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В С Т У П
Програма економічного і соціального розвитку Городнянської міської
ради на 2019 рік (далі Програма) розроблена Городнянською міською радою з
урахуванням пропозицій керівників підприємств і організацій усіх форм
власності та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Нормативно-правовим та методологічним підґрунтям розробки проекту
Програми, визначення її структури та основних прогнозних показників є
Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної
регіональної політики», НАКАЗ Мінрегіону № 75.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку громади,
наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної ситуації на економіку у програмі визначено цілі,
пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи щодо їх реалізації.
В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії сталого розвитку
Чернігівської області до 2020 року (затверджена рішенням двадцять п’ятої
сесії обласної ради шостого скликання 28.05.2015), Глобальних цілей сталого
розвитку до 2030 року, визначені ООН, Національної доповіді «Цілі сталого
розвитку: Україна», Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.04.2017 № 275-р.
Реалізація програмних завдань на 2019 рік має забезпечити вирішення
ряду проблем в економіці і соціальній сфері, динамічний соціальноекономічний розвиток громади, покращення якості життя людей, подолання
бідності та соціальних дисбалансів.
До Програми включено перелік цільових програм, які будуть
реалізовуватись в громаді у 2019 році, а також пріоритетні об’єкти, які
доцільно фінансувати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Головною метою Програми є створення умов для економічного
зростання, удосконалення механізмів управління розвитком громади на
засадах ефективності, відкритості та прозорості, підвищення інвестиційної
активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної
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та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних
послуг та зростання добробуту населення.
На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку громади
та оцінки його ресурсного потенціалу у 2018 році та у попередніх роках у
Програмі визначено актуальні проблеми соціально-економічного розвитку,
пріоритети, основні завдання та заходи економічної та соціальної політики
місцевої влади на 2019 рік, а також критерії ефективності її реалізації.
Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів
Городнянською міською радою здійснюватиметься моніторинг виконання
Програми, що дозволить оперативно приймати необхідні управлінські
рішення.
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1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У
2018 РОЦІ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ЙОГО СТРИМУЮТЬ
Різна адаптованість галузей господарства громади до викликів сучасності
є наслідком зниження рівня інвестиційно-інноваційної активності та
конкурентоспроможності.
Разом із несприятливими зовнішніми факторами на сповільненні
основних показників розвитку громади позначається відсутність проведення
системних економічних реформ у країні, корупція та тіньові схеми в
економіці, інфляційний тиск і підвищення внутрішнього інвестиційного
попиту при зниженні реальних доходів населення.
Відповідно, діяльність органів місцевої влади у 2018 році була
направлена на посилення позитивних тенденцій в усіх сферах місцевої
економіки, запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу
заходів підтримки малозахищених верств населення.
1.1 Загальна характеристика
Городнянська об’єднана територіальна громада розташована на півночі
Чернігівської області, займає площу 767,2557 кв. км. По території громади
протікають річки Чибриж, Смячка, Снов. Загальна кількість населення – 18137
чоловік. Місто Городня розміщене за 56 км від Чернігова, за 200 км від Києва.
Рельєф громадии рівнинний. Клімат помірно-континентальний, із м'якою
зимою та теплим літом, взимку утворюється сніговий покрив. Екологічна
ситуація сприятлива завдяки низькому рівню розвитку промисловості та малій
інтенсивності руху автомобільного транспорту. Близькість до лісових,
надрових ресурсів навколо міста є перспективою для створення підприємств із
залученням регіональної сировинної бази. Рекреаційні зони – змішані та
хвойних ліси, річки та озера створюють умови для відпочинку та є
можливістю розвитку зеленого туризму.
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Рисунок 1.1 – Карта Городнянської об’єднаної територіальної громади
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Рисунок 1.2 – Карта Городнянської об’єднаної територіальної громади
(вигляд з супутнику)

Таблиця 1.1 - Найменування населених пунктів що входять до складу
ОТГ, чисельність населення, відстань до адміністративного центру
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Найменування
населених пунктів, що
входять до складу ОТГ
м Городня
с Альошинське
с Вокзал-Городня
с Павло-Іванівське
с-ще Ясенівка
с Бутівка
с Здрягівка
с Слобода
с Гніздище
с Горошківка
с Стовпівка
с Дроздовиця
с Будище
с Диханівка
с Конотоп
с Кузничі
с-ще Зелене
с Моложава
с Залісся
с Картовецьке
с Лютіж
с Минаївщина
с Невкля
с Перерост
с Студенець
с Черецьке
с Мощенка
с Гасичівка
с Сутоки
с Пекурівка
с Полісся
с Сеньківка
с Берилівка
с Солонівка
с Смичин
с Дібрівне
с Хотівля
с Травневе
с Хрипівка
с Півнівщина
с Політрудня

Площа, га

1220,1
59,9
348,0
8,6
39,2
179,38
72,5
119,8
45,4
32,9
223,6
65,1
40,5
269,63
211,63
11,2
165,06
17,6
16,2
40,8
20,7
189,6
16,1
17,8
16,6
224,0
94,6
53,0
471,17
171,8
194,5
66,8
264,23
376,6
337,9
422,33
36,2
279,59
104,7
82,4

Чисельність
населення (наявне)
станом на
01.01 2018 р.

Населення
додатково
без
реєстрації

Відстань
центру
територіальн
ої громади,
кілометрів

12156
97
549
2
54
162
63
10
25
36
45
191
14
12
270
162
20
82
4
5
29
42
216
2
3
25
350
31
27
317
209
120
24
224
460
509
240
29
440
167
77

44
39
1
16
29
15
5
7
6
11
46
8
8
51
5
2
6
1
3
5
2
3
4
22
4
9
29
28
7
1
24
23
8
45
7
57
22
15

4
3
7,5
6
7
13
10,7
7,5
6
8,5
15
22,5
17
21
9,8
10
17,5
29,7
13
13,5
19
24
28
11,5
20,5
24,5
20,5
22
9,7
13
30
29,5
14
16,5
14
12
10
5,5
6,5
7
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У галузі промисловості за підсумками 2018 року обсяги промислового
виробництва у порівняних цінах склали близько 47,7 млн. грн. темп росту до
минулого року складе 106,8%.
У сфері малого бізнесу очікується, що кількість малих підприємств
складатиме близько 71 одиниць, кількість суб’єктів господарювання –
фізичних осіб також значно не зміниться і становитиме 447 особи.
Надходження від діяльності малого підприємництва за підсумками року
складуть близько 9,1 млн. грн., це становитиме вагому питому вагу у
загальних надходженнях до місцевого бюджету.
Продовжувалась співпраця з підприємцями, установами міста та з
асоціацією підприємців, як основними наповнювачами бюджету: надавалась
розстрочка підприємцям та підприємствам при купівлі майна та землі, що є у
власності міської ради, надавались пільги при сплаті держмита та коштів на
розвиток інфраструктури; надавалась пільга на оренду комунального майна;
залучалися місцеві підприємства та підприємці до освоєння коштів міського
бюджету.
Залишається напруженою ситуація на ринку праці. Кількісь працюючих з
2008-го по 2018 роки зменшилось більш як на 15%.
Протягом 2018 року на території громади було створено 316 нових
робочих місць. З них юридичні особи створили 7 нових робочих місць,
фізичні-особи підприємці-234, відкрили власну справу 75.
Середня заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій
громади має стабільних характер до підвищення. У 2018 році вона становила
5914,0 грн, що у 1,6 разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
Найактивніше вкладають кошти в оновлення виробництва підприємства
галузі сільського господарства (близько 18,0 млн. грн.) та ДП «Городнянське
лісове господарство». Решта підприємств через недостатність обігових коштів
вкладають в оновлення виробництва незначні обсяги фінансових ресурсів.
Постійно проводилась робота по залученню інвесторів. На даний час вже
придбано у власність 10 гектарів землі на території колишнього аеродрому,
для будівництва електростанції. Інтенсивно ведуться роботи по створенню
підприємства по виготовленню скла. Таким чином громада отримає додаткові
надходження і додаткові робочі місця.
У галузі сільськогосподарського виробництва функціонувало 31
сільгосппідприємств всіх форм власності, в тому числі 17 фермерське
господарство. Сільськогосподарськими підприємствами за 2018 рік вироблено
валової продукції на суму 101325,6 тис. грн., що становить 103,5% до
відповідного періоду минулого року.
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Галузь рослинництва: площа посіву всіх сільгоспкультур в 2018 році
становить – 31,33 тис.га в т.ч. зернових та зернобобових 19144,71 га, що
становить 116% до минулого року.
Зернові культури (крім кукурудзи на зерно, гречки та проса) зібрано на
площі 13,28 тис. га. Валовий збір зерна становить 35,1 тис. тонн.
Середню врожайність по громаді - 22,35 ц/га. Пшениці намолочено 22,7
тис.тонн, жита – 5,5 тис.тонн, вівсу – 3,7 тис. тонн, зернобобових – 5,1
тис.тонн.
8 фермерських господарств вирощували картоплю на площі 157 га.
Середня врожайність 194 ц/га, валовий збір картоплі становить 3000 тонн.
Зібрано 6524,2 т соняшника з площі 2850 га, урожайність 65 ц/га.
Під врожай наступного року буде посіяно 73330 га озимих культур.
Галузь тваринництва: виробництвом тваринницької продукції в громаді
займається 9 господарств, що становить 31% від усіх господарюючих
суб’єктів галузі.
За 2018 рік вироблено валової продукції на 35213,2 тис. грн. (2017 рік –
34763,1 тис.грн.). Молока вироблено 6202 т або -110,2% до минулого року.
М’яса вирощено – 482 т або – 105,7% до минулого року.
Яєць вироблено – 24263 тис. шт. або – 20,2% до минулого року.
Продуктивність дійної череди зменшилась на 5% і становила 2529 кг на
середнє поголів’я корів. Середньодобові привіси ВРХ зменшились на 3% і
становили 586 грамів. Поголів’я ВРХ зменшилось на 8% і становило 4103
голів, в тому числі поголів’я корів зменшилось на 11%, поголів’я птиці
збільшилось на 1%. Кормами на осінньо–зимовий період тварини забезпечені.
У 2018 році продовжувалась реалізація державної політики щодо
поступового підвищення заробітної плати. Так, за підсумками 2018 року
середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною
діяльністю (без врахування малих підприємств) становить 6820,0 грн. проти
6240,0 грн. у минулому році. Заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
Комунальні підприємства спрацювали стабільно: технічно та матеріально
готові до ліквідації можливих аварійних ситуацій. Міська рада надавала
підприємствам ЖКГ комунальної власності пільги по сплаті податку на
прибуток та по сплаті за користування землею. Створити в селах Кузничі та
Смичин 2 комунальні підприємства для надання послуг населенню громади та
забезпечення населених пунктів громади працівниками з благоустрою. Щодо
створення ОСББ то вони поки що не створюються, мабуть з причини того що
в місті добре налагоджена робота житлово - експлуатаційної дільниці. Що
стосується капітальних вкладень, то найбільшою проблемою на даний час є
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відновлення свердловини в місті. Городнянським ЖЕД були проведені роботи
по огородженню майданчиків на яких розміщені контейнери для сміття,
проведені роботи по частковому ремонту міжпанельних швів в
багатоквартирних будинках. З метою збереження та покращення стану
благоустрою та санітарного стану, а також для посилення спроможності КП
ЖЕД та КП ВУЖКГ були прийняті такі заходи: придбано за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад сміттєвоз для
централізованого збору та вивозу твердих побутових відходів для
комунального підприємства «Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця
та трактор з причепом та навісним обладнанням для комунального
підприємства Городнянське ВУЖКГ, придбано та встановлено по населеним
пунктам громади декоративні оздоблення для колодязів, виконано поточний
ремонт шлюзів на р. Чибриж по вул. Троїцькій та вул. Незалежності, посилено
співпрацю з центром зайнятості щодо залучення безробітних на громадські
роботи та з відділом виконання покарань; були залучені підприємства,
установи, громадські організації, політичні партії для виконання робіт по
благоустрою міста; продовжилась робота з ліквідації аварійних дерев та
озеленення.
Інтенсивно проводились роботи по благоустрою міського стадіону:
виконанні роботи по реконструкції стадіону зі встановленням нового мініфутбольного поля, освітлення, та монтажу тренажерів, згідно розробленого
проекту. Також виготовлено проект на "Реконструкцію адміністративної
будівлі стадіону та ігрових площадок (тенісний корт, баскетбольне поле).
Розроблена проектно-кошторисна документація на проекти: «Реконструкція
центральної площі м. Городня, Чернігівської області», «Енергоефективна
реновація закладу загальної середньої освіти № 2 ( капітальний ремонт) по
вул. Троїцька, 4 в м. Городня , Чернігівської області». На даний час
виготовляються проектно - кошторисні документації на місцевий парк
відпочинку та проект організації парка-пам’ятника садово-паркового
мистецтва «Городнянський». За звітній період був проведений поточний
ремонт а/б покриття вулиць міста, додатково організовано два пішохідні
переходи. Зроблений капітальний ремонт а/б покриття проїзної частини вул.
Незалежності (від вул. Максимівської до вул. Василівської в місті Городня
Чернігівської області) та проїзної частини ділянки вул. Калинової та провулку
Калинового (з виїздом на вул. Шевченко). Продовжилась заготівля грунто –
щебеневої суміші на території бувшого аеродрому та підсипання доріг на
території громади, згідно всіх заяв жителів.
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Вулично-дорожня мережа та зовнішнє освітлення вулиць (з метою
підвищення рівня безпеки дорожнього руху) утримувалися на належному
рівні. Поступово планується замінити всі лампи вуличного освітлення на
енергозберігаючі. Додатково по місту встановлено 35 нових фонарів, в тому
числі встановлено світлодіодні ліхтарі у центрі міста біля міського будинку
культури.
Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад реалізовано проекти в с Солонівка (Будівництво
мережі вуличного освітлення по вул. Святомиколаївській, вул. Шатили в с.
Солонівка, Городнянського району, Чернігівської області), в с. Смичин
(Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Центральна від КТП-136 в
с. Смичин, Городнянського району, Чернігівської області) та в с. Дібрівне
(Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Широка, вул. Маркова від
КТП-285 в с. Дібрівне, Городнянського району, Чернігівської області).
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад реалізовано
проект «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Троїцька, 15 у м.
Городня Чернігівської області». В рамках Програми «U-LEAD з Європою» в
частині створення / модернізації центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАП) Городнянська міська рада отримала допомогу з дизайн-проектом
приміщення, за рахунок іноземних партнерів будуть закуплені комп’ютери,
принтери, програмне забезпечення та інше обладнання та меблі для організації
робочих місць, а головне надана інституційна підтримка (тобто навчання
персоналу, роботу з інформування та залучення мешканців тощо), що дасть
змогу зробити процес надання адміністративних та соціальних послуг для
населення якісним та максимально зручним. Також в рамках проекту
планується створення 4 віддалених робочих місця у селах Кузничі, Смичин,
Невкля, Полісся. На сьогоднішній день, Городнянська міська рада перейшла
до другого етапу виконання Програми запровадження ЦНАП.
Завершено процес підключення населених пунктів, які увійшли у склад
новоутворенної громади, до мережі Інтернет.
Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з
відділом освіти у 2017-2018 навчальному році вживалися заходи щодо
створення в освітньому просторі громади умов для практичного виконання
завдань, спрямованих на реалізацію положень Програми економічних реформ
України.
У громаді функціонує 5 закладів дошкільної освіти, в яких виховується
501 дошкільник (у т.ч. віком від 6 до 7 років - 5, від 5 до 6 років -133, від 4 до
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5 років – 132, від 3 до 4 років – 135, ясельний вік - 96), що становить 60,2%
охоплення дітей дошкільною освітою віком від 1 до 6 років.
На сьогоднішній день відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
складає: по місту Городня - 70,8 %, у сільській місцевості – 23,5%.
Фактичне число груп – 23, потужність закладів дошкільної освіти складає
360 місць. На 100 місцях виховується – 139 дітей,
Кількість педагогічних працівників у ЗДО – 58,34 шт. од.
Усі дошкільні установи громади належать до типу загального розвитку і
знаходяться в комунальній власності міської ради. Матеріально-технічна база
дитячих закладів задовільна, відповідає вимогам нормативних документів.
Діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.
У громаді функціонує 4 ЗОШ І-ІІІ ст., Городнянська гімназія
Городнянської міської ради, 3 ЗОШ І ст., комунальний заклад «Городнянський
ліцей» Чернігівської обласної ради. Також у системі освіти громади
функціонують МНВК, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ.
У закладах загальної середньої освіти громади навчається 1874
здобувачів освіти. Освітній процес забезпечують 314 педагогів.
Основною проблемою теперішньої системи освіти є відсутність
можливостей надання високоякісних освітніх послуг на рівні кожної школи, і
малочисельної сільської, зокрема. Відповідно до цієї проблеми додані й
економічні чинники, адже вартість навчання в таких закладах освіти у 1,5-2, а
подекуди й у 3 рази вища, ніж у школах із середньою наповнюваністю.
Діяльність медичних закладів громади у 2018 році була направлена на
покращення здоров’я населення та підвищення якості надання медичної
допомоги орієнтованої на запобігання захворювань та забезпечення
доступності медичної допомоги, оптимізацію і реформування медичної галузі,
раннє виявлення і лікування соціально – небезпечних хвороб, зміцнення
матеріально – технічної бази.
Первинну медичну допомогу населенню надає районний центр ПМСД у
складі, 1 міської лікарської амбулаторії, 19 фельдшерських пунктів. Вторинну
медичну допомогу населенню надає центральна районна лікарня на 175 ліжок.
Забезпеченість населення лікарняними ліжками станом на 10.12.2018 року по
громаді становить 61,3 на 10 тис. населення.
Проводиться підготовка лікарів – інтернів за спеціальностями:
травмотологія, анастезіологія, невропаталогія, інфекційні хвороби, загальна
практика сімейна медицина.
З метою поліпшення і вдосконалення лікувально – діягностичного
процесу в ЦРЛ здійснено реорганізацію акушерсько-генікологічного та
хірургічно – травмотологічного відділення в хурургічне, приймального
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відділення в приймально – діагностичне з пунктом невідкладної допомоги.
Введено в експлуатацію лікарняний ліфт, проведено демонтаж та монтаж
рентгенівського кабінету.
Головними проблемами, які не вирішені у 2018 році та стримують
розвиток залишаються:
у промисловості:

значне скорочення кількості працюючих підприємств;

обмеженість власних обігових коштів підприємств, високі
відсоткові ставки кредитування;

слабко розвинені менеджмент та робота маркетингових служб на
більшості підприємств;

зростання вартості енергоносіїв, сировини, матеріалів;
Діє ряд факторів, що гальмують економічне зростання у
сільськогосподарському виробництві. До них належать:

підвищення цін на нафтопродукти в період сівби і збирання
урожаю, а також високі ціни на сільськогосподарську техніку, машини та
обладнання;

недостатня кількість, а часто і повна відсутність внесення
органічних і мінеральних добрив у низькородючі поліські ґрунти через значне
скорочення поголів’я худоби та високі ціни на мінеральні добрива;

нераціональна структура посівів, коли значну частину посівних
площ займають зернові культури, які досить часто висіваються без
дотримання сівозміни;

демографічний стан та питання кадрового забезпечення села.
у інвестиційній сфері:

нестабільна політична та економічна ситуація в країні;

нестабільність законодавчої бази щодо впровадження спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

високий рівень корумпованості економіки;

низька купівельна спроможність населення.
у соціальній сфері:

низький рівень доходів значної частини населення в умовах
швидкого зростання вартості життя, невирішеність низки соціальних проблем,
зокрема:

у зв'язку з демографічними тенденціями до старіння населення та
зростання кількості осіб пенсійного віку, поглибленням диференціації рівня
доходів громадян необхідним є застосування нових механізмів соціального
захисту. Екстенсивний характер окремих соціальних програм, які за своїм
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змістом спрямовані не на подолання причин бідності, а на збільшення
кількості осіб, що одержують соціальну допомогу, призводять до
нераціональних витрат бюджетних коштів, а також сприяють зростанню
пасивності серед населення щодо пошуку місця реалізації свого трудового
потенціалу;

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів
соціальної сфери, зокрема первинної ланки медичного обслуговування


трудова міграція за межі громади, в тому числі за кордон.

2. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ У 2019 РОЦІ
У 2019 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на
досягнення позитивних тенденцій економічного розвитку громади,
застосування ефективної раціональної політики використання бюджетних
коштів, реалізацію державної політики, спрямованої на реанімування
економіки, підвищення соціальних стандартів і покращення добробуту
мешканців громади.
Основна мета:
Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних
наслідків в економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та
чинників її відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного
потенціалу розвитку.
З урахуванням поставленої мети робота в громаді буде побудована на
таких основних напрямках:

підвищення інвестиційної привабливості території громади;

створення сприятливих умов для відкриття нових та підтримки
діючих підприємств;

підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

розвиток малого та середнього підприємництва;

розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури;

розвиток соціальних та гуманітарних сфер діяльності, соціальний
захист та життєзабезпечення населення громади.
Робота в даних напрямках передбачається в завданнях і заходах
середньострокових міських галузевих програмах.
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Реалізація завдань 2019 року передбачається в контексті розв’язання
існуючих проблемних питань, які стримують динамічний розвиток, посилення
ефективності вирішення соціальних питань, підвищення рівня життя
населення.
Пріоритетними завданнями та шляхами досягнення мети відповідно
до стратегічних цілей у 2019 році будуть:

стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форм власності та організаційноправових форм господарювання;

забезпечення життєздатності аграрного сектору;

забезпечення роботи об’єктів соціально-культурної сфери та
житлово-комунального господарства;

підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;

оптимізація та раціональне використання доходів місцевих
бюджетів;

забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до бюджету
громади;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни

подолання негативних процесів розвитку в громаді;

забезпечення соціальних гарантій населенню;

забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування
діяльності установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних
виплат, економія коштів та енергетичних ресурсів.
3. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
ГРОМАДИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
3.1. Створення та організація системи надання адміністративних послуг
Одним із дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і
сприяння його подальшому розвитку, є створення передбачуваного, прозорого
та економічно обґрунтованого нормативно-правового поля у сфері його
діяльності, прискорений розвиток його інфраструктури, особливо у сільській
місцевості, діяльність Центру надання адміністративних послуг. Завданням
Центру є організація надання встановленого переліку адміністративних
послуг, що надаються місцевими і регіональними державними органами.
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Відділом економіки, торгівлі, транспорту та інвестицій Городнянської
міської ради було сформовано заявку на участь у другому раунді відбору
учасників Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині
створення / модернізації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). За
результатами конкурсу проведеного за участю експертів Програми,
представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України Городнянська громада виграла та була відібрана для участі у
проекті. Завдяки цьому, майбутній ЦНАП отримав допомогу з дизайнпроектом приміщення, за рахунок іноземних партнерів будуть закуплені
комп’ютери, принтери, програмне забезпечення та інше обладнання та меблі
для організації робочих місць, а головне надана інституційна підтримка (тобто
навчання персоналу, роботу з інформування та залучення мешканців тощо),
що дасть змогу зробити процес надання адміністративних та соціальних
послуг для населення якісним та максимально зручним. Також в рамках
проекту планується створення 4 віддалених робочих місця у селах Кузничі,
Смичин, Невкля, Полісся. На сьогоднішній день, Городнянська міська рада
перейшла до другого етапу виконання Програми запровадження ЦНАП.
Основні завдання на 2019 рік:

завершення процесу створення ЦНАП в рамках Програми «ULEAD з Європою» в частині створення / модернізації центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП);

доступність та підвищення якості надання адміністративних
послуг.
Очікувані результати:

поліпшенна якість та стандарти надання адміністративних послуг.

3.2. Розвиток підприємництва та формування конкурентного середовища
на ринку
Мале підприємництво відіграє значну роль у здійсненні економічних
реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем, формуванні,
становленні та розвитку економіки.
Підприємництво потребує здійснення комплексу заходів, які спрямовані
на зміцнення його основних функцій. Серед них важливими є державна
підтримка, в основі якої необхідно створення відповідної правової бази
розвитку малого підприємництва, матеріально-технічну та фінансово-
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кредитну підтримку, розширити кадрове забезпечення,
впровадження наукових та інноваційних технологій.

розвивати

У 2019 році прогнозується, що малий бізнес залишиться найбільш
динамічним сектором економіки, який постійно структурно змінюється і
провідною місією якого стане соціальна складова, що буде відповідати
національним та регіональним пріоритетам.
Збережеться позитивна тенденція щодо збільшення кількості суб’єктів
підприємницької діяльності та чисельності зайнятих у цьому секторі, це
ефективно вплине на зниження рівня безробіття.
В громаді продовжує свою роботу громадська організація «Асоціація
підприємців та підприємств малого та середньго бізнесу».
Основні завдання на 2019 рік:

продовження тісної співпраці з підприємствами, підприємцями,
установами на території громади, співпрацювання з асоціацією підприємців;

максимальне залучення місцевого бізнесу для виконання робіт та
надання послуг в освоєнні бюджету міської ради;

надавання розстрочки представникам бізнесу при купівлі майна та
землі міської ради та сплати внеску на розвиток інфраструктури;

продовження програми надання пільг на оренду майна, землі,
сплату коштів на розвиток інфраструктури особливо для підприємців 1 та 2
груп оподаткування так як сплата податку залежить від розміру мінімальної
заробітної плати яка збільшилась;

інтенсифікація підтримки діяльності малого та середнього
підприємництва в пріоритетних галузях і секторах регіональної економіки;

розвиток сучасної інфраструктури та удосконалення системи
фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу;

надання методичної та фінансової допомоги установам
інфраструктури підтримки підприємництва, асоціаціям, спілкам та ін.
громадським організаціям, що надають інформаційні, консалтингові,
маркетингові, тренінгові та ін. послуги суб’єктам підприємництва та
забезпечують їх правовий захист;

забезпечення правового регулювання порядку здійснення
перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно
до норм Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності”;

забезпечення
рівноправності
підприємствам всіх форм власності.

підприємницької

діяльності
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Проблемні питання:

недосконалість ресурсної, інформаційно – консультативної та
аналітичної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

обмеженість підтримки розвитку та діяльності об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва.
Основні організаційні заходи та проекти:

вивчення та напрацювання пропозицій щодо дерегуляційних
ініціатив (з питань спрощення адміністративних процедур, оподаткування та
інших питань ведення бізнесу);

сприяти та створювати умови для відновлення повноцінної роботи
молокозаводу та заводу з переробки сільськогосподарської продукції;

у разі розробки регуляторних актів запроваджувати прозорий та
широкий механізм обговорення таких проектів у відповідності до вимог
чинного законодавства;

запровадження тісної співпраці між органами влади, органами
місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями підприємців;

проведення засідань круглих столів та зустрічей керівництва
громади з суб’єктами підприємництва.
Очікувані результати:

підвищена інформаційна обізнаність суб’єктів підприємництва;

покращено бізнес-клімат в громаді;

розширена мережа елементів інфраструктури підтримки
підприємництва та якості їх роботи.
3.3. Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого
економічного зростання громади, здійсненні його структурної модернізації,
підвищенні конкурентоспроможності.
Відповідно цілями місцевої влади є формування сприятливого
інвестиційного середовища та створення сприятливого інвестиційного
клімату, що передбачає створення організаційних передумов і дієвих
механізмів для залучення інвестицій в розвиток економіки й розробку
інвестиційних проектів зі значним економічним, соціальним або
бюджетоутворюючим ефектом.
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З
метою
покращення
інвестиційної
привабливості
громади
Городнянською міською радою вживаються відповідні заходи, зокрема:
створено переліки незадіяних приміщень, недобудов, вільних виробничих
площ, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним
інвесторам для реалізації відповідних бізнес – ідей. Дана інформація широко
презентується на відповідних заходах та розміщена на сайті міської ради.
Значну увагу планується приділяти залученню коштів в громаду на
вирішення найактуальніших питань як з Державного бюджету (ДФРР та інші
субвенції) так і через пошук небюджетного фінансування (світові донорські
організації, гранти, які готові співпрацювати з Україною).
У 2019 році очікуємо на початок реалізації в громаді двох проектів:

інвестиційний проект «Будівництво заводу по виробництву скла та
супутніх виробництв з обробки скла» (ТОВ «Стюарт Флоат Гласс»,
м.Городня, вул.Льонозаводська,15);

інвестиційний
проект
«Будівництво
електростанції
на
альтернативних видах палива» (ТОВ «Городнянська ТЕС», м.Київ,
вул.Терещенківська,4б).
Цього року Городнянською міською радою було розроблено та подано на
оцінювання до Державного фонду регіонального розвитку 5 проектів:

«Капітальний ремонт з утепленням фасадів і заміною вікон
Городнянського ясла-садка № 4, що знаходиться за адресою вул. Троїцька, 8А
м. Городня, Чернігівської області»;

«Реконструкція центральної площі м. Городня, Чернігівської
області»;

«Реконструкція існуючої будівлі кінотеатру під центр дитячої та
юнацької творчості по вул.. Троїцька, 5 в м. Городня, Чернігівської області»;

«Комплексний підхід в посилені спроможності комунального
підприємства Городнянське ВУЖКГ шляхом оновлення матеріально-технічної
бази (закупівля техніки)»

«Енергоефективна реновація закладу загальної середньої освіти №
2 ( капітальний ремонт) по вул. Троїцька, 4 в м. Городня , Чернігівської
області».
Городнянська об’єднана територіальна громада стала переможцем у
конкурсі «Підтримка реформи місцевого самоврядування-впровадження
партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної,
Центральної і Західної України». До червня 2019 року буде розроблена
Концепція стратегії розвитку Городнянської ОТГ в рамках цього проекту.
Основні завдання на 2019 рік:

20


залучення інвестицій в економіку громади;

проведдення інвентаризації приміщень на території громади для
формування пропозицій потенційним інвесторам;

посилення інформаційної роботи для інвесторів в можливостях та
перевагах громади, створення нових цікавих умови та пропозиції для
інвесторів;

продовжити пропонувати та оформляти привабливі земельні
ділянки на землях громади для передачі їх в оренду потенційним інвесторам;

сприяння інвесторам в можливості підключення до мереж
інфраструктури міської ради та можливості отримання місцевих природних
ресурсів;

сприяння та надання допомоги в розміщенні на території міської
ради військової частини;

залучення позабюджетних коштів в розвиток громади.

підвищення
ефективності
та
забезпечення
прозорості
функціонування механізмів залучення інвестицій.
Основні організаційні заходи та проекти:

сприяти участі громади в ключових заходах щодо розвитку
територій та залучення інвеститцій;

брати участь в роботі асоціації міст та громад України, асоціації
« Енергоефективні міста України» та інших програмах;

підтримувати та розвивати відносини з партнерами за кордоном;

розповсюджувати інформацію щодо діючих проектів та програм
від світових донорських організацій, грантів, які готові підтримувати Україну;

інформувати зацікавлених осіб щодо інвестиційних можливостей
громади: виготовлення та презентація відповідних інвестиційних матеріалів,
розміщення відповідної інформації на сайті міської ради.
Очікувані результати:

створенно умови для формування сприятливого інвестиційного
середовища;

залучено позабюджетні кошти в розвиток громади;

розроблена Концепція стратегії розвитку Городнянської ОТГ.
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3.4. Житлово-комунальне господарство та благоустрій
Цілями місцевої влади є проведення модернізації інфраструктурного
потенціалу комунального господарства громади, поступовий перехід на
економічно ефективну, ресурсозберігаючу й екологічно безпечну модель його
розвитку, поліпшення таким чином якості обслуговування населення.
В умовах нестачі бюджетних ресурсів фінансування реконструкції та
будівництва об'єктів спрямовуватимуться насамперед на найважливіші
об'єкти, що забезпечують життєдіяльність місцевого комунального
господарства, мають вагомий соціальний ефект, зменшення споживання
енергоресурсів, або ж подальша експлуатація яких може призвести до
виникнення надзвичайних ситуацій.
Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає 6622,65
м. Кількість особових рахунків ( населення ) – 979. Кількість абонентів
централізованого теплопостачання юридичних осіб – 67.
Споживачами теплової енергії є 26 багатоповерхових житлових будинків,
школи. Кількість населення, що користуються послугами централізованого
теплопостачання – 2158 тис.чол., опалювальна площа населення – 50925,73
кв.м. На балансі ПАТ «Облтеплокомуненерго» знаходяться: 6 котелень.
Котельні працюють на газовому паливі. Річна потреба газу складає близько
2,173 млн.куб.м. Теплова потужність джерел теплопостачання складає 14,9
Гкал/год. Загалом по підприємству фізичний знос котлів складає 36,8%.
Робота щодо забезпечення населення водою, зменшення витоків води,
усунення поривів, заміні та ремонту зношених мереж проводиться
«Городнянським
виробничим
управлінням
житлово-комунального
господарства».
Якість води постійно контролюється Городнянською СЕС згідно
заключеного договору. Відхилень від ГОСТ по бактеріологічних та хімічних
показниках у свердловині та водонапірній башті не має. 1-3% відхилень по
бак.аналізів в рік буває на водозабірних колонках, які своєчасно усуваються. В
середньому за рік відбувається 38 поривів на мережах водогону які
ліквідуються вчасно, на протязі 1-й доби. Ремонт виконує бригада по
обслуговуванню на чолі з майстром .
Втрати води при транспортуванні складають в середньому 22% за рік. На
кожний рік складається графік планово-попереджувального ремонту та
графіки дезинфекції водогону та бака водонапірної башти. Графіки
виконуються вчасно. Дозвіл на спецводокористування оформлений.

22

На сьогодні кількість населення, що користуються послугами
централізованого водопостачання складає 9079 чоловіка. Населення, що
користуються послугами водовідведення – 2152 тис. чол.
Очисними спорудами являються поля фільтрації, які мають 3 мулові
відстійники об’ємом 1300м3/добу та 16 карт накопичення стоків загальною
площею 23га та розподільчі лотки.
Систему каналізації обслуговує бригада на чолі з майстром. В середньому
за рік ліквідовується біля 10 проривів напірного колектора, які вчасно
ліквідовуються.
Забруднення навколишнього середовища виключається тому, що напірні
колектори прокладені в 2 нитки. Можливості викиду стоків в навколишнє
середовище та попадання в заплаву р.Чибриж контролюється райСЕС та
районною інспекцією з екологічної безпеки. Облік стоків споживачів
розрахований згідно поданої води.
Об’єм стоків, що перекачені ведеться згідно потужності насосів КНС, час
роботи насосів обліковується.
Стоки з вигрібних ям вивозяться як транспортом ВУЖКГ так і
транспортом інших установ на поля ассенізації.
Водовідведення ведеться цілодобово і безперебійно.
Загальна довжина водопровідних мереж складає – 62,8 км.
Централізованою системою водовідведення охоплено 20 % населення.
Загальна довжина каналізаційних мереж 18,3 км.
Роботи по утриманню та обслуговуванню житлових будинків та
прибудинкових територій комунальної власності виконує 1 підприємство комунальної форми власності, яке залучено шляхом конкурсного відбору на
договірних засадах – Комунальне підприємство «Городнянська житловоексплуатаційна дільниця».
Практично все житло обладнано водо -, газо -, електропостачанням та
водовідведенням, центральним опаленням.
При Городнянській міській раді створено конкурсну комісію з надання
послуг з вивезення побутових відходів. На засіданні комісії по визначенню на
конкурсній основі виконавців послуг з вивезення побутових відходів
визначено переможцем «Городнянську житлово-експлуатаційну дільницю» з
вивезення побутових відходів на території багатоповерхівок та
багатоквартирних будинків, а переможцем конкурсу з вивезення побутових
відходів на території підприємств, організацій, а також приватного сектору
«Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства».
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Транспортування (перевезення) твердих побутових відходів проводиться
тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами –
сміттєвозами.
Найбільш часто для збирання ТПВ використовуються контейнери
ємністю 0,75 м.куб.
Протягом року на полігон вивозиться для утилізації 13048,43 куб.м.
сміття.
Вивезення твердих побутових відходів проводиться згідно графіків.
Великогабаритні та ремонтні відходи збираються окремо від побутових
відходів і вивозяться теж окремо.
Утилізація твердих побутових відходів здійснюється на полігоні твердих
побутових відходів, загальною площею 23 га, який розташований на території
Городнянської міської ради.
Підвищення вартості енергоносіїв, матеріалів для ремонту, затримка
виплат комунальним підприємствам компенсацій, субсидій та пільг (які
значно збільшились), зниження доходів населення дає загрозу стабільній
роботі житлово – комунальним підприємствам, що відображається на якості
надання послуг.
Основні завдання на 2019 рік:

проведення
модернізації
інфраструктурного
потенціалу
комунального господарства громади, поступовий перехід на економічно
ефективну, ресурсозберігаючу й екологічно безпечну модель його розвитку,
поліпшення таким чином якості обслуговування населення;

стале забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери
житлово-комунальними послугами, у тому числі шляхом впровадження
енергозберігаючих технологій, та нарощування обсягів житлового
будівництва, впровадження доступних механізмів кредитування;

розвиток конкурентного середовища у сфері надання житловокомунальних послуг та забезпечення подальшого реформування галузі.

Проблемні питання:

незадовільний технічний стан житлового фонду, інженерних
мереж і споруд внаслідок зношеності основних фондів. Висока енергоємність
більшості діючих систем енергопостачання;

недостатнє фінансування.
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Основні організаційні заходи та проекти:

впорядкування
існуючих,
ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ, посилення контролю за вивозом відходів на несанкціоновані
звалища;

шляхом співпраці з підприємствами ЖКГ шукати можливість
безперебійного
надання послуг, а
в разі неможливості прозорого,
справедливого графіку їх надання, шукати можливість тримати тарифи не
нижче самоокупності, в тому числі за рахунок оптимізації витрат та
застосування енергозберігаючих заходів, впровадження нових технологій;

тримати на постійному контролі роботу ЖКГ комунальної
власності, надавати допомогу в роботі в тому числі і фінансову, надавати
пільги по сплаті за користування землею та майном;

продовжити роботу з боржниками по ж/к послугам, виявити
неоформлених користувачів послуг;

надавати реструктуризацію сплати боргу за послуги сім’ям, які
знаходяться в складних фінансових умовах;

вдосконалити рівень обліку ж/к послуг;

проводити роз’яснювальну роботу та надавати допомогу в
оформленні субсидій;

працювати над створенням ОСББ в місті;

створити умови та сприяти утворенню притулку (центру
стерилізації) для безпритульних собак та котів;

створити умови та сприяти відкриттю заводу з переробки та
утилізації сміття в спільній співпраці з сусідніми ОТГ;

виконати роботи згідно проекту «Будівництво водозабірної
артезіанської свердловини по вул. Чернігівська, 63 в м. Городня Чернігівської
області»;

придбати автобус для здійснення пасажирських перевезень на
території громади;

провести роботи по частковому ремонту міжпанельних швів в
багатоквартирних будинках;

придбати автогрейдер;

забезпечити стабільну роботу ДП « Комунальник» та
новостворених комунальних підприємств в селах;

покращити співпрацю з центром зайнятості щодо залучення
безробітних на громадські роботи та надати для цього відповідне
фінансування;
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зберегти та покращити співпрацю з відділом виконання покарань;

зберегти
та
покращити
співпрацю
з
фермерськими
господарствами;

залучати підприємства, установи, громадські організації, політичні
партії для виконання робіт по благоустрою та озелененню населених пунктів
громади;

продовжити ліквідацію стихійних звалищ та аварійних дерев на
території громади;

організувати дні довкілля, посилити роботи по озелененню
населених пунктів громади, включаючи декоративні рослини та квіти;

збільшити кількість клумб та квітників в населених пунктах
громади;

проведити конкурси по благоустрою (розфарбовування опор ЛЕП,
виготовлення ялинкових прикрас, виготовлення елементів благоустрою із
вторинної сировини до дня довкілля та інші);

виготовити проектно – кошторисну документацію та реалізувати
проект на впорядкування міського парку відпочинку та набережної зони;

виготовити проектно – кошторисну документацію та реалізувати
проект
організації
парка-памятника
садово-паркового
мистецтва
«Городнянський»;

при можливості виконати роботи згідно проекту «Реконструкція
центральної площі м. Городня, Чернігівської області»;

виготовити проектно – кошторисну документацію та реалізувати
проект «Меморіальний знак «Алея Героїв»»

продовжити роботи по благоустрою та очищенні ставків на
території громади, зокрема в с. Ясенівка, с. Полісся, с. Хотівля, с. Мощенка, с.
Сеньківка, с. Будище;

виконати поточний ремонт гідротехнічної споруди шлюзу в с.
Солонівка;

виконати поточний ремонт мосту через р. Снов в с. Конотоп;

виконати роботи по укладці дорожніх стічних труб в с. Смичин, с.
Мощенка

виконати поточний ремонт мосту через р. Чибриж по вул.
Жовтневій;

розглядати звернення в.о. старост та мешканців громади щодо
проведення ремонтів об’єктів на території громади;

виконати роботи з благоустрою, зведення парканів, огорож,
поточних ремонтів пам’ятників згідно звернень в.о. старост та мешканців
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громади, зокрема в с.Мощенка, с. Сеньківка, с. Дроздовиця, с. Полісся, с.
Гніздище, с. Горошківка, с. Стовпівка, с. Солонівка, с. Пекурівка, с. Конотоп,
с. Смичин, с. Дібрівне.

придбати 40 оздоблень для колодязів, 15 декоративних паркових
лавок;

придбати 3 дитячих майданчики;

придбати необхідну кількість декоративних квітників, урн та
контейнерів для сміття (включаючи контейнери для роздільного збору сміття);

придбати необхідні інструменти та обладнання для виконання
робіт з благоустрою населених пунктів громади;

Виконати корегування проектно – кошторисної документації та
реалізувати проект «Будівництво міського кладовища по вул.. Аеродромній в
м. Городня, Чернігівської області»;

Розробити проектно – кошторисну документацію та реалізувати
проект по облаштуванню відео спостереження в публічних місцях міста;

продовжити роботи по обгородженню кладовищ на території
громади зокрема в с. Гніздище, с. Стовпівка, с. Горошківка, с. Солонівка, с.
Конотоп, с. Смичин, с. Дібрівне.

продовжити роботи по поточному та капітальному ремонту
міського стадіону та поточному ремонту стадіонів населених пунктів громади.
Очікувані результати:

приведено тарифи до економічно обґрунтованого рівня, уникнена
збитковість підприємств;

підвищено
рівень
забезпеченості
населення
житловокомунальними послугами належної якості та скорочення питомих показників
використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання)
житлово-комунальних послуг;

по можливості виконано всі вище переліченні завдання та заходи у
сфері житлово-комунального господарства та благоустрою.
3.5. Енергозабезпечення та енергозбереження
Головним пріоритетом енергетичної політики в громаді залишається
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і
створення необхідних умов для переведення економіки на енергозберігаючий
шлях розвитку, розширенню використання відновлюваних видів палива.
Додержання цього пріоритету сприятиме стабільному забезпеченню громади
енергоносіями, зменшенню негативного впливу об'єктів енергетики на
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довкілля, підтриманню та розвитку енергетичного комплексу та місцевих
підприємств- виробників, постачальників такого палива.
Основними умовами успішного розвитку галузі є розвиток всіх ланок
його енергогосподарства, та його надійна робота.
Основні завдання на 2019 рік:

збільшення частки споживання місцевих видів палива (торфу, дров
та інших);

забезпечення безперебійного постачання природного газу,
електричної енергії; здешевлення енергопостачання бюджетних установ;

популяризація та
споживання енергоресурсів;

пропаганда

раціонального,

економного


впровадження на підприємствах і установах енергоефективних
заходів та енергозберігаючих технологій;

економне споживання енергоресурсів, особливо природного газу,
всіма категоріями споживачів;
Основні організаційні заходи та проекти:

стимулювати впровадження населенням громади енергоощадних
заходів шляхом реалізації механізму компенсації відсотків за кредитами на
заходи з енергозбереження;

проводити моніторинг стану та ефективності впровадження
енергоощадних заходів;

вивчати передовий досвід з ефективного використання
енергетичних ресурсів в регіонах та містах України та країн Єврозони;

проводити регулярний моніторинг та контроль за станом
розрахунків за енергоносії;

дотримуватись нормативів технологічних втрат енергетичних
ресурсів в мережах та їх скорочення;

приймати участь у навчальних семінарах і виставках з питань
енергозбереження;

розробити план дій сталого енергетичного розвитку громади;

виготовити проектно - кошторисну документацію на подальшу
заміну близько 100 світильників на енергозберігаючі та виконати роботи;
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провести поточні ремонти мереж вуличного освітлення по
населеним пунктам громади, зокрема в с. Конотоп, с. Смичин, с. Дібрівне, с.
Мощенка, с. Сеньківка, с. Дроздовиця, с. Полісся, с. Бутівка, с. Здрягівка;

виконати роботи згідно проекту «Будівництво ПЛІ-0,4 кВ
вуличного освітлення по вулиці 1-го Травня в м.Городня, Чернігівської
області»;

виконати роботи згідно проекту «Будівництво мережі вуличного
освітлення по вул. Широка, вул. Маркова, вул. Молойка від КТП-294 в с.
Дібрівне, Городнянського району, Чернігівської області»;

виконати роботи згідно проекту «Будівництво мережі вуличного
освітлення в с. Хотівля, Городнянського району, Чернігівської області»;

виготовити проектно - кошторисну документацію для будівництва
мережі вуличного освітлення в селах Невкля, Моложава, Гніздище, Стовпівка,
Горошківка.

шукати можливість встановлення в котельнях котлів для опалення
на відновлюваних джерелах енергії (дрова, торф, щепа, тощо);

продовжити співпрацю з мешканцями багатоповерхових будинків
щодо встановлення лічильників тепла;


провести комлексну енергосанацію муніципальних будівель;


провести
енергоаудит
муніципальних будівель.

та

розробити

енергопаспорти

Очікувані результати:

забезпечений
належний
режим
енергопостачання
всіх
категорійспоживачів;

скорочено витрати на опалення житлового фонду і соціальної
інфраструктури, зменшена частка природного газу в паливному балансі;

зменшено
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів
населенням;

реалізавано проекти с реконструкції/будівництва мереж вуличного
освітлення по населеним пунктам громади.

4. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
4.1. Промисловість
Реальний сектор економіки - це основна база й основний потенціал для
збереження робочих місць та збільшення їх кількості. На сьогоднішній день
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ситуація у промисловому комплексі громади досить складна та невизначена.
Серед працюючих підприємств галузі можна визначити лише два: ДП
«Городнянське лісове господарство» та ПрАТ «Городнянський комбікормовий
завод».
Головна мета на 2019 рік: забезпечення стабілізації промислового
виробництва, започаткування переходу до стадії економічного зростання і
відновлення промислового потенціалу, проведення ефективної політики
енергозбереження, підвищення інвестиційної активності в сфері промислового
виробництва, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності
продукції промисловості.
Основні завдання на 2019 рік:

застосування інтенсивних чинників підвищення ефективності
виробничої діяльності господарюючих суб’єктів, зміцнення їх фінансового
стану;

адаптація промисловості до вимог законодавства Європейського
Союзу та Світової організації торгівлі;

оптимізація виробництва шляхом проведення технологічного
оновлення та зниження енергоємності виробництва за рахунок інвестицій в
основний капітал;

фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх
прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужностей,
поглиблення переробки сировинних ресурсів, використання інновацій.
Проблемні питання:

подорожчання енергоресурсів та сировини;

недостатня готовність підприємств громади до роботи в умовах
вступу до ЄС.
Основні організаційні заходи та проекти:

працювати над питаннями освоєння нових сегментів ринку;

участь у тренінгах та семінарах, щодо актуальних питань розвитку
промислового виробництва;

системна робота з керівниками та фахівцями промислових
підприємств щодо впровадження заходів енергозбереження;

залучення промислових підприємств громади до виконання
міських цільових програм, участь у місцевих та обласних виставках –
ярмарках;
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створення нових робочих місць на підприємствах.
4.2 Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок

На сьогодні однією із гострих проблем у громаді є проблема забезпечення
належними послугами по автобусному перевезенню населення. На
сьогоднішній день в громаді близько 35% від загальної кількості населенних
пунктів, що не мають транспортного сполучення з містом. Незначне
охоплення населених пунктів громади викликає занепокоєння. На сьогодні
автобусним сполученням з містом Городня охоплено 26 населених пункти з
40, що становить 65%.
Споживання палива громадським транспортом станом на 2018 рік:

зріджений газ – 5,2 тон;

дизель 2,8 тон.
Споживання палива приватним та комерційним транспортом станом на
2018 рік:

зріджений газ – 205,75 тон;

дизель – 251,32тон;

бензин – 464,18 тон.
Міське
перевезення
населення
забезпечує
перевізник
ПП
«Чернігівтрансавто». Маршрут обслуговується 1 автобусом, який здійснює 4
рейси на добу. В середньому, за місяць міським маршрутом користується 3534
чоловік з яких 2586 безоплатні.
Питання належного автобусного перевезення пасажирів громади стало
особливо актуальним з переходом галузі на ринкові відносини.
Негативно відображається на обслуговування автобусних маршрутів
висока ціна на пальне і мала кількість пасажирів.
По цій причині пасажироперевізники не зацікавлені працювати на
збиткових рейсах.
Місцевий, міжнародний телефонний зв’язок та доступ до Інтернету на
території громади забезпечують компанії „Укртелеком”, „Смартком” та
оператори стільникового мобільного зв’язку Київстар, МТС, Life.
У 2018 році завершено процес підключення населених пунктів, які
увійшли у склад новоутворенної громади, до мережі Інтернет.
На території громади функціонують компанії екстреної та експрес
доставки «Нова пошта», «Ін-Тайм» та «Мист-Експрес», які працюють за
технологіями «Двері-Двері», «Двері-Склад», «Склад-Двері», «Склад-Склад».
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Основні завдання на 2019 рік:

вдосконалення та забезпечення належного стану дорожньотранспортної інфраструктури;

забезпечення потреб населення у пасажирських автоперевезеннях;

забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку;

подальший розвиток телекомунікаційних мереж.
Проблемні питання:

зношеність автомобільних шляхів та незадовільний технічний стан
дорожнього покриття;

незначне охоплення населених пунктів громади автобусним
сполученням.
Основні організаційні заходи та проекти:

розвиток автобусного сполучення між населеними пунктами
громади;

дотримання перевізниками усіх форм власності вимог чинного
законодавства;

виконати роботи згідно проекту: «Будівництво асфальтобетонного
покриття тротуару по вул. Армійській (від вул. Свято-Миколаївської до вул.
Чернігівської) в м. Городня, Чернігівської області»;

виготовити проектно-кошторисну документацію та реалізувати
проект «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини по
вул. Незалежності (від 1 пров. Незалежності до вул. Молодіжної) в м. Городня,
Чернігівської області»

виготовити проектно-кошторисну документацію та реалізувати
проект «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини по
вул. Центральна в с. Пекурівка, Городннського району, Чернігівської області»

виготовити проектно-кошторисну документацію та реалізувати
проект «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини по
вул. Жовтневій (від вул. Свято-Миколаївської до перехрестя з вул. Заводська)
в м. Городня, Чернігівської області»

використати а/б майданчики колишнього аеродрому для заготівлі
а/б крихти для здешевлення робіт по ремонту вулиць;

продовжити заготівлю ґрунто - щебеневої суміші на території
колишнього аеродрому для підсипання та грейдерування ґрунтових доріг по
населеним пунктам громади, зокрема, в м. Городня, с. Конотоп, с. Смичин, с.
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Дібрівне, с.Мощенка, с. Дроздовиця, с. Полісся, с. Стовпівка, с. Гніздище, с.
Горошківка, с. Пекурівка, с. Бутівка;

виконати роботи з поточного ямкового ремонту на проїздних
частинах наслених пунктів громади;

провести роботи з грейдерування узбіч доріг з твердим покриттям,
які знаходяться на балансі Городнянської міської ради

на належному рівні утримувати роботу зовнішнього освітлення
вулиць та скверів, місцями вдосконалення та розширення;

забезпечити належне утримання вулично-дорожньої мережі в
зимовий період (чистка доріг, боротьба з ожеледдю) по території громади;

придбати світловідбивні флікери для шкіл та дошкільних закладів
громади;

придбати необхідну кількість дорожніх знаків для забезпечення
безпеки дорожнього руху;

оновити розмітку пішохідних переходів та організувати нові
пішохідні переходи при необхідності та згідно приписів Городнянського ВП;

вчасно виконувати приписи Городнянського ВП;

запровадження та подальший розвиток сучасних інформаційних
технологій та телекомунікаційних засобів;

виконати роботи згідно проекту: «Запровадження електронного
урядування та комунікацій в системі управління Городнянської ОТГ».
Очікувані результати:

підвищено рівень безпеки перевезень пасажирів;

підвищено якість і доступність пасажирських автотранспортних
послуг;

належне утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період;

по можливості виконано всі вище переліченні завдання та заходи у
сфері транспорту та безпеки дорожнього руху;

забезпечено потреби населення якісними послугами зв’язку.

5. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА СФЕРИ.
5.1. Демографічна ситуація, підтримка дітей, молоді та громадська робота
Кількість постійного населення у громаді та місті зокрема має тенденцію
до зменшення. Чисельність населення громади зменшується швидше, ніж
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міста, що зумовлено прискореним скороченням сільського населення за
рахунок як природних, так і міграційних факторів. По місту середньорічне
зменшення кількості населення протягом 2001-2017 років склало 1,2%, по
громаді – 2,1%. Протягом п’ятнадцяти років кількість населення громади
зменшилась майже на 17%, міста – на 10%.
Вікова структура населення викликає занепокоєння. Смертність стабільно
перевищує народжуваність, така тенденція приведе до того, що кількість
населення працездатного віку надалі зменшуватиметься швидше, ніж
поповнюватиметься. Для об’єднаної територіальної громади з економічної
точки зору це означає, що поступово зменшується пропозиція ринку праці що,
в свою чергу, веде до погіршення інвестиційної привабливості території.
Покращення вказаних вище показників за умови комплексного підходу
можлива в разі досягнення істотних позитивних успіхів у сфері соціальної
політики, охорони здоров'я, психологічного виховання. Значні можливості
покращення демографічної ситуації пов'язані зі зниженням рівня смертності
людей працездатного віку шляхом посилення контролю за дотриманням
правил безпеки праці, боротьби з асоціальним способом життя.
Головною метою місцевої влади є забезпечення соціальної підтримки
сімей, дітей і молоді. Саме молодь виступає провідником демографічного,
соціально-економічного, політичного та духовного стану, найбільш
динамічною частиною громадянського суспільства, ініціатором нових ідей,
визначальним чинником суспільних перетворень.
Соціально – правовий захист дітей в громаді, в тому числі дітей – сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, забезпечується шляхом
налагодження співпраці між навчальними закладами, органами місцевого
самоврядування, службою у справах дітей та іншими органами. Результатом
спільної комплексної роботи щодо попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності є своєчасність надання допомоги сім’ям, що опинились у
складних життєвих обставинах. Станом на 01.10.2018 року на первинному
обліку служби у справах дітей перебувало 83 дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них 58 виховується в родинах
опікунів, піклувальників, 16 – в прийомних сім’ях та дитячих будинків
сімейного типу, 2 дитини перебуває в Прилуцькому обласному будинку
дитини «Надія», 10 навчається у загальноосвітніх інтернатах, 2 дитини
навчається у професійно- технічному навчальному закладі. Сімейними
формами виховання в громаді охоплено 68 дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Систематично здійснюється поновлення інформації у Єдиному
електронному банку даних дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського
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піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання та єдиному
електорнному банку даних дітей. Які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Основні завдання на 2019 рік:

закріплення сімейних цінностей:

пошук та відбір талановитих і обдарованих дітей та молоді,
проведення фестивалів, конкурсів та змагань;

надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих
обставинах, багатодітним сім’ям;

зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності,
іншихантигромадських проявів серед дітей;

запобігання та протидія торгівлі людьми;

пропаганда здорового способу життя та запобігання негативним
явищам серед підростаючого покоління.
Основні організаційні заходи, проекти та завдання:

збільшити участь молоді у масових заходах, спрямованих на
пропаганду здорового способу життя та, як наслідок, підвищення громадської
свідомості та активної життєвої позиції;

сприяти розвитку та підтримувати новостворену Городнянськоу
молодіжну раду

проводити святкові заходи та залучати до їх організації
максимальну кількість активної та талановитої молоді;

підтримувати волонтерський рух та надавати допомогу учасникам
АТО;

вшановувати кращих працівників установ громади грамотами
міської ради з грошовою винагородою за поданням керівників підприємств,
установ та в.о. старост;

надавати допомогу громадським організаціям , співпрацювати з
благодійними організаціями
Очікувані результати:

збільшено рівень охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, сімейними формами виховання;

зменшена кількість сімей з дітьми, що опинились у складних
життєвихобставинах;

зменшена кількість дітей, позбавлених батьківського піклування;
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підвищено рівень свідомого ставлення молоді до збереження
здоров’я, відмова від шкідливих звичок;

надано якісні оздоровчі та відпочинкові послуги;

недопущена дискримінації за ознакою статі.
5.2 Освіта
Одним із пріоритетів розвитку освіти в громаді є рівний доступ до якісної
освіти, який забезпечується дошкільною, загальною середньою, позашкільною
освітою.
У громаді функціонує 5 закладів дошкільної освіти, в яких виховується
501 дошкільник (у т.ч. віком від 6 до 7 років - 5, від 5 до 6 років -133, від 4 до
5 років – 132, від 3 до 4 років – 135, ясельний вік - 96), що становить 60,2%
охоплення дітей дошкільною освітою віком від 1 до 6 років.
На сьогоднішній день відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
складає: по місту Городня - 70,8 %, у сільській місцевості – 23,5%.
Фактичне число груп – 23, потужність закладів дошкільної освіти складає
360 місць. На 100 місцях виховується – 139 дітей,
Кількість педагогічних працівників у ЗДО – 58,34 шт. од.
Усі дошкільні установи громади належать до типу загального розвитку і
знаходяться в комунальній власності міської ради. Матеріально-технічна база
дитячих закладів задовільна, відповідає вимогам нормативних документів.
Діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.
У громаді функціонує 4 ЗОШ І-ІІІ ст., Городнянська гімназія
Городнянської міської ради, 3 ЗОШ І ст., комунальний заклад «Городнянський
ліцей» Чернігівської обласної ради. Також у системі освіти громади
функціонують МНВК, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ.
У закладах загальної середньої освіти громади навчається 1874
здобувачів освіти. Освітній процес забезпечують 314 педагогів.
Основною проблемою теперішньої системи освіти є відсутність
можливостей надання високоякісних освітніх послуг на рівні кожної школи, і
малочисельної сільської, зокрема. Відповідно до цієї проблеми додані й
економічні чинники, адже вартість навчання в таких закладах освіти у 1,5-2, а
подекуди й у 3 рази вища, ніж у школах із середньою наповнюваністю.
Здобуття якісної освіти здійснюється через профільне навчання. У 20182019 навчальному році старша школа навчається за профілями: українська та
іноземна
філологія,
історичний,
математичний,
інформаційний,
технологічний. Охоплення профільним навчанням становить 100%.
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Також значна робота проводиться щодо забезпечення організованим
підвозом до закладів освіти і додому здобувачів освіти, які того потребують,
та вчителів.
Підвозом охоплено 477 здобувачів освіти. Більшість автобусів мають
великий лінійний пробіг і більше 10 років експлуатації.
У 2018-2019 навчальному році гарячим харчуванням охоплено 1015
здобувачів освіти. Середня вартість безкоштовних обідів складає 10 грн.
Важливим кроком у підвищенні якості освіти є інформатизація. У
закладах освіти громади нараховується 13 навчально-комп’ютерних
комплексів, у складі яких – 137 ПК, та 1 лінгафонний кабінет, у складі якого
16 ноутбуків.
Основні завдання на 2019 рік:

підвищення професійного розвитку педагогічних кадрів та якості
освіти;

реалізувати проетки з капітальних ремонтів/реконструкцій
закладів дошкільної та середньої освіти;

покращення матеріально-технічної бази з метою надання більш
якісних освітніх послуг.
Основні організаційні заходи та проекти:

підвищити доступность якісної, конкурентноспроможної освіти
відповідно до вимог кожного громадянина, розвитку суспільства, економіки;

забезпечити особистісного розвитку дитини згідно з її
індивідуальними задатками, здібностями, потребами;

забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною
освітою;

сприяти зміцненню здоров’я дітей шляхом поліпшення
харчування, створити здоров’язберігаючого середовища в кожному дитячому
садку;

забезпечити охоплення підвозом до місць навчання
учнів
сільської місцевості;

сприяти підвищенню інформаційної культури учасників
навчально-виховного процесу, подальшому використанню можливостей
інформаційно-комунікаційних технологій, мережі Інтернет у навчальновиховному процесі;

забезпечити фінансування закладів освіти за рахунок переданих
коштів освітньої субвенції та іншої субвенції з місцевого бюджету;
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продовжувати працювати в напрямку зміцнення матеріально технічної бази закладів освіти;

провести роботи по модернізації пришкільних територій та
територій при ясла-садках;

покращити матеріальну базу я/садків (придбання меблів,
інвентарю);

виконати роботи згідно проекту «Капітальний ремонт корпусу №1
ясла-садка № 1, за адресою: вул.. Пролетарська, 2 м. Городня, Чернігівської
області»

при можливості виконати роботи згідно проекту «Капітальний
ремонт санітарних вузлів (перша черга) та капітальний ремонт кухні (друга
черга) Городнянської районної гімназії по вул. Чернігівській, 29 в м. Городня
Чернігівської області»;

виконати роботи згідно проекту «Капітальний ремонт з
утепленням фасадів і заміною вікон Городнянського ясла-садка № 4, що
знаходиться за адресою вул. Свято-Миколаївська, 4 м.Городня, Чернігівської
області»;

виконати роботи згідно проекту «Реконструкція існуючої будівлі
кінотеатру під центр дитячої та юнацької творчості по вул. Троїцька, 5 в м.
Городня, Чернігівської області»;

виконати роботи згідно проекту «Енергоефективна реновація
закладу загальної середньої освіти № 2 (капітальний ремонт) по вул. Троїцька,
4 в м. Городня, Чернігівської області»;

виготовити проектно-кошторисну документацію та реалізувати
проект «Реконструкція системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Бутівка»

виготовити проектно-кошторисну документацію та реалізувати
проект «Реконструкція системи дощової каналізації Городнянської гімназії
Городнянської міської ради в м. Городня, Чернігівської області»

Будівництво міні-футбольного поля на території Городнянської
гімназії Городнянської міської ради в разі надходження додаткових коштів;

Виконати роботи з демонтажу (новобудови) ЗОШ в с. Дібрівне.
Очікувані результати:

по можливості виконано всі вище переліченні проекти, завдання та
заходи у сфері дошкільної та середньої освіти;

здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти,
зокрема, створення інклюзивних та (або) спеціальних груп;
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забезпечена якість освіти та якість освітньої діяльності, особливо у
сільській місцевості;

збалансувано обсяг та напрями підготовки робітничих кадрів
відповідно до потреб регіонального ринку праці;

піднято престиж робітничих професій серед учнівської молоді;
5.3 Культура, туризм та спорт
Мережа установ культури складається із 16 закладів: 14 – клубних
закладів, , 1 – “Комунальний заклад Городнянська школа мистецтв ім.Лідії
Кондрашевської” і 2 музеїв: Городнянський історико – краєзнавчий музей,
Сеньківський музей Дружби народів.
В районному будинку культури працюють народні колективи: хорова
академічна капела учителів та медпрацівників, танцювальний колектив «Веселка», колектив бального танцю «Олена», духовий оркестр, творча майстерня
«SpivArt», творчий колектив «Молодиці з Дроздовиці», творчий колектив
«Брати Михайлови», влаштовуються художні виставки, щорічні огляди конкурси художньої самодіяльності.
Постійно організовуються та проводяться на належному організаційному
і творчому рівні урочисті, культурно-мистецькиі заходи з нагоди державних
свят, пам’ятних дат, ювілеїв. Традиційно проводиться літній фестиваль
«SummerFest».
По громаді працює 18 бібліотечних фондів. В місті фуекціонують
бібліотеки для дорослих і дітей, в яких налічується 97300 книг.
Вся робота закладів культури була направлена на формування у
громадськості позитивного іміджу закладів культури як інформаційних,
соціокультурних та просвітницьких центрів, розширення сфери діяльності
клубів та бібліотек, використання традиційних та інноваційних форм роботи з
населенням.
Пріоритетним напрямком роботи клубних установ громади є
забезпечення проведення заходів спрямованих на патріотичне виховання
організацію змістовного дозвілля жителів громади, залучення до клубних
формувань дітей та молоді.
На території міста функціонують секції з різних видів спорту: волейболу,
футболу, легкої атлетики, лижного спорту, боксу та ін. Футбол міста
представлений двома міськими командами «Юність» та «Легіон» на
районному рівні та ФК «Городня» на обласному. У спортивних заходах, що
проводяться у громаді беруть участь як молоді спортсмени, так і ветерани.
Спортсмени громади завдяки власному бажанню, наполегливої праці та
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старанню тренерів здобувають чималі успіхи на змаганнях різного рівня. У
2018 році було створено комунальне підприємство «Старт» для
обслуговування спортивних об’єктів та організації спортивних змагань.
Основні завдання на 2019 рік:

збереження історичної та архітектурної спадщини Городнянщини;

інфраструктурне забезпечення галузі культури;

забезпечення фахового та освітнього рівня працівників культури і
мистецтв.

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

активізація інформаційно-рекламної діяльності;

виготовлення рекламної та сувенірної продукції (постери, банери,
плакати, буклети, путівники, тощо) з інформацією про туристичний потенціал
Городнянської ОТГ та розповсюдження її серед потенційних туристів, в т.ч.
іноземних;

промоція іміджу громади, як затишного куточка де можна гарно
відпочити в лісах та на мальовничих річках та озерах, збирати гриби,
порибалити за невисокі ціни на проживання та харчування;

використання у повній мірі існуючих можливостей громади у
сфері фізичного виховання населення і покращення її шляхом збереження та
вдосконалення традицій фізкультурно-спортивного руху;

створення умов для тренерів, здатних готувати якісні спортивні
резерви, пошук шляхів підвищення мотивації їх діяльності;

забезпечення участі кращих спортсменів громади в обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

створення і удосконалення умов для розвитку індивідуальних
здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.
Основні організаційні заходи, проекти та завдання:

організувати створення проектів та проведення креативних
флешмобів, театралізованих заходів;

організувати підготовку та проведення відкритого молодіжного
пісенного фестивалю «SummerFest»;

організовувати та проводити на належному організаційному і
творчому рівні урочисті, культурно-мистецькиі заходи з нагоди державних
свят, пам’ятних дат, ювілеїв;

організувати рекламу туристичних можливостей громади в засобах
масової інформації та на зовнішніх носіях;
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придбати професійну пересувну сцену та звукове обладнання для
проведення заходів на території громади;

придбати мікроавтобус для перевезення працівників культури,
аппаратури, звукового та світлового обладнання;

виконати роботи по ремонту покрівлі сільського клубу у с.
Хотівля;

виконати корегування проектно-кошторисної документації та
реалізувати проект «Реконструкція покрівлі сільського клубу у с. Дібрівне»;

вирішити питання щодо продажу недобудованого сільського
будинку культури в с. Мощенка;

вирішити питання щодо придбання приміщення під сільський
будинок культури в с. Мощенка;

виготовити проектно-кошторисну документацію для проекту
реконструкції приміщення колишньої школи під культурно-розважальний
заклад в с. Пекурівка;

забезпечити компьютерною технікою та доступом до мережі
Інетренет працівників сільських клубів на території громади;

виконати роботи по реконструкції системи опалення у сільських
клубах на території громади;

виконати роботи по переобладнанню місць для сидіння у
центральній залі будинку культури в м. Городня;

фінансово підтримати футбольні команди громади для їх участі в
обласних та районних змаганнях, підтримувати розвиток інших видів спорту;

придбати необхідний спортивний інвентар та спортивне
обладнання для проведення спортивних заходів;

придбати необхідний інвентар для сільських клубів (тенісні столи,
ракетки, киї);

виконати роботи по рекнострукції міського стадіону (встановлення
нових спортивних площадок, , електроного табло);

виконати роботи по ремонту та модернізації спортивної школи;

виконати роботи згідно проекту «Реконструкція адміністративної
будівлі стадіону та ігрових площадок (тенісний корт, баскетбольне поле) за
адресою: Чернігівська область, Городнянський район, м.Городня, вул.
Жижкуна,1»;

виконати роботи згідно проекту «Реконструкція будівлі
Городнянського міського будинку культури з застосуванням заходів
реновації».
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Очікувані результати:

по можливості виконано всі вище переліченні проекти, завдання та
заходи у сфері культури, спорту та туризму;

сформувано гармонійне культурне середовища громади;

створено позитивний туристичний імідж громади, збільшена
кількості туристів, що відпочивають у межах громади, зокрема у напрямі
зеленого;

досягнено рівень 20 % охоплення дітей і учнівської молоді віком
6-18 років систематичними заняттями у спортивних школах, секціях, клубах;

розвиток спортивної інфраструктури для масових занять
дорослого населення, дітей і молоді фізичною культурою та спортом,
проведення спортивних змагань з ігрових видів для дітей, юнаків та ветеранів
спорту.

Перший заступник міського голови

І. М. Лахнеко
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