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ВСТУП
Впровадження принципів гендерної рівності передбачає 
об’єктивну оцінку різних сфер суспільного життя і розробку 
заходів, які б враховували особливості економічного, соціального 
та духовного розвитку, як громади в цілому, так і окремої людини 
зокрема. Тому необхідною складовою цього процесу є проведення 
відповідних аналітичних досліджень, впровадження гендерного 
аналізу в практику оцінки всіх соціальних процесів та ефективності 
управління соціально-економічним та культурним розвитком 
громади.
Формат гендерного портрету дає можливість максимально 
конкретизувати поняття "населення", розширивши його зміст 
надійною інформацією щодо демографічних показників, 
громадсько-політичної активності, участі в прийнятті рішень, стану 
здоров’я, освіти та економічної діяльності. Саме завдяки 
гендерному портрету органи влади отримують можливість 
приймати рішення та виробляти політику з урахуванням гендерної 
складової, можуть оцінити результати своєї роботи в 
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 
перспективах, порівняти ці показники з показниками інших 
територій .
 Наявність гендерного портрету надаєможливість шляхом 
накопичення статистичних даних у сфері гендерної рівності 
виявляти проблемні галузі, оцінювати динаміку гендерних 
перетворень, отримувати гендерний вимір суспільного життя і 
покращувати якість життя населення громади.. 
Гендерний портрет Новоукраїнської міської об’єднаної 
територіальної громади розроблений на основі статистики, 
підготовленої структурними підрозділами виконавчого комітету, а 
також результатів поглибленого аналітичного дослідження 
громади. Щорічне проведення дослідження громади надасть 
можливість періодично оновлювати зміст гендерного портрету, 
зробити його актуальним джерелом інформації для місцевого 
розвитку з урахуванням принципів гендерної рівності. 
Структура портрету складається із статистичної та аналітичної 
частин, що дозволяє створити якомога повнішу картину стану 
гендерної рівності в Новоукраїнській міській об’єднаній 
територіальній громаді шляхом поєднання кількісних та якісних 
показників. 



ГЛОСАРІЙ
ОСНОВНИХ
ТЕРМІНІВ

соціальний аспект відносин між жінками та чоловіками, 
який проявляється у всіх сферах життя, у тому числі 
політиці, економіці, праві, ідеології та культурі, освіті та 
науці.

рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох 
статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства.

це здійснення на основі гендерно релевантних критеріїв 
порівняння та оцінки поточної ситуації та тенденції її 
очікуваного розвитку внаслідок запровадження 
пропонованої політики.

(комплексний підхід до проблеми гендерної рівності) – 
стратегія, що полягає у впровадженні проблематики 
рівності статей на всі рівні суспільства шляхом організації 
системи її врахування під час прийняття політичних 
рішень та вироблення політики. Концепція комплексного 
підходу з'явилася в різних міжнародних документах після 
третьої Всесвітньої конференції ООН щодо становища 
жінок (Найробі, 1985 р.). Комісія ООН щодо становища 
жінок звернулася до всіх організацій у системі ООН з 
проханням розробити загальну стратегію з проблеми 
рівності статей і впровадити її у свої довготермінові 
програми. Рада Європи створила групу фахівців з 
гендерного спрямування, яка розробила його 
концептуальні засади й методологію.

це процес оцінки різного впливу на жінок та чоловіків, що 
чиниться існуючими або планованими програмами, 
законодавством, напрямами публічної політики, в усіх 
сферах життя суспільства й держави. Гендерний аналіз – 
це також збір якісної інформації й розуміння гендерних 
тенденцій в економіці та суспільстві, використання цих 
знань для виявлення потенційних проблем і пошуку 
рішень у повсякденній практиці. Водночас це інструмент 
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пізнання соціальних процесів. Він дозволяє побачити 
й порівняти у який спосіб і чому політичні, економічні, 
соціальні та інші фактори впливають на жінок та 
чоловіків.

взаємозалежні відносини між жінками та чоловіками. 
Це означає, що зміни для жінок потребують змін для 
чоловіків, і навпаки.

стереотипи щодо ролі і місця жінок та чоловіків у 
суспільстві. Мають культурно-історичне підґрунтя. 
Здебільшого вони обмежують права жінок у 
суспільстві.

аналіз чинного законодавства, проектів 
нормативно-правових актів, результатом якого є 
надання висновку щодо їх відповідності принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків.

дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке 
розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, 
якщо вони спрямовані на обмеження або 
унеможливлюють визнання, користування чи 
здійснення на рівних підставах прав і свобод людини 
для жінок і чоловіків.

будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного 
члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо 
ці дії порушують конституційні права і свободи члена 
сім'ї як людини та громадянина і завдають йому 
моральної шкоди, шкоди його фізичному чи 
психічному здоров'ю.

спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення 
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 
реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і 
законами.

рівні умови для реалізації рівних прав жінок і 
чоловіків.

відсутність обмежень
чи привілеїв за ознакою статі.
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СТАТИСТИЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

Характеристика Новоукраїнської
міської об'єднаної
територіальної громади

Показники гендерної статистики демонструють реальне становище населення у 
суспільстві, є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань 
становища жінок і чоловіків у громаді, вони допомагають забезпечити розробку 
стратегічних рішень соціально-економічної політики з метою реалізації 
принципу гендерної рівності.

Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада знаходиться в 
центральній частині Новоукраїнського району на півдні Кіровоградської області 
(Центральна Україна). Центр громади – Новоукраїнка, яка  має статус міста з 1832 
року, і розташована на берегах річки Чорний Ташлик та її приток Грузької й 
Помічної. Новоукраїнка – вузол автошляхів, які сполучають громаду з 
найближчими та віддаленими територіями України. Відстань до 
Причорноморських портів близько 200 км. До західних кордонів – 250-300 км, до 
м. Київ – 300 км. Через Новоукраїнку проходить залізниця Одеса-Харків, поряд 
знаходиться станція Адабаш (7 км від Новоукраїнки) залізниці Київ-Миколаїв. За 
16 км від Новоукраїнки – залізничний вузол станція Помічна. Відстань від м. 
Новоукраїнка до обласного центру – 70 км.

Клімат помірно-континентальний з недостатнім зволоженням влітку, з нестійкою 

Умовні позначення, скорочення:

Тире (–)  – явищ не було;

"з них", "зокрема"  – наведено не всі доданки загальної суми;

%   – відсоток.



135,33

75,74

251,25

1,7

10,2

3,7

Таблиця 1. Порівняння з сусідніми громадами 

Ганнівська об’єднана
територіальна громада

Помічнянська об’єднана
територіальна громада

Піщанобрідська об’єднана
територіальна громада
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зимою. Середні температури січня становлять   5,5°С,  липня: +20,5°С. Середня 
кількість опадів за рік – 500 мм і більше. Переважна кількість опадів припадає на 
теплу пору року.

Громада знаходиться у степовій зоні, поверхня – рівнинна, розчленована  
долинами річок, балками та ярами, ґрунти чорноземні, корисні копалини – глина 
і граніт.

В цілому природні умови території громади сприятливі для життя і 
господарської діяльності населення, громада має значний рекреаційний 
потенціал, який при вкладанні коштів в розвиток інфраструктури та покращення 
екології може бути використаний для розвитку туризму, як внутрішнього, так і 
міжнародного.

Громада була створена шляхом об'єднання Новоукраїнської міської ради та двох 
сільських рад: Мар'янопільська і Сотницько-Балківська. До складу територіальної 
громади входять 12 населених пунктів:                                  м. Новоукраїнка,  с. Звірівка, 
с. Новоолександрівка, с. Яблунівка, с. Мар'янопіль, с. Кам'яний Міст, с. Сотницька 
Балка, с. Арепівка,  с. Воронівка,    с. Єгорівка,                 с. Схід, с. Улянівка.

Економіку громади складають рільництво, тваринництво, харчова 
промисловість, а саме борошномельне, хлібопекарське, кондитерське, круп'яне 
виробництво та виробництво будівельних матеріалів. Приватні підприємці та 
населення громади займаються розведенням річкової риби, на присадибних 
ділянках вирощують овочі, утримують худобу, птицю, бджіл.  

Загальна площа Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади – 
34784,39 га. Серед усіх категорій земель громади найважливіше економічне 
значення мають землі сільськогосподарського призначення, а саме, 86,2 % від 
загальної площі громади (табл. 1).

територія, км2 населення, тис. осіб



землі сільськогосподарського призначення

землі житлової та громадської забудови

землі оздоровчого призначення

землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення

землі рекреаційного призначення

землі історико-культурного призначення

землі лісогосподарського призначення

землі водного фонду

землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення

21053,2

1808,8

-

-

-

-

1416,7

399,1

344,6

3561,6

187,8

-

-

-

-

88,3

91,1

8,9

5375,2

121,8

-

-

-

-   

189,2

48,5

89,6
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Загальна площа Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади – 
34784,39 га. Серед усіх категорій земель громади найважливіше економічне 
значення мають землі сільськогосподарського призначення, а саме, 86,2 % від 
загальної площі громади (табл. 2).

Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада має свій офіційний 
веб-сайт, який створений з метою оприлюднення публічної інформації про роботу 
міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу, громадських організацій. 

Адреси сайту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади:  
http://nu-rada.gov.ua/ та https://novoukr-otg.gov.ua/.

Таблиця 2. Структура земельного фонду Новоукраїнської ОТГ

25022,4

3937,7

5824,3

Новоукраїнська 
міська рада

Мар'янопільська 
сільська рада

Сот-Балківська 
сільська рада

34784,4

Новоукраїнська ОТГ

Зокрема:

Площа,
га

5824,33937,725022,4



01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

19371

19137

18993

8860

8716

8728

45,7

45,5

46,0

10511

10421

10265

54,3

54,5

54,0

ДЕМОГРАФІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Статистичні дані, наведені в цьому розділі, характеризують основні соціально-
демографічні процеси, які відбувалися в Новоукраїнській міській об’єднаній 
територіальній громаді, з розподілом за статтю: чисельність населення, його 
віковий склад та природний рух, народжуваність, смертність,  склад 
домогосподарств.

Згідно табл. 3  чисельність наявного населення Новоукраїнської міської 
об'єднаної територіальної громади на 01 січня 2019 року становила 18993 жителі, з 
яких 46,0 % чоловіків і 54,0 % жінок. Питома вага чоловічого населення, яке 
становило в 2017 році 45,7 %, а в 2019 році вже 46 %, збільшилася, відповідно 
питома вага жіного населення зменшилася. Загальна чисельність населення з 
кожним роком зменшується,  такий стан відповідає загальноукраїнській 
тенденції скорочення загальної кількості населення.

Таблиця 3. Питома вага жінок та чоловіків
у загальній чисельності наявного населення

Діаграма 1.  Динаміка чисельності постійного населення за статтю

ВсьогоРік

осібосіб

2017 2018 2019

Чоловіки Жінки

% осіб %

8860 10511 104218716 102658728

чоловіки жінки



м. Новоукраїнка

с. Звірівка

с. Новоолександрівка

с. Яблунівка

с. Кам’яний Міст

с. Мар’янопіль

с. Єгорівка

с. Сотницька Балка

с. Арепівка

с. Воронівка

с. Улянівка

с. Схід

6664

221

126

56

174

93

51

39

4

104

51

-

6586

191

108

52

132

85

39

23

1

86

44

-
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Чисельність населення громади протягом останніх років скорочується. 
Упродовж  2017-2019 років вона зменшилась на 378 осіб. Як видно з   діаграми 1 
статева структура  характеризується стабільною перевагою жінок у загальній 
кількості населення.

Станом на 01.01.2019 року в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній 
громаді налічується 7583 домогосподарств.

Діаграма 2.  Розподіл населення за територіальною належністю

Таблиця 4.  Кількість домогосподарств, одиниць

7583
Домогосподарства

Всього з них жилих
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Якщо проаналізувати дані з діаграми 2, то можна зробити висновок, що більшість 
населення громади проживає у м. Новоукраїнка  (87,4 %), с. Звірівка (2,9 %) та с. 
Кам'яний Міст (2,3 %). 

Стабільну перевагу жінок у загальній кількості населення Новоукраїнської 
міської об’єднаної територіальної громади можна більш детально простежити в 
розрізі населених пунктів громади (табл. 5).

Таблиця 5.  Розподіл населення громади за статтю на 01 січня 2019 року

Таблиця 6.  Розподіл населення громади за віком на 01 січня 2019 року

м. Новоукраїнка

с. Звірівка

с. Новоолександрівка

с. Яблунівка

с. Кам’яний Міст

с. Мар’янопіль

с. Єгорівка

с. Сотницька Балка

с. Арепівка

с. Воронівка

с. Улянівка

с. Схід

16749

488

441

145

347

185

73

45

276

124

113

7

7711

229

198

46

162

78

36

23

136

64

44

1

9038

259

243

99

185

107

37

22

140

60

69

6

Всього

ВсьогоВік

18993
всього

чоловіки жінки

чоловіки жінки
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80
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227

172

101

91

60

75

71

+166

-144

+12

-20

-90

-156

Згідно з табл. 6 на початок 2019 року найбільшу питому вагу у віковій структурі 
мало населення працездатного віку 55,5 %, наступною групою є населення віком   
60 років і старші – 24 % (за шкалою ООН у країнах, де питома вага населення у віці 
65 років і старше становить більше ніж 7 %, населення вважається старим) та діти 
і підлітки 5-9 років, 10-14 років становлять 5,7 %, 5,4 % відповідно. Також необхідно 
відзначити, що суттєво переважає кількість жінок над чоловіками серед 
населення страшого та середньго віку. На думку вчених, жінки живуть довше не 
лише через біологічні відмінності, а й тому, що загалом ставляться більш 
відповідально до свого здоров’я, ніж чоловіки, та інші причини соціального 
характеру. Різниця дається взнаки вже на сьомому десятку життя. По інших 
вікових групах кількість чоловіків більша від кількості жінок.

Дані про природний рух населення свідчать про те, що значення природного 
приросту населення в цілому має від’ємний характер, тобто кількість померлих 
більша за  кількість народжених (табл. 7). Низька народжуваність поряд з 
високою часткою осіб старших вікових груп сприяють подальшому старінню 
населення громади. Україна належить до держав світу, в яких природний 
приріст населення має від’ємне значення, і протягом останнього десятиліття така 
тенденція посилилася. 

Таблиця 7.  Природний рух населення, осіб

11

2017

2018

2019

Кількість 
померлих

Кількість 
народжених

Природний 
приріст

чоловіки жінки
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Необхідно також зазначити, що в останні роки переважає позитивне сальдо 
міграції серед обох статей (табл. 8). 

Таблиця 8.  Міграція населення, осіб

394

105

125

358

95

115

435

230

138

439

185

125

41

125

13

81

90

10

2017

2018

2019

Кількість 
вибулих

Кількість 
прибулих

Сальдо 
міграції

чоловіки жінки



ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ
Ступінь залучення жінок до політичної активності та доступу до прийняття 
рішень є ключовим критерієм розвитку суспільства, його справедливості та 
демократичності, а також ознакою дотримання прав людини. 
Завдання депутатського корпусу полягає у представленні та захисті інтересів 
жителів громади. Незначна участь жінок в процесах ухвалення рішень є 
викликом демократії. Це знижує ефективність влади та ускладнює вирішення 
низки проблем, що нині гостро стоять в Україні.

У депутатському корпусі Новоукраїнської міської ради 27 % жінок (7 осіб) та 73 % 
чоловіків (19 осіб), як зазначено на діаграмі 3.. За даними світового банку, 
реальний вплив на прийняття рішень починається, коли є щонайменше 30 % 
однієї статі Прийняття на законодавчому рівні вимоги щодо дотримання 
40%-відсоткової гендерної квоти під час виборів сприятиме більш паритетному 
представництву жінок і чоловіків. А от у складі виконавчого комітету 
Новоукраїнської міської ради присутній гендерний баланс: 53 % чоловіків та 47 % 
жінок (діаграма 4).

Діаграма 3.  Депутатський склад Новоукраїнської міської ради

Діаграма 4.  Склад виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

19
чоловіки

7
жінки

26
Депутатів

9

чоловіки

8

жінки 17
всього
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Таблиця 9. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, осіб
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Міський голова

Секретар ради

Заступник міського голови

Керуючий справами ( секретар)
виконавчого комітету

Староста

Відділ освіти

Відділ культури і туризму

Відділ земельних відносин

Фінансове управління

Відділ бюджетного забезпечення та 
бухгалтерського обліку

Загальний відділ

Відділ з питань державної реєстрації

Відділ організаційної роботи та інформації

Відділ  питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності

Відділ з питань праці та цивільного захисту

Відділ регіонального розвитку,
економіки та торгівлі

Відділ сім'ї, молоді та спорту

Служба (відділ) у справах дітей

Юридичний відділ

Сектор містобудування та архітектури

Сектор з організації та здійснення закупівель

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Головний спеціаліст з питань  соціального захисту

Трудовий архів

Господарська група

Всього

1

1

3

1

2

2

1

3

5

5

7

4

3

1

1

2

2

3

2

1

1

3

1

1

5

61

1

-

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

2

1

1

-

-

1

-

1

1

2

-

-

2

Всього чоловіки жінки



З даних, наведених у табл. 9, можна зробити висновок, що серед посадових осіб 
місцевого самоврядування Новоукраїнської міської ради переважають жінки, 
частка яких на 01.09.2019 року становить 72,1 %. На керівних посадах зберігається 
гендерний баланс.

Інформація щодо вікового складу посадових осіб місцевого самоврядування у 
2019 році, яка міститься в табл. 10, свідчить про те, що серед чоловіків та жінок 
переважають особи 28-49 років.

15

Таблиця 10. Віковий склад посадових осіб
органів місцевого самоврядування, особи

До 27 включно

28-49

50-54

55-60

60 років і старше

2

43

4

9

3

1

12

2

1

1

1

31

2

8

2

61
всього

Всього чоловіки жінки



Громадська організація "В єднанні -сила"

Громадська організація
"Інформаційно-освітній, дозвілєвий центр "Духовність"

Громадська організація "Новоукраїнська міська федерація футболу"

Громадська організація
"Учасники АТО Новоукраїнської громади "Сила в єдності"

Новоукраїнська міська організація "Екологічні детективи"

Новоукраїнська організація інвалідів КООІВВОІ
"Союз організацій інвалідів України"

Новоукраїнська міська організація ветеранів України

Громадська організація "Альянс"

Громадська організація "Самооборона м. Новоукраїнка"

Громадська організація "Федерація греко-римської боротьби"

Громадська організація "Стрілецький клуб "Патріот"

ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНЕ
(СУСПІЛЬНЕ) ЖИТТЯ

Як видно з табл. 11, дієві  громадські організації Новоукраїнської міської ради 
очолюють переважно чоловіки. 
За підрахунками дослідників, лише 0,2 % жінок України беруть участь у роботі 
жіночих об’єднань. Авангард жіночого руху становлять жінки з високим рівнем 
освіти, які зайняті переважно у сфері розумової праці і усвідомлюють проблеми 
гендерної нерівності, сімейного насильства, необхідності виховання у жінок 
самоповаги та власної гідності. Хоча типи та завдання жіночих організацій різні, 
вони сприяють розвитку лідерських навичок, залученню до громадсько-
політичної діяльності, без чого неможливий розвиток громадянського 
суспільства.

Таблиця 11. Кількість дієвих громадських організацій

чоловіки

очолюють

жінки



ПІДПРИЄМЦІ
ГРОМАДИ

Як видно з табл. 12 лише 19,7 % підприємств громади очолюють жінки, а 80,3 % 
приватних підприємств очолюють чоловіки.

Таблиця 12.  Підприємства громади

Таблиця 13.  Фізичні особи-підприємці громади

19
чоловіки

7
жінки

495
чоловіки

410
жінки

147

Юридичні
підприємства

905
ФОП
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Як зазначено в табл. 13, питома вага фізичних-осіб підприємців жінок громади – 
45,3 % у загальній кількості зареєстрованих підприємців, переважно сфера їх 
діяльності – це надання послуг та торгівля.
Варто зазначити, що для реалізації підприємницького потенціалу та створення 
чи розвитку власного бізнесу жінками необхідними є: підвищення рівня знань і 
навичок завдяки проведенню тренінгів, збір та поширення історій успіху 
жінок-підприємців, популяризація жіночого підприємництва серед населення 
громади, створення умов для більш активної участі жінок у підприємництві. 



ОСВІТА
На території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади 
функціонує 4 заклади дошкільної освіти, 2 філії, 2 дошкільних підрозділи: 
Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад  № 1 "Ромашка", 
Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти "Зернятко", філія 
Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 "Берізка",  
філія "Барвінок" Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти 
"Зернятко", Звірівська філія Новоукраїнського комунального закладу дошкільної 
освіти "Зернятко", дошкільний підрозділ Мар’янопільської філії Новоукраїнського 
навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти" та 
дошкільний підрозділ Воронівської філії Новоукраїнського навчально-виховного 
комплексу № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти". 

На території громади функціонує 4 заклади загальної середньої освіти: 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Новоукраїнська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 з двома філіями (філія "Загальноосвітня 
школа № 1" та філія "Загальноосвітня школа № 3"), Новоукраїнський 
навчально-виховний комплекс № 8 "Ліцей – заклад дошкільної освіти" з двома 
філіями (Воронівська філія, Мар'янопільська філія), Новоукраїнський 
навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови – гімназія "Лідер". 

Таблиця 14. Кількість відвідувачів дошкільних та шкільних навчальних закладів, осіб 

Дошкільні заклади

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 1 "Ромашка" Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 5 "Берізка"

Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти 
"Зернятко" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області

Філія "Барвінок" Новоукраїнського комунального закладу 
дошкільної освіти "Зернятко" Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області

Звірівська філія "Новоукраїнського комунального закладу 
дошкільної освіти "Зернятко" Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області

Дошкільний підрозділ Воронівської філії 
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 " 
Ліцей – заклад дошкільної освіти" Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області

Дошкільний підрозділ Мар’янопільської філії 
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу  № 8 " 
Ліцей – заклад дошкільної освіти" Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області

201

243

111

43

17

7

15

106

125

48

24

9

5

7

95

118

63

18

8

2

8

Всього хлопці дівчата



Позашкільну освіту в громаді надає центр дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ". 
Профорієнтаційну, допрофесійну підготовку здійснює Новоукраїнський 
міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Станом на 01.10.2019 року шкільні та дошкільні заклади Новоукраїнської міської 
об’єднаної територіальної громади відвідувало  2645 дітей, серед яких незначно 
переважали хлопці  (51,5 %).

20

Позашкільні заклади

Загальноосвітні заклади

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 1 "Ромашка" Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 5 "Берізка"

1082

230

356

174

736

56

Всього хлопці дівчата

317

72

63

216

22

28

163

146

310

56

64

197

14

27

142

177

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Філія "Загальноосвітня школа №1" Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Філія "Загальноосвітня школа №3" Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс  № 8 
"Ліцей – заклад дошкільної освіти" Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області

Воронівська філія Новоукраїнського 
навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад 
дошкільної освіти " Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Мар’янопільська філія Новоукраїнського 
навчально-виховного комплексу № 8 "Ліцей – заклад 
дошкільної освіти " Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови – гімназія "Лідер" 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Всього хлопці дівчата
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19
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45

39
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67

32

11
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4
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28

31

49

21
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58

46

55
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37

13

31
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Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Філія "Загальноосвітня школа №1" Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Філія "Загальноосвітня школа №3" Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс  № 8             
"Ліцей – заклад дошкільної освіти" Новоукраїнської
міської ради Кіровоградської області

Воронівська філія Новоукраїнського навчально-виховного 
комплексу № 8 " Ліцей – заклад дошкільної освіти " 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Мар’янопільська філія Новоукраїнського 
навчально-виховного комплексу № 8 " Ліцей – заклад 
дошкільної освіти " Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови – гімназія "Лідер" 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 1 "Ромашка" Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний 
заклад № 5 "Берізка"

Новоукраїнський комунальний заклад дошкільної освіти 
"Зернятко" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області

Філія "Барвінок" Новоукраїнського комунального закладу 
дошкільної освіти "Зернятко" Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Центр дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ"
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнський міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області

Комунальний заклад "Міський інклюзивно-ресурсний центр" 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Всього у загальноосвітніх закладах

21

Таблиця 15. Кількість працівників закладів освіти, осіб 
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8

Золота медаль

Срібна медаль

Свідоцтва про базову загальну
середню освіту з відзнакою

2

2

12
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Як зазначено в табл. 1,16 співробітників відділу освіти та закладів освіти 
налічується 584 особи, серед яких переважна більшість жінки (81,3 %).

Згідно з табл. 17 у 2018 році 16 дітей закінчили навчальні заклади Новоукраїнської 
міської об’єднаної територіальної громади з відзнакою, серед них 33,3 % хлопців 
та 66,7 % дівчат.

Таблиця 16. Кількість працівників відділу освіти, осіб 

Таблиця 17. Здобувачі освіти, які закінчили навчальні заклади з відзнакою, осіб 
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Відділ освіти

Централізована бухгалтерія відділу освіти 

Господарська група відділу освіти

Методичний кабінет відділу освіти

2

11

2

4
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КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури Новоукраїнської міської ради затверджена рішенням 
міської ради від 12 вересня 2017 року № 627 "Про затвердження базової мережі 
закладів культури Новоукраїнської міської ради" та складається з трьох установ, у 
тому числі: Новоукраїнський комунальний будинок культури № 1 з трьома 
філіями, Новоукраїнська дитяча музична школа та Новоукраїнська центральна 
бібліотека з семи філіями (дитяча філія, філії № 1, № 2, Звірівська філія,  
Мар’янопільська філія, Кам’яномостівська філія та Воронівська філія).

У клубних  закладах працює 22 колективи художньої самодіяльності, серед яких 4 
мають звання народного. У колективах всього 208 учасників,  із них дорослих: 
жінок – 93 учасниці, що в  співвідношенні до загальної кількості учасників  
становить 44,7 %, чоловіків – 34 учасника, що становить 16,3 %; дітей: дівчат – 60 
учасниць, що в співвідношенні до загальної кількості учасників становить 29 %, 
хлопців – 21 учасник, що становить 10 %. 

 Станом на 16 жовтня 2019 року за єдиним формуляром бібліотеки ОТГ 
здійснюється обслуговування 4504 користувачів. Із загальної кількості 
користувачів жінки/дівчата складають 2777 осіб, що становить 63 %, 
чоловіки/хлопці – 1628 осіб (37 %).          

 Станом на 16 жовтня 2019 року у Новоукраїнській дитячій музичній школі  
навчається 207 учнів, із них: дівчат – 146 учениць , що в співвідношенні до 
загальної кількості учнів  становить  70,5 %, хлопців – 61 учень, що становить 29,5 %.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно з таблиці 19 видно, що у м. Новоукраїнка найбільша кількість  осіб, які 
користуються пільгами, оскільки  місто найбільше за площею, кількістю та 
щільністю населення в громаді.

У сфері соціального захисту населення у громаді постійно надаються 
матеріальна,  благодійна допомога, додаткові виплати та пільги соціально- 
вразливим верствам населення.

Таблиця 18.  Соціально-вразливі верстви населення, осіб 

Таблиця 19.  Соціально-вразливі верстви населення
за старостинськими округами, осіб 

м. Новоукраїнка

с. Новоолександрівка

с. Кам’яний Міст

с. Мар’янопіль

с. Сотницька Балка

с. Воронівка

211

10

5

1

5

2

57

4

1

113

7

2

1

1109

14

1

7

2

5

69

3

1

1

412

29

7

22

14

12

Населений пункт

574

9

Особи з інвалідністю

Учасники бойових дій

1274

234
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Соціально- вразливі верстви населення



Цей гендерний портрет став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Новоукраїнської 
об’єднаної територіальної громади і не обов'язково відображає точку зору Національного 
Демократичного Інституту, Глобал Ком'юнітіз (Global Communities), USAID чи Уряду Сполучених 
Штатів.  Новоукраїнська об’єднана територіальна громада є учасницею програми USAID 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це 
п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Com-
munities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма 
спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку 
ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та 
прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з 
Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фонд розвитку 
місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському 
університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний Демократичний Інститут (NDI).

Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020, 
Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.






