітня школа №1" Новоукраїнської ЗШ І-

ІІІ ступенів № 6. 

Проведена робота щодо забезпечення швидкісним інтернетом навчальних 

закладів громади. На сьогодні всі заклади освіти вже користуються швидкісним 

інтернетом.  

У закладах освіти та позашкільної освіти створено шкільні веб-сайти та 

сторінки у фейсбуці. Працює сайт відділу освіти виконавчого комітету 

Новоукранської міської ради, сторінка у соціальних мережах методичного 

кабінету. 

1 червня 2018 року Новоукраїнським міським головою був підписаний 

Меморандум між Урядом України та  Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

Новоукраїнська ОТГ стала однією із 20 громад України, які беруть учать у 

реалізації проекту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ "Громада, дружня до дітей та 

молоді".  

У рамках проекту USAID DOBRE "Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність" розробляється Стратегія розвитку освіти 

Новоукраїнської громади. 

Новоукраїнська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 та Новоукраїнський НВК № 8 у 2019 

році були учасниками Всеукраїнської навчальної програми "Школа 3.0". ЗШ № 

4 є учасником Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична 

школа". 

Парламент дітей та молоді Новоукраїнської ОТГ у 2018 та 2019 роках 

зайняв І місце в рейтинговій системі діяльності Кіровоградського обласного 

парламенту дітей та двічі став переможцем обласного конкурсу «Активна 

генерація». 

На базі Новоукраїнського КДНЗ №1 "Ромашка" працює логопедичний 

пункт, вводяться посади асистентів-вихователя з інклюзивного навчання у ЗДО. 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в усіх старших класах 

запроваджено профільне навчання, а саме: біолого-фізичний, білого-хімічний, 

філологічний, інформаційно-технологічний, математичний та історичний 

профілі. 

З 2017 року започатковано  відзначення випускників, які нагороджені 

срібною та золотою медаллю, премією міського голови. У 2019 році всі  

випускники-медалісти отримали грошову винагороду (золота медаль – 1000 грн., 

срібна – 500 грн.).  



На святі обдарованої дитини 220 дітей отримали одноразову грошову 

винагороду, на ці цілі з міського бюджету було виділено 52 тис.грн.. 

У ЦДЮТ "ЗОРІТ" відкрито гурток технічного напрямку, якого протягом 

останніх п'яти років не було у закладі, учні якого вже мають перемоги на 

обласному та Всеукраїнському рівнях.  

У  березні 2019 року проведено афілійовану (не)конференцію міні-EdCamp 

на базі  Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

Виготовлено технічну інвентаризацію комплексу будівель та здійснено 

оформлення земельних ділянок закладів освіти міської ради. 

За межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 

169 учнів та 15 вихованців ЗДО. Для усіх учнів, які потребують підвезення, 

організовано безкоштовне підвезення до місця навчання і додому трьома 

шкільними автобусами та одним автобусом по договору із 10 населених пунктів 

до 5 закладів за 5 маршрутами. Із 25 педагогічних працівників, що потребують 

підвозу, шкільним автобусом підвозяться всі 25 осіб. 

З метою забезпечення якісного та змістовного відпочинку учнів влітку 

2019 року було відкрито 10 пришкільних таборів з денним перебуванням (8 на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів та 2 на базі ЦДЮТу «Зоріт» і ДЮСШ), 

відпочинкова зміна у яких тривала 14 днів. Також, з 1 червня по 31 серпня, всі 

дошкільні заклади були переведені на санаторний режим роботи, де діти 

отримували другий сніданок у вигляді фруктів, соків тощо (вартість харчування 

при цьому було збільшено на 10%). 

На харчування дітей у таборах з денним перебуванням було використано 

263 тис.грн. (72,1 – ДЮЦ, 190, 9 – заклади загальної середньої освіти). У цьому 

році витрати на харчування однієї дитини на день становили у закладах загальної 

середньої освіти - 25 грн., у позашкільних закладах – 35  грн. 

Відділом освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради було 

розроблено план загальноміських заходів для пришкільних таборів щодо 

проведення змістовного відпочинку дітей, у якому було передбачено: спортивно-

масові, ігрові, концертні програми та організовано 11 поїздок до 

м.Кропивницький. 

За рахунок міського бюджету було придбано 50 путівок для дітей 

соціально-незахищених категорій та направлено їх у дитячий оздоровчий заклад 

«Бригантина», із них: 6 дітей з багатодітних сімей, 8 дітей з малозабезпечених 

сімей, 19 обдарованих та талановитих дітей, 6 – дітей учасників АТО, 11 – дітей-

сирів, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Департаментом соціального захисту населення ОДА було надано 18 

путівок за рахунок обласного бюджету. Всі путівки були розподілені у порядку 

черги та відповідно до пільгових категорій дітей. 

Всього використано на придбання путівок з міського бюджету 335,2 

тис.грн., додатково залучено 114 тис.грн. позабюджетних коштів (батьківська 

плата), та 144 тис.грн. з обласного бюджету. 

У результаті за кошти міського бюджету послугами відпочинку та 

оздоровлення було охоплено 1032 дитини, з них: 964 – відпочинком, 68 – 

оздоровленням, що становить 52,3 % від загальної кількості дітей віком від 7 до 

17 років. 

 



Молодь та спорт 

 

Концептуальний підхід структурних підрозділів в молодіжній та сімейній 

політиці – активна взаємодія з громадськими організаціями, активною молоддю, 

сприяння реалізації молодіжних ініціатив, проектів, проведення заходів спільно 

з молоддю та сім’ями.  

У Новоукраїнській міській ОТГ діє угода про співпрацю між міським 

головою та парламентом дітей та молоді Новоукраїнської міської ОТГ. Центром 

розвитку ініціатив молоді Новоукраїнської ОТГ укладено Меморандум про 

співпрацю з міською радою. Це вкотре доводить, що ефективний механізм 

втілення в життя ключових програмних установок має ґрунтуватися не на 

адміністративних принципах, а на партнерській взаємодії громади з самою 

молоддю. 

Протягом 2019 року було проведено 3 круглі столи на тему «Молодь за 

здоровий спосіб життя», 32 бесіди з профілактики негативних явищ в 

молодіжному середовищі, 6 заходів щодо запобігання поширення ВІЛ/СНІДУ, 

21 бесіду щодо запобігання торгівлі людьми, 8 заходів щодо формування 

гендерної рівності в сім`ї.  

Тому у розробленні механізмів реалізації державної молодіжної політики 

акцент має бути переміщений на модель активної співпраці органів державної 

влади та громадських організацій як на благо окремих молодих людей, так і в 

інтересах  громади в цілому.  

За ініціатив молоді проведено низку заходів: конкурс бібліотечного селфі 

«Книга – це круто!», молодіжний захід «Молодь – це майбутнє», пішохідний 

квест до Дня закоханих, розважальний вечір «Молодь Диско Двіж», традиційні 

Шевченківські читання. В рамках проекту «Літо Двіж» ІГ «Молодь Двіж» за 

підтримки програми DOBRE та Новоукраїнської міської ради відбулося 

триденне святкування Дня молоді (Еко-простір для спілкування « Фонтан ідей. 

Плануємо молодіжний розвиток разом!», хенд мейд «Сучасне свято в кожній 

родині», пішохідний молодіжний квест «I love Novoukrainka», Rainbow Fest, 

перегони мацьоп, «Діско Двіж» під відкритим небом),  дводенний сімейний етно-

кемпінг «Розвиток громади починається з родини», Фестиваль молодіжних 

стартапів «Молодь Новоукраїнки презентує…», благодійний марафон «Здорова 

молодь – здорова громада!». Окрім цього ініціативними групами за підтримки 

Новоукраїнської міської ради реалізовано проект «Березовий гай», до якого було 

залучено більше, ніж 60 жителів громади. 

На території ОТГ працює ГО "Відвага", що займається проведенням 

змістовного, корисного дозвілля та зміцнення патріотичного духу. Клуби: 

"Підліток", "Клуб інтелектуальної творчості" на базі Новоукраїнської 

центральної бібліотеки об’єднують і учнівську молодь, і молодь, що працює та 

має сім’ї. Літературна студія "Ранок" включає як молодь, так і людей літнього 

віку не встановлюючи чітких вікових меж, що дуже позитивно впливає на 

формування внутрішнього світу молодих поетів та письменників. Молодь 

Новоукраїнської громади активно залучається до вирішення проблем 

новоствореної громади, стає свідомим учасником соціальних перетворень, стала 

ініціатором проведення благодійних кінопоказів. 



Новоукраїнська громада взяла участь в соціальному реаліті телеканалу 

"1+1" "Громада на мільйон. Спеціалісти", в рамках якого відбувся обмін між 

головним спеціалістом відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету та 

головним спеціалістом  управління освіти, охорони здоров’я, культури, молоді 

та спорту Тячівської міської ради Закарпатської області. Проект допоміг 

спеціалістам отримати новий досвід та знання. А завдяки яскравому формату 

телепроекту, меседжі про ефективність децентралізації побачили мільйони 

глядачів у всій країні. 

 

Дитячо-юнацька спортивна школа є центром підготовки дитячих збірних 

команд до обласних змагань. У ДЮСШ працює 14 тренерів-викладачів, 

займається 517 вихованців з 7 видів спорту: баскетболу, боротьби греко-

римської, волейболу, тенісу настільного, шахів, футболу та козацького двобою.  

Фінансування ДЮСШ здійснюється за рахунок міського бюджету.  

У 2019 році передбачено та профінансовано видатки на загальну суму  

2175 тис.грн, з них на оплату праці – 1891 тис.грн., на навчально-спортивну 

роботу в ДЮСШ – 54 тис.грн., на придбання спортивного обладнання та 

інвентарю, предметів та матеріалів – 51 тис.грн., на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв – 208 тис.грн., що становить на 14% більше у порівнянні з 

минулим роком. 

За здобуття призових місць на обласних та всеукраїнських змаганнях було 

нагороджено 118 спортсменів та виплачена їм грошова винагорода у сумі 18615 

грн. 

В 2019 році реконструйовано спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям у Новоукраїнської ЗШ № 8 Новоукраїнської міської ради 

шляхом співфінансування міської ради з ОДА на загальну суму 1495 тис.грн. 

 

На території Новоукраїнської ОТГ культивується 11 видів спорту: 

баскетбол, боротьба греко-римська, волейбол, теніс настільний,  футбол, бальні 

(спортивні) танці, фітнес, пауерліфтинг, шахи, шашки, козацький двобій. Згідно 

з Календарем проводяться відкриті турніри та змагання, куди запрошуються 

команди із сусідніх ОТГ, районів, областей.  

У 2019 року на реалізацію заходів розвитку фізичної культури і спорту 

профінансовано 465 тис.грн. 

Найбільшим досягненням 2019 року для ФК «Новоукраїнка» стали 

бронзові нагороди у Кубку України з футзалу, який відбувся у м.Ужгород 

Закарпатської обл.  

 

З 14 по 16 травня на території урочища Малі байраки Комишуватської 

сільської ради було проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Переможцем стала команда 

Новоукраїнської ЗШ № 6, яка представляла Новоукраїнську об'єднану 

територіальну громаду на обласному етапі даної гри.  

08 жовтня на Центральному стадіоні міста Новоукраїнки відбулися 

змагання національно-патріотичного проекту "Захисник Кіровоградщини" серед 

учнів закладів загальної середньої освіти. Взяло участь 7 команд. 



23 жовтня на Центральному стадіоні міста Новоукраїнки відбулися 

змагання міського етапу Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України "Козацький гарт-2019". Взяли участь всі заклади 

загальної середньої освіти. 

17 квітня учні 9-10 класів міських шкіл взяли участь у молодіжному 

фестивалі "ПрофFEST-2019", який проводився у Центральному палаці культури 

"Ювілейний". Майстер-класи і виставки продемонстрували керівники гуртків 

ЦДЮТ "ЗОРІТ", працівники Новоукраїнської районної філії Кіровоградського 

обласного центру зайнятості, Новоукраїнського відділення поліції ГУНП в 

Кіровоградській області, викладачів та студентів державного навчального 

закладу "Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка". 

 

Культура 

 

Для ефективної діяльності та подальшого розвитку галузі культура 

пріоритетними в 2019 році були: підвищення якості надання культурних послуг 

населенню, пошук нових форм роботи, покращення матеріальної бази закладів, 

проведення ремонтних робіт для комфортних умов роботи, заходи по 

збереженню та охороні об’єктів та пам’яток культурної спадщини та розвиток 

туристичного потенціалу на території ОТГ. 

Мережа закладів культури Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади в 2019 році становить 13 закладів. Протягом року в 

громаді працювали 4 клубні заклади, з них 2 в сільській місцевості, 8 бібліотек, 

з них 4 в сільській місцевості, 1 дитяча музична школа. У травні за методологією 

відкритості, залучення громадськості було проведено конкурс на посаду 

директора Новоукраїнської дитячої музичної школи.     

Протягом року проведено більше 70 заходів, серед яких тематичні 

концерти, фестивалі, урочистості до державних і професійних свят, щедрівки, 

вітання трудових колективів, вечори відпочинку, благодійні концерти та 

мітинги.  Святкові програми за участі аматорів народних колективів та 

працівників пройшли на сценах всіх закладів. Значимими були урочисті 

концерти до Дня Незалежності України, до 249-ї річниці м. Новоукраїнки та 4-ї 

річниці створення Новоукраїнської ОТГ, до Дня людей похилого віку, до Дня 

працівників сільського господарства, відкриття Новорічної ялинки та інші. 

Зібрало велику кількість відвідувачів свято Водохреща та обрядове 

театралізоване дійство на Івана Купала. 

 На фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва "Калиновий 

спів" цього року народний аматорських вокальний квартет "Сузір’я" 

Новоукраїнського комунального будинку культури №1 (кер. Володимир Фулга)  

отримав  Диплом І ступеня, народний аматорський вокальний ансамбль 

"Горицвіт" філії №1 Новоукраїнського комунального будинку культури №1 (кер. 

Ольга Бойко) отримав  Диплом ІІ ступеня. 

Традиційно пройшло відзначення Дня села Звірівка та Дня сільської 

родини у Воронівському старостаті. 

Для покращення якості надання культурних послуг завершено ремонтні 

роботи котельні (введено в експлуатацію) та системи опалення у 

Новоукраїнському КБК№1 на загальну суму 1511,6 тис. грн., виконано  



фарбування фасадів Новоукраїнського КБК № 1 на суму 359,8 тис. грн., 

придбано сценічні костюми для творчих колективів Новоукраїнського КБК № 1 

та його філій на загальну суму 118,0 тис. грн.  

Для бібліотечних закладів придбано за кошти міського бюджету 406 

примірників книг на суму 28,6 тис. грн. та передплачено 63 назви періодичних 

видань (129 примірників) на суму  31,1  тис. грн.   

Доступ до мережі Інтернет мають центральна бібліотека та 6 її філій.   

Користувачі ЦБ, дитячої філії, філії №1 та №2 мають змогу користуватись 

Інтернет WI – FI.  

Для покращення матеріально-технічного забезпечення музичної школи у 

2019 році придбано костюми хорові на суму 3,3 тис. грн, кулер для води 0,5 тис. 

грн.       

Протипожежні заходи здійснені в 13 закладах культури на суму 61,9 тис. 

грн.  

На реалізацію заходів щодо охорони праці в закладах культури 

Новоукраїнської ОТГ протягом 2019 року було використано 8,6 тис. грн. 

 

Працівниками центральної міської бібліотеки реалізовано ініціативу з 

створення першого осередку буккросингу на території міста. 1 червня 2019 року 

у сквері біля ЦБ відбулося урочисте відкриття першої в місті вуличної 

бібліотеки. Традиційним щорічно серед дітей громади стало проведення 

конкурсу "Книгоманія".  

В центральній бібліотеці міста відбулася зустріч з головою обласної спілки 

письменників Василем Бондарем з презентацією його ще ненадрукованої повісті 

"Погоня"  та зустріч з працівниками літературно-меморіального музею І.К. 

Карпенка - Карого міста Кропивницького в рамках краєзнавчої розвідки "Фотій 

МЕЛЕШКО: повернення із забуття".    

 

Контингент дитячої музичної школи складає 206 учнів. У школі працює 

три методичні відділи: фортепіанний відділ, відділ оркестрових інструментів, 

теоретично-хоровий відділ. Є класи: фортепіано, баяна,  акордеона, гітари, 

домри, бандури, духових інструментів,  ударних інструментів, скрипки, сольного 

співу, образотворчого мистецтва. Постійно діють творчі колективи як учнів так 

і викладачів: хор "Мажоринка", вокальний ансамбль "Зоринки", ансамбль 

народних інструментів "Барвінок", камерний ансамбль "Мелодія", оркестр 

шумових інструментів "Campanelli" . 

Школа проводить циклічні творчі проекти – це концерти-лекції "Видатні 

постаті рідного краю",  Творчий концерт Н. Білухи  "Дарую людям пісню",  

"Шедеври світової класики", "Музичний камертон", святкове дійство "Славімо 

Різдво!", "Тиждень відкритих дверей у музичній школі" мета яких – 

популяризація академічного та народного мистецтва серед учнів та молоді.    

Конкурсна діяльність школи – це своєрідна презентація роботи 

педагогічного та учнівського колективу. В 2018-2019 н. р. учні музичної школи 

збагатили фонд нагород 65-ма Дипломами різноманітних конкурсів, в яких 

прийняло участь більше 100 учнів.  

Значними подіями для школи є відкриття першого сезону дитячої 

філармонії Новоукраїнської дитячої музичної школи під назвою "Дивосвіт 



дитячих талантів", година вуличної музики "Територія творчості" до річниці 

утворення Новоукраїнської ОТГ  та свято вуличної музики "Планета барвистої 

музики". 

Протягом року проведено інвентаризацію та виготовлено облікову – 

технічну документацію на об’єкти археології місцевого значення, які 

знаходяться на території Новоукраїнської ОТГ,  на загальну суму 25,0 тис. грн. 

та проведено паспортизацію (виготовлено акт огляду технічного стану, паспорту 

та облікової картки) та виготовлено проект реставраційного завдання на 

розроблення науково-проектної документації пам’ятки культурної спадщини 

(архітектури) - "Волосне правління", охоронний №395-Кв, яка знаходиться за 

адресою: м. Новоукраїнка, вул. Гагаріна, 17,   на суму 24,0 тис. грн. Всього: 49, 0 

тис. грн.   

Укладено охоронні договори з власниками/користувачами (орендарями) на 

пам’ятки  культурної спадщини. 

Для розвитку туризму на території ОТГ здійснювалося ряд заходів, а саме: 

надруковано поліграфічну продукцію, придбано сувенірну продукцію на суму 

11,2 тис. грн.  та презентаційні столи на суму 3,1 тис. грн.  

Взяли  участь у VІІ Центрально – Українському музейно – туристичному 

фестивалі та в Міжнародній аргопромисловій виставці "АГРОЕКСПО -2019".     

Складено календар етноподій фестивального характеру на території 

Новоукраїнської ОТГ та розроблено два нових туристичні маршрути.  

 

Основні культурно-просвітницькі заходи в 2019 році: 

28 лютого в Центральному палаці культури "Ювілейний" презентовано 

хореографічний мюзикл до десятирічного ювілею хореографічного колективу 

"Сузір’я" центру дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ"; 

12 березня біля пам'ятника Т. Шевченка ГО "В єднанні сила!" проведено 

громадські читання до дня народження Т.Шевченка, в яких взяли участь учні 

міських шкіл; 

15 березня до Дня 75-річчя визволення м. Новоукраїнки було проведено 

воркшоп "Сторінки пам'яті"; 

25 квітня біля Новоукраїнської міської ради була проведена міська акція 

"Пишається писанка Новоукраїнщини". У ході акції було показано майстер-

класи по виготовленню писанок різними техніками.  

16 травня на фасаді Центрального палацу культури "Ювілейний" було 

проведено флешмоб "Вишиванка квітне над громадою", де було створено самий 

більший рушник громади. 

01 червня хореографічним ансамблем "Сузір'я" було презентовано 

хореографічний мюзикл "Балерина" до Міжнародного Дня захисту дітей. 

13 вересня до Дня міста відділом освіти організовано Фестиваль 

аматорського кіно під відкритим небом "Зорі над Ташликом". На фестиваль було 

представлено 11 відеороликів.  

25 жовтня для дітей з інвалідністю підготували свято Посмішки. 

20 листопада - вистава для молодших школярів до Всесвітнього дня 

дитини. 

20, 23 грудня вистава для молодших школярів "Новорічне джуманджі". 

 



Охорона здоров’я 

 

В 2019 році з міського бюджету кошти медичної субвенції в сумі 12,8 млн. 

грн. передано районному бюджету на здійснення видатків у сфері охорони 

здоров’я, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської 

районної ради надано субвенцію із загального фонду міського бюджету на 

закупівлю вакцин проти грипу на суму 65,025 тис.грн., на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг – 105,9 тис.грн., придбання медикаментів, в тому числі по 

пільгових рецептах, молочних сумішей, памперсів – 57,0 тис.грн., оплата 

заробітної плати медичному персоналу фельдшерських пунктів 

Мар’янопільського та Воронівського старостатів – 117,0 тис.грн. На комунальне 

некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" - додатково 

направлено 400,0 тис.грн. на придбання інсуліну та 60,0 тис.грн. для оплати 

проведення бактеріологічних досліджень працівників бюджетної сфери. 

 

Соціальний захист 

 
З метою забезпечення виконання власних (самоврядних) повноважень 

об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення та 

захисту прав дітей на підставі норм законодавчих актів з питань соціального 

захисту населення в структурі виконавчих органів Новоукраїнської міської ради 

діє служба у справах дітей та введено посаду головного спеціаліста з питань 

соціального захисту. Міською радою утворені комунальні заклади "Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради" та "Центр соціальних послуг Новоукраїнської 

міської ради".  

Основними завданнями цих підрозділів є організація надання соціальних  

послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах; забезпечення реалізації державної політики з 

питань соціальної підтримки окремих категорій населення та у сфері захисту 

прав дітей. 

Виконавчим комітетом міської ради забезпечується розроблення та 

організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення 

становища соціально вразливих верств населення, зокрема, учасників бойових 

дій, чорнобильців, сімей загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали 

безвісти) військовослужбовців, підготовка пропозицій щодо встановлення за 

рахунок власних коштів додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту населення, визначення видів та організація 

громадських робіт, вирішення питань про надання за рахунок коштів міського 

бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, 

ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян. 

З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг в сільській 

місцевості в старостатах забезпечено приймання заяв з необхідними 

документами та передачу їх управлінню соціального захисту населення районної 

державної адміністрації для призначення допомоги на догляд, державної 

допомоги, державної соціальної допомоги, тимчасової допомоги, для 

призначення субсидій тощо. 



Налагоджено співпрацю з районним центром зайнятості населення та 

пенсійним фондом щодо надання послуг з питань зайнятості населення та 

пенсійного забезпечення.  

 

Основна діяльність служби у справах дітей виконавчого комітету протягом 

звітного періоду була спрямована на реалізацію державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо 

влаштування дітей до сімейних форм виховання на території міської ради. 

Штатна чисельність служби складає 3 особи. 

Проведено 29 профілактичних заходів (рейдів), з них 5 – у вечірній час, 

виявлено 10 дітей, з якими проведено відповідну роботу. 

Протягом звітного періоду проведено 203 перевірки умов проживання 

дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

За результатами спільної роботи служби та відділу поліції до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків притягнуто 11 батьків.  

Станом на 01.01.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, перебуває 145 малолітніх та неповнолітніх осіб. 

Спеціалістами служби  взято участь у проведені годин правових знань, 

координаційних радах з питань профілактики правопорушень, батьківських 

зборах у загальноосвітніх навчальних закладах на території міської ради. Всього 

взято участь у 10 таких заходах. 

Протягом звітного періоду розглянуто 127 звернень громадян щодо 

захисту прав та інтересів дітей, проявів безвідповідального батьківства. 

Спеціалістами служби взято участь у 39 судових засіданнях цивільних та 

кримінальних справ, що стосуються захисту прав та інтересів дітей.  

Крім цього, службою забезпечується діяльність міської комісії з питань 

захисту прав дитини. Так, проведено 16 таких засідань та розглянуто 139 питань, 

що стосуються майнових та особистих немайнових прав та інтересів дітей. 

Службою ведеться первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (облік дітей які сиротіють на території міської ради). 

Всього на даний час на первинному обліку перебуває 65 дітей указаної категорії. 

Із них: 

- під опікою, піклуванням виховуються – 51 дітей; 

- у прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу – 5 дітей; 

- перебуває в інтернатному закладі – 6 дітей; 

- тимчасово влаштовано у сім’ї громадян - 3. 

Крім цього, на території міської ради у сім’ях громадян виховується              

24 статусних дітей (первинний облік інших органів опіки та піклування), за 

станом виховання та утримання яких здійснюється нагляд. 

Основним показником служби у справах дітей є влаштування посиротілих 

дітей до сімейних форм виховання. На даний час сімейними формами виховання 

охоплено – 86,2% дітей указаної категорії, обласний показник складає 93%. 

Влаштування дітей ускладнюється, коли сиротіють троє і більше малолітніх та 

коли діти мають певні проблеми із здоров’ям.  



Протягом звітного періоду посиротіло 23 дитини, 16 з яких влаштовано до 

сімейних форм виховання. Так, службою підготовлено матеріали на усиновлення 

1 дитини, 15 дітей влаштовано під опіку, піклування. Вирішується питання про 

подальше влаштування у сім’ї громадян 7 дітей. На обліку кандидатів у прийомні 

батьки, у звітному році, перебували та перебувають 2 особи, які пройшли 

відповідне навчання. 

Здійснюється нагляд за станом виховання та утримання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування у 5 прийомних сім’ях та 1 дитячому 

будинку сімейного типу, які функціонують на території міської ради, де 

виховується 14 статусних дітей. 

 

Протягом 2019 року до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради надійшли повідомлення про 

перебування у складних життєвих обставинах щодо 202 сімей та осіб. У всіх 

сім’ях та особах було здійснено оцінку потреб дитини та її сім’ї, результатом 

яких,  у 39 сім’ях (в них 81дитина) складні життєві обставини підтвердились і їх 

взято на облік. 

Всього протягом  2019 року на обліку в центрі перебувало 94 сім`ї, в яких 

виховується 213 дітей. 18 сімей знято з обліку: 12 сімей – з позитивним 

результатом, 2 сім’ї – у зв’язку з позбавленням батьківських прав та  4 сім`ї – у 

зв’язку зі зміною місця проживання. Складено 160 актів відвідування сімей, які 

перебувають на обліку в центрі. 

У 2019 році соціальний супровід розпочато у 20 сім’ях (54 дитини). Всього 

під супроводом протягом року перебувало 27 сімей (67 дітей), які перебувають 

на обліку в центрі, члени 67 сімей отримували соціальні послуги.  

Крім цього, соціальними послугами охоплено 1 сім’ю, де  проживають 

наркозалежні особи, 1 сім’ю, члени якої хворі на туберкульоз, 1 сім’ю, члени 

яких мають інвалідність та 36 одиноких матерів. 

Протягом  2019 року здійснено 86 перевірок цільового використання 

державної соціальної допомоги при народженні дитини. Фактів нераціонального 

та нецільового використання коштів не виявлено. 

З метою збереження материнства, попередженню відмов матерів від 

новонародженої дитини та профілактики раннього соціального сирітства 

центром забезпечено функціонування Консультативного пункту при пологовому 

відділенні Новоукраїнської ЦРЛ, соціальною роботою охоплено 8 жінок, які 

перебували у пологовому відділенні. Відмов породіль від новонароджених дітей 

не було. 

Під соціальним супроводженням центру перебувало 5 прийомних сімей та 

1 дитячий будинок сімейного типу, з якими постійно проводилась відповідна 

робота. 

Також соціальною роботою охоплено 3 неповнолітніх та 11 молодих осіб, 

які перебувають на обліку районного відділу з питань пробації, які засуджені до 

позбавлення волі  з випробувальним терміном. 

В загальноосвітніх закладах ОТГ центром було проведено 38 заходів 

(лекцій, бесід, тренінгів), якими охоплено 836 учнів. 



На обліку в центрі перебувають 140 учасників АТО/ООС і їх сімей, 6 сімей, 

загиблих учасників АТО/ООС та 14 сімей внутрішньо переміщених осіб, з якими 

при зверненні, здійснюється соціальна робота. 

 

Роботу комунальної установи «Центр соціальних послуг Новоукраїнської 

міської ради Кіровоградської області» розпочато з 01 лютого  2019 року. Центр 

складається з 2 відділень: відділення соціальної допомоги вдома та відділення 

денного перебування. При відділенні денного перебування надаються на  

платній  та безоплатній основі швацькі,  перукарських послуги,  послуги  з   

комплексного обслуговування і ремонту будинків,  розпилювання дров тощо. 

Також Центром надаються  транспортні послуги автомобілем служби «соціальне 

таксі». Протягом 2019 року послугами «соціальне таксі» скористалось 144 особи. 

На момент  утворення установи на обліку у відділенні  соціальної допомоги 

вдома перебувало 305 осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, в 

зв’язку з похилим віком та інвалідністю. Наразі у відділенні перебуває 313 

одержувачів соціальних послуг, в тому числі 271 по місту та 42 по селу, з них 

267 одинокі та одиноко проживаючі, 46 одержувачів соціальних послуг на 

платній основі.  

На базі відділення соціальної допомоги вдома розпочато  роботу 

мультидисциплінарною командою, до складу якої  входять: соціальний робітник 

з комплексного обслуговування і ремонту будинків, соціальний працівник, 

перукар, сестра медична з лікувальної фізкультури (масажу),  швачка, для 

комплексного надання послуг. Наданням послуг мультидисциплінарної команди 

було охоплено 22 особи, яким надано 26 послуг. 

У відділенні денного перебування на обліку перебуває 358 осіб, протягом 

року 13 громадян отримували соціальні послуги факультету хорового співу, 20  - 

лікувальної фізкультури, арома- та фітотерапії. Одночасно у відділенні 

надавались послуги профілактичного масажу та вимірювання тиску.  

На зміцнення матеріально – технічної бази центру з початку року  було 

витрачено 200,1 тис. грн.. Кошти були витрачені на придбання меблів ( 39 тис. 

грн.), комп’ютерної техніки (6 од./83,7 тис. грн.), перукарського крісла (3 тис. 

грн.), запчастин до автомобіля (10,8 тис. грн.), електротоварів, ремонт 

велосипедів тощо.  

На даний час велосипедами забезпечено 16 штатних соціальних робітників 

(57 %). До пункту прокату установи отримано гуманітарну допомогу у вигляді 9 

інвалідних візків загальною вартістю 40 500 грн.   

У грудні 2019 року міською радою отримано та передано центру 

соціальних послуг відповідно до постанови КМУ від  14 березня 2018 р. № 189 

„Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату” отримано спеціально обладнаний автомобіль  для перевезення осіб та 

дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату для 

перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та 

підпорядкування, банківських установ, поліклініки, на взяття участі в культурно-

масових заходах, які проводяться в громаді, на державні свята, на навчання, до 

відділень реабілітації тощо.  



  

Виконавчим комітетом як органом опіки здійснюються заходи щодо 

встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами. При виконавчому 

комітеті Новоукраїнської міської ради створено опікунську раду з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). Ведеться 

облік осіб, які потребують опіки (піклування). З метою забезпечення надання 

дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків 

затверджено Положення про реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, 

яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов'язки. Помічником фізичної дієздатної особи зареєстровано 1 особу. 

З метою захисту особистих і майнових прав дорослих недієздатних осіб та 

осіб цивільна дієздатність яких обмежена, забезпечення їх доглядом та 

лікуванням, створення необхідних побутових умов, а також уникнення 

зловживань у розпорядженні майном та коштами підопічних з боку 

недобросовісних опікунів, виконавчий комітет міської ради забезпечує 

обстеження умов проживання дорослих недієздатних осіб. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877 "Про затвердження порядку та умов надання у 2019 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" (зі змінами), 

виконавчим комітетом прийнято рішення про спрямування субвенції на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 5 осіб 

зазначеної категорії на загальну суму 1,561 млн.грн.  

1 особа придбала житло за рахунок коштів державної субвенції. 

 

У сфері соціального захисту населення діють: 

- міська програма "Зірка пам’яті", в рамках якої щомісяця надається міська 

стипендія ветеранам-учасникам акції "Зірка пам’яті", яким виповнилося 90 років 

та матеріальна допомога учасникам акції, яким менше 90 років; 

- Програма соціального захисту населення  на території Новоукраїнської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, що передбачає, 

зокрема, надання інвалідам І групи по зору часткової компенсації витрат на 

оплату електроенергії на домоволодіння, підтримка інвалідів - чорнобильців І 

категорії, надання матеріальної допомоги інвалідам війни, інвалідність яких 

пов’язана з участю в бойових діях на території Афганістану та інших держав , 

компенсацію пільг на придбання твердого палива в розмірі 50-відсоткової 

знижки вартості 1 тони вугілля на домоволодіння особам, які стали інвалідами 

під час проходження військової служби, батькам та членам військовослужбовців, 

які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової 

служби і проживають в будинках з пічним опаленням, у випадках коли зазначені 

особи не користуються цим правом згідно із законодавством України, надання 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані,  

підтримку вдів померлих чорнобильців 1-2 категорії, смерть яких пов’язана з 

наслідками ЧАЕС та іншу соціальну підтримку. 



- міська програма підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей – 

мешканців Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки. Міською програмою додатково передбачено для учасників АТО та 

членів їх сімей: 

відшкодування Новоукраїнському ЖКП коштів за вивезення твердих 

побутових відходів; 

завезення шести кубів води на одне домоволодіння на рік за місцем 

реєстрації або фактичного місця проживання; 

звільнення від плати за харчування дітей у навчальних закладах та від 

плати за навчання в музичній школі; 

виплата дітям загиблих учасників АТО до 18 років, студентам до 

закінчення навчання (за місцем захоронення загиблого воїна АТО або за місцем 

фактичного проживання дитини) в розмірі 2000 грн.; 

надання матеріальної допомоги рідним (батькам, дружині) загиблих 

учасників АТО в розмірі 5000 грн. (щороку до 14 жовтня - Дня захисника 

України).  

Міською програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки 

передбачено пільгове оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) та компенсацію 

вартості путівки. Забезпечується взяття на квартирний облік учасників АТО, які 

потребують поліпшення житлових умов.  

Постійно здійснюється шефство над дітьми загиблих учасників АТО. 

Міською радою організовано поховання 1 учасника АТО/ООС. 

На підтримку земляка Андрія Артеменка, полоненого моряка, проведено 

ряд акцій з підтримки. Рішенням міської ради йому присвоєно звання "Почесний 

громадянин міста Новоукраїнка". 

 

Виконавчим комітетом вирішуються питання зайнятості населення, 

створення нових робочих місць, дотримання мінімальних гарантів в оплаті праці.  

У 2019 році для працездатних осіб, що перебувають на обліку у 

Новоукраїнському центрі зайнятості, було укладено 255 трудових договорів на 

проведення громадських робіт. Укладено 31 строковий трудовий договір на 

виконання робіт робітниками з благоустрою та території Мар’янопільського та 

Сотницько-Балківського старостатів.  

Інспектором праці у 2019 році було прийнято 56 рішень щодо відвідування 

роботодавців з метою інформування та роз’ясненнями щодо ефективних засобів 

дотримання законодавства, у межах повноважень, за наслідками яких було 

легалізовано 6 робочих місць (3 оформилось як ФОП, з 3 укладено 3 договори) 

В період з квітня по вересень 2019 року робота інспектором праці не 

проводилась, оскільки Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду 

від 14.05.2019 року було призупинено постанову КМУ від 26.04.2017 року №295. 

Щомісячно подається до управління Держпраці у Кіровоградській області 

статистична інформація. 

 

У 2019 році виконкомом міської ради, як завжди, особлива увага 

приділялася вирішенню проблем громади шляхом розгляду усних та письмових 

звернень. Протягом 2019 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 

532 звернення громадян, що на 45 звернень  менше, ніж за 2018 рік, із них 439 



письмових і 93 усних. Всі звернення були прийняті, зареєстровані і розглянуті 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян".  

Громадяни зверталися з таких питань: про ремонт покрівлі на 

багатоквартирних будинках, про заміну каналізаційних труб, про забезпечення 

безкоштовними ліками, про підвищення ціни на газ та інших питань.  

У 2019  році з заявами про надання матеріальної допомоги звернулося 279 

громадян (358 – за 2018 рік).  

Згідно поданих заяв грошову допомогу на лікування та вирішення інших 

питань надано 256 особам на суму 511 103,56  грн. (у 2018 році – 319 особам на 

суму 647 100 грн.). 

Протягом 2019 року було отримано і направлено на розгляд посадовим 

особам міськвиконкому 919 заяв зі службових питань, що на 425 заяв більше, ніж 

в 2018 році. Значна частина прийнятих заяв – це заяви з питань землевідведення 

та землекористування, окрім цього надходили заяви з питань будівництва та 

архітектури, квартирного обліку, про надання додаткової пільги учасникам АТО, 

про видачу довідок про доходи та інші. Переважна більшість заяв розглянута на 

засіданнях виконавчого комітету, а заяви з питань землекористування – на сесіях 

міської ради. 

У 2019 році до виконкому міської ради звернулося  7194  громадянина  (у  

2018 році – 9133) щодо видачі довідок різного характеру, в тому числі для 

оформлення різних видів соціальної допомоги і субсидій та інших потреб – 6852 

(мешканці сіл Мар’янопіль та Кам’яний Міст – 336, сіл Арепівка, Воронівка, 

Єгорівка, Сотницька Балка, Схід, Улянівка –  236), про членство в особистому 

селянському господарстві – 259 та про відповідність адреси об’єкта нерухомого 

майна – 83.За результатами розгляду звернень громадянам надані письмові або 

усні відповіді у терміни, які не перевищували обумовлені статтею 20 Закону 

України "Про звернення громадян". 

 

Надання адміністративних послуг 
 

В сфері надання адміністративних послуг за період роботи з 01 січня 2019 

року по 29 грудня 2019 року працівниками відділу державної реєстрації 

опрацьовано 2610 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно (за відповідний період 2018 року – 2398).  

Надходження до міського бюджету за вказаний період становлять                 

243 134,00 грн., за 2018 рік - 239013,00 грн.   

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців опрацьовано 73 заяв юридичних осіб та 314 заяв фізичних осіб-

підприємців (з них зареєстровано ФОП – 127, припинено ФОП -117). В 2018 році 

- опрацьовано 120 заяв юридичних осіб та 335 заяв фізичних осіб-підприємців (з 

них зареєстровано ФОП – 146, припинено ФОП -136). 

Надано витягів з державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців у кількості 162 шт. 

Надходження до міського бюджету за вказаний період становлять  45 386,00 

грн. В 2018 році надходження до міського бюджету за відповідний період 

становили 38694,00 грн. 



Виконавчим комітетом забезпечується державна політика у сфері 

державної реєстрації місця проживання громадян. Спеціалістами міської ради 

надаються безкоштовні кваліфіковані консультації та допомога в оформленні 

документів та роз’яснюється чинне законодавство, яке регулює питання, 

пов’язані із реєстрацією/зняттям з реєстрації місця проживання, що дало 

можливість жителям громади не витрачати свій час на очікування в черзі. Робота 

організована таким чином, що громадяни отримують адміністративні послуги з 

реєстрації/зняття з реєстрації відразу після звернення до працівників. 

Працівниками сектору ведення Реєстру територіальної громади за вказаних 

період надані адміністративні послуги: 

зняття з реєстрації місця проживання 900 осіб (2018 - 860 осіб); 

реєстрація місця проживання 785 осіб (2018 784 особи); 

зміна назви вулиці 199 осіб (2018 -335 осіб). 

Видано довідок – 3055, повідомлень – 114, інформацій на запити – 483. 

 

Станом на 01 січня 2020 року на зберіганні у трудовому архіві знаходиться 

на 19599 справ (128 фондів). Протягом року прийнято на зберігання 419 справ 

Новоукраїнської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у 

Кіровоградській області, 32 справи Новоукраїнського управління по експлуатації 

газового господарства (міжрайгаз), 1 справу приватного підприємства "Явір". 

Трудовим архівом розглянуто 590 письмових звернень (2018 році – 552), 

підготовлено 705 довідок соціально-правового характеру, у тому числі 11 довідок 

для оформлення на пенсію за пільгами (2018 рік - 622). В трудовому архіві для 

покращення умов прийому громадян зроблено ремонт вхідної частини та 

приймальні громадян, приміщення обладнано пандусом. Але потребує 

розширення площа архівосховищ.  

 

З метою надання жителям міської об'єднаної територіальної громади 

якісних сервісних послуг з питань реєстрації (перереєстрації)  та зняття з обліку 

транспортних засобів, заміни посвідчення водія, видачі міжнародного 

посвідчення водія та прийом запитів на отримання довідок про відсутність 

(наявність) судимостей, укладено договір про співробітництво між Регіональним 

сервісним центром МВС в Кіровоградській області та Новоукраїнською міською 

радою щодо  функціонування Мобільного сервісного центру МВС на території 

Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади з центром в місті 

Новоукраїнка.   

 

Здійснення закупівель 
 

Новоукраїнська міська рада забезпечує проведення закупівель відповідно 

до Закону України "Про публічні закупівлі". За процедурою відкритих торгів 

придбано контейнери для побутових відходів, виготовлено технічну 

документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 

території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, проведено 

реконструкцію очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської обл., продуктивністю 200 м3/доб. (Коригування). 



По переговорній процедурі здійснено закупівлю електричної енергії. За 

прямими договорами проведені закупівлі заходів для оздоровлення дітей, 

ремонту тротуарів, доріг, реконструкції мереж вуличного освітлення, інших 

товарів та послуг.  

На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" №922-VIII 

від 25.12.2015 року зі змінами протягом 2019 року було проведено 76 засідань 

тендерного комітету. 

 

Партисипативна демократія  

 

Виконавчий комітет міської ради тісно співпрацює з громадськими 

організаціями міста: міською організацією ветеранів України, організацією 

"Захист дітей війни", радою ветеранів освіти, організацією інвалідів ,"Добробут 

і надія", громадською організацією інформаційно-освітній дозвілевий центр 

"Духовність", міським парламентом дітей та молоді, ГО "В єднанні –сила!", 

ініціативними групами "Молодь-двіж", "МАМ –центр", волонтерськими 

організаціями тощо. 

Протягом 2019 року виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради 

здійснювалась робота щодо співпраці з громадськістю, шляхом визначення 

думки громадян щодо процесів, які відбуваються у Новоукраїнській ОТГ та 

визначення пріоритетних напрямків діяльності для задоволення потреб 

мешканців громади, підвищення якості послуг, організації заходів дозвілля, 

відпочинку та ін.  

Протягом 2019 року було проведено 4 громадських слухань, а саме : 

в січні  -   про звіт міського голови про роботу за 2018 рік; про концепцію 

та дизайн "Скверу на Соборній"; про добровільне приєднання територіальної 

громади Захарівської сільської ради до Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

в листопаді – про міський бюджет на 2020 рік та програму соціально-

економічного та культурного розвитку громади на 2020 рік  в старостинських 

округах та місті Новоукраїнка. 

В березні відбулася зустріч міського голови та керівників комунальних 

підприємств з жителями м.Новоукраїнки з питань надання житлово-

комунальних послуг комунальними підприємствами, формування тарифів на 

комунальні послуги. 

Наприкінці вересня проведено зустріч міського голови з жителями села 

Звірівка з питань врегулювання земельних відносин. 

У 2019 році активно впроваджувалась форма співпраці з громадськістю – 

публічні консультації. Використовуючи зазначену форму було розглянуто 

питання щодо діяльності ЖКГ та ОСББ, отримано пропозиції від жителів 

громади щодо заходів до відзначення Дня молоді, Дня Незалежності, Дня 

громади та ін. 

За сприянням програми USAID DOBRE (надане технічне обладнання та 

розроблено програмне забезпечення) впроваджено роботу щодо соціологічних 

досліджень (опитувань), зокрема, щодо покращення послуги поводження з 

твердими побутовими відходами.  



Проведено 4 засідання громадської ради по співпраці з міським головою, 

зокрема щодо відзначення Дня міста Новоукраїнка та 4-ї річниці утворення 

Новоукраїнської ОТГ, пропозицій щодо бюджету громади та Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку.  

Утворено молодіжну громадську раду Новоукраїнської ОТГ, якою 

організовано ряд благодійних та розважальних заходів, відзнято рекламно- 

інформаційний  ролик щодо популяризації сортування побутових відходів. 

З метою удосконалення системи комунікації розроблено та затверджено 

Комунікаційну стратегію.  

Для здійснення інформування та організації зворотнього зв’язку з 

громадськістю забезпечується робота 2 сайтів – один з яких діє з 2012 року, 

другий розроблено спеціалістами програми DOBRE на платформі DOSVIT, на 

яких постійно оновлюється інформації про події, які відбуваються в громаді та 

країні, забезпечується доступ до відкритих та публічних даних, у доступній 

формі інформація для громадян про інформовано громадян про бюджет громади, 

а також уся необхідна інформації, яка повинна бути оприлюднена відповідно до 

чинного законодавства.  

У 2019 році заключено угоду із місцевою газетою «Новоукраїнські 

новини» щодо друку на 3-тій  шпальті газети Офіційного вісника 

Новоукраїнської ОТГ.  

Також було створено офіційні сторінки у соціальних мережах фейсбук та 

інстаграм. 

Новоукраїнська міська рада співпрацює із громадськими організаціями та 

ініціативними групами, завдяки зазначеній співпраці спільно із ГО «В єднанні 

сила» на базі «МАМ-центру» проведено близько 20 зустрічей, семінарів та 

тренінгів, серед них: зустріч з практичним психологом, meet-up «Жінки в 

бізнесі», зустріч «Бути активною жінкою в громаді: як встигати жити», заняття з 

англійської мови, фотосесія на «Календар краси»; ініціативної групою «Молодь-

двіж» проведено 10 заходів, зокрема: висадження березового гаю, благодійний 

марафон «Здорова молодь – здорова громада!», молодіжний захід « Молодь – це 

майбутнє», реалізовано проект «Літо Двіж» та ін. 

20 листопада за участі Новоукраїнського міського голови Корінного О. О. 

була проведена "Дитяча сесія" до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини для 

представників учнівського самоврядування та молодіжної ради громади. 

З метою популяризації Новоукраїнської громади та просування знань про 

неї в усіх сферах інформаційного простору, у 2019 році проведено роботу щодо 

розробки логотипу Новоукраїнської ОТГ, спільно із експертами  було 

напрацьовано історичний наратив для визначення напрямів візуалізації 

інформації. 

Розроблено положення про конкурс щодо визначення логотипу громади. 

Відділом організаційної роботи та інформації здійснюється технічна 

підтримка роботи оргтехніки та програмного забезпечення виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради, мережевого обладнання, здійснюється технічний 

супровід сесійних засідань міської ради. За поданням структурних підрозділів 

оновлюється оргтехніка та програмне забезпечення. 

Відділ організаційної роботи та інформації бере участь в організації усіх 

загальноміських заходів та здійснює їх інформаційний та технічний супровід. 



 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК 

Це лише основні показники за минулий рік. Багато зробленого залишилося 

так мовити «поза кадром»: не акцентував увагу на тих здобутках, до яких кожен 

із Вас дотичний, бо Ви про це знаєте не гірше за мене. 

Підбиваючи підсумки сказаного, хочу зупинитись на ключових завданнях 

на наступний період: 

 - продовження процесу добровільного об’єднання громади; 

- створення інвестиційної привабливості, залучення інвестиційних коштів; 

- забезпечення надання якісних соціальних послуг; 

- створення сприятливого освітнього середовища та реалізація плану дій 

"Громада дружня до дітей та молоді"; 

- реалізація проектів: 

"Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області"; 

"Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для 

бізнесу та громадян в м.  Новоукраїнка "Сквер на Соборній" в рамках програми 

"DOBRE"; 

- проведення конкурсу міні-проектів розвитку "Влада і громада – разом!" 

для громадських організацій, підприємців та громадян громади; 

- виконання робіт з ремонту та реконструкції доріг комунальної власності; 

- капітальний ремонт та реконструкція пішохідних доріжок, алей та 

тротуарів з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення; 

- встановлення дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки;  

- продовженням заходів щодо влаштування зовнішнього освітлення 

території населених пунктів громади; 

- встановлення огорожі на кладовищах по вул. Миколи Вороного ( в'їзд в 

місто), вул. Волошковій м. Новоукраїнка; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери та 

впровадження енергоефективних заходів: 

виконання енергозберігаючих заходів у загальноосвітніх навчальних 

закладах та дитячих дошкільних закладах Новоукраїнської міської ради – заміна 

вікон на металопластикові; 

заміна котлів в котельні Мар’янопільської філії Новоукраїнського НВК №8 

"Ліцей-заклад дошкільної освіти"; 

капітальний ремонт котельні із заміною котлів в Новоукраїнському 

комунальному дошкільному навчальному закладі № 1 "Ромашка"; 

ремонт даху будівлі філії № 2 Новоукраїнського комунального будинку 

культури № 1 (с. Мар'янопіль) та встановлення електроопалення; 

ремонт даху будівлі філії № 3 Новоукраїнського комунального будинку 

культури № 1 (с. Улянівка). 

 

Підсумовуючи роботу за минулий 2019 рік, можна зазначити, що не 

зважаючи на всі труднощі, нам вдалося витримати всі випробування, 

забезпечити діяльність усіх комунальних установ міської ради та закласти 

основу для подальшого зростання і розвитку громади в цілому.  



Не можна сказати, що було легко, проте в нашій громаді працьовиті, 

небайдужі, чуйні, цілеспрямовані люди, які переймаються проблемами громади 

і не стоять осторонь, щоб їх вирішити. Щиро вдячний таким людям, які займають 

активну громадську позицію, відкриті до діалогу і всебічно підтримують нас, 

надавши мандат довіри. 

Щирі слова вдячності заслуговують і депутати міської ради, члени 

виконавчого комітету, працівники виконавчих органів міської ради, працівники 

галузей освіти, культури, соціального захисту, комунальних підприємств, всі ті, 

хто забезпечують діяльність громади. Хочеться сподіватися, що така співпраця в 

міцному тандемі і в дружній команді принесе в подальшому ще більше звершень. 

Будемо й надалі працювати в обраному напрямку в інтересах і на благо 

наших громадян, для загального добра й благополуччя, намагаючись 

максимально і в повному обсязі задовольнити потреби, а головне – виправдати 

довіру людей. 

  

 

 

Дякую за увагу! 

_______________________________________ 

 

 


