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ЗВІТ
про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку
Городнянської міської ради за 2020 рік
Згідно з рішенням двадцятої сесії міської ради VIІ скликання від 23 грудня
2019 року «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Городнянської міської ради на 2020 рік» робота структурних підрозділів
виконавчого комітету міської ради, її комунальних закладів протягом 2020 року
спрямовувалася на забезпечення досягнення показників програми економічного і
соціально-культурного розвитку громади з урахуванням визначених пріоритетів.
Відповідно до перспективного плану формування територій громад
Чернігівської області затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 травня 2020 р. № 564-р та згідно з рішенням першої сесії
восьмого скликання від 10.12.2020 року до Городнянської міської ради
приєднано ще 7 сільських рад (Андріївська, Ваганицька, Деревинська,
Ільмівська, Лемешівська, Переписька Хоробицька). Загалом до складу громади
після об’єднання входить 61 населений пункт. Станом на 10.12.2020 року
загальна кількість населення після об’єднання складає – 20850 чоловік зокрема в
м.Городня – 11990 осіб, в селах – 8860 осіб.
В 2020 році малий бізнес відчув на собі негативні наслідки введення
карантинних обмежень результатом якого стало зниження доходів громадян та
падіння попиту на їхні товари та послуги. Поряд з цим, введення карантину та
закриття кордонів, призвело до скорочення об’ємів виробництва та збільшення
витрат підприємців. Поряд з цим продовжувалась співпраця з підприємцями,
установами міста та з асоціацією підприємців, як основними наповнювачами
бюджету: надавалась пільга на оренду комунального майна; залучалися місцеві
підприємства та підприємці до освоєння коштів міського бюджету тощо.
У звітному періоді господарську діяльність здійснювали близько 550
підприємства, установи та організацій, з них сільськогосподарський сектор – 33
підприємств.
Протягом 2020 року 1371 особа була працевлаштована, з них 99 осіб за
цивільно-правовими угодами. На обліку в районному центрі зайнятості станом
на 01.12.2020 року знаходилось 558 осіб.
Кількість закладів, що утримувалося за рахунок бюджету міської ради –
приблизно 44 одиниць.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами в 2020 році були:
- ДП «Городнянське лісове господарство»;
- ДП «Городнярайагролісгосп»;
- ПрАТ «Етнопродукт»:
- ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод»;
- ПП «Городнянські аграрні інвестиції».
Сфера житлово – комунальних послуг у громаді представлена
наступними комунальними підприємствами. Послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення надавалися комунальним підприємством
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«Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства». Так
в 2020 році завершено «Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по
вул. Чернігівська, 63 в м. Городня Чернігівської області».
Вивезенням та утилізацією твердих побутових відходів послуги
надавалися – «Городнянською житлово-експлуатаційною дільницею»
Городнянської міської ради та «Городнянським виробничим управлінням
житлово-комунального господарства» на полігоні твердих побутових відходів,
загальною площею 23 га. Протягом попереднього року в посилені спроможності
комунальних підприємств постійно оновлювалась матеріально-технічна база.
Згідно рішення сесії Київради сім одиниць техніки отримала у власність
громада, яка була розподілена між комунальними підприємствами та
організаціями міської ради для власних потреб, що допоможе в благоустрою
населених пунктів громади і вирішення соціально значущих проблем.
Заходи з комплексного благоустрою місць загального користування
громади, у тому числі силами комунальних підприємств запроваджувалися як
повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного
її мешканця, а це організовані роботи з розчищенням водойм, роботи з
очищенням територій від сміття та стихійних зелених насаджень на території
громади, облаштовувались місця для відпочинку, встановлювались ігрові
майданчики для дітей.
Восени 2020 року розпочалися роботи з капітального ремонту ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення «Сквер Городнянський». Наразі
відновлювальні роботи постаменту та прилеглої території вже завершено.
За звітній період був проведений поточний та ямковий ремонт
автомобільного покриття вулиць міста, а також виконувались роботи по
відновленню горизонтальної дорожньої розмітки в центральній частині міста по
вулицям: Чернігівська, Троїцька, 1 Травня, Жижкуна. Зроблено середній ремонт
по вул. Незалежності міста Городня. Продовжилась заготівля грунто-щебеневої
суміші на території бувшого аеродрому та підсипання доріг на території всієї
громади, згідно всіх звернень жителів та старост.
Вулично-дорожня мережа та зовнішнє освітлення вулиць (з метою
підвищення рівня безпеки дорожнього руху) утримувалися на належному рівні.
В 2020 році реалізовано проект по реконструкції мережі вуличного освітлення по
вул. Горького в с. Моложава та мережі вуличного освітлення по вул. Гагарина та
по вул. Вознесенська в с. Невкля, а також в місті Городня по вулицям Ювілейна і
Перемоги.
Міське перевезення населення в 2020 році забезпечував перевізник ПП
«Чернігівтрансавто». Маршрут обслуговувався 1 автобусом, який здійснював 4
рейси на добу. В середньому, за місяць міським маршрутом користувалися 3534
чоловік з яких 2586 безоплатні.
Надання адміністративних послуг В 2020 році планувалось відкриття
Центру надання адміністративних послуг, але у зв’язку з пандемією з березня
2020 року відкриття було перенесено. Зараз запровадження Центр надання
адміністративних послуг перейшла до фінальної стадії та орієнтовно розпочне
роботу на початку березня цього року.
На сьогоднішній день в ЦНАП громади затверджено до 200 видів
адмінпослуг. В основному, це послуги з реєстрації місця проживання, державної
реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, реєстрації речових прав,

ПРОЕКТ

вирішення земельних питань, видачі документів дозвільного характеру для
ведення бізнесу тощо. В 2020 році Городнянська міська рада в рамках співпраці з
Програмою вже отримала меблі та ознакування для обладнання робочих місць в
ЦНАП в місто Городня та для 4-х віддалених робочих місця у селах Кузничі,
Смичин, Невкля, Полісся.
Освітню галузь громади представляють 2 заклади дошкільної освіти та 3
структурні підрозділи дошкільної освіти на базі сільських шкіл, якими охоплено
431 дитина.
На початок 2019/20 навчального року мережа освітніх загальноосвітніх
навчальних закладів Городнянської міської ради представлена: чотири ліцеї в м.
Городня (2), с. Смичин (1), с. Бутівка (1), Мощенська ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І ст. (2),
комунальний заклад «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради. Також
у системі освіти громади функціонують позашкільні заклади такі як: ДЮСШ,
ЦДЮТ, СЮТ, КЗ «Городнянський міжшкільний ресурсний центр», КУ
«Інклюзивно-ресурсний центр», КУ «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників».
У закладах загальної середньої освіти громади навчається 1775 здобувачів
освіти. Освітній процес забезпечують 222 педагоги.
Усі шкільні та дошкільні установи громади належать до типу загального
розвитку і знаходяться в комунальній власності міської ради. Матеріальнотехнічна база яких задовільна, відповідає вимогам нормативних документів.
Так у 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, а також за рахунок коштів міського бюджету, було
завершено капітальний ремонт корпусу №1 Городнянського ясла-садка №1.
Крім того в 2020 році було виконано роботи за кошти Державного фонду
регіонального розвитку (з відповідним співфінансуванням з місцевого бюджету)
капітальний ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації
закладу загальної середньої освіти № 2 в м. Городня, що входило до переліку
об’єктів «Великого будівництва» з реалізацією послідовності 2-ї та 3-ї черги.
У всіх загальноосвітніх навчальних закладах створено умови для
харчування учнів.
Організовано 100% підвезення учнів та вчителів до загальноосвітніх
навчальних закладів в сільській місцевості. Так в 2020 році для потреб відділу
освіти Городнянської міської ради було придбано шкільний автобус «Еталон»,
міською радою було здійснено співфінасування на придбання даного автобусу.
Також протягом звітного року громада продовжувала працювати в
напрямку зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання
обладнання, меблів, інвентарю тощо).
Пріоритетним напрямком розвитку культури було зосередження на
забезпеченні належних умов для культурного розвитку, сприянні задоволенню
інформаційних, освітніх, духовних і естетичних потреб мешканців громади.
Мережа закладів культури Городнянської міської ОТГ налічує 56 установ, в
тому числі 28 закладів культури клубного типу, 25 бібліотечних установ,
Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської, Городнянський
історико-краєзнавчий музей.
Головним завданням за 2020 рік сприяло зростанню культурного
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потенціалу жителів населених пунктів громади, організацію їхнього дозвілля,
підвищення рівня народної творчості, забезпечення умов для самореалізації
талановитих особистостей через проведення різноманітних оглядів та конкурсів
для різних верств населення.
Протягом 2020 року в громаді проводилися всі заходи та святкування згідно
з планами роботи будинків культури, клубів та бібліотек. Але починаючи з квітня
2020 року у зв’язку з пандемією всі заходи були призупинені.
У кожному селі громади протягом 2020 року проходило свято День села –
це свято єднання. Святкові концерти за участю місцевих аматорських колективів,
запрошених артистів та розважальні програми для жителів сіл, живе спілкування
різних поколінь створювали позитивний настрій та залишили незабутні враження
у кожного присутнього на святкуваннях.
В 2020 році придбано костюми для дитячих та дорослих колективів,
звукову апаратуру Городнянського БК. Протягом року зроблено капітальний
ремонт в Володимирівському, Смичинському сільському клубі, в даний час
ремонт завершено. Проведені роботи для реалізації проекту по «Капітальний
ремонт системи опалення в Дібрівненському Будинку культури». Встановлено
спортивний майданчик на міському стадіоні.
Забезпечувалася підготовка (проведення навчально-тренувальних зборів)
за участю спортсменів об’єднаної територіальної громади у спортивних
змаганнях різних рівнів, а також проводилась робота з придбання спортивного
інвентарю та спортивних форм.
В грудні 2020 року відкрито сучасний простір можливостей та ідей для
молоді у читальному залі Централізованій бібліотечній системі. Наразі завершені
підготовчі ремонтні роботи, тепер можна не тільки читати літературу, але й
організовувати дозвілля завдяки продуманому зонуванню.
Поліпшення надання медичної допомоги – одна з важливих проблем
сьогодення. Так в 2020 році Депутати міської ради підтримали медичну галузь
Городнянської громади та виділили 2,6 млн. грн. на протидію коронавірусу в
громаді. Згідно зі схваленими рішеннями сесії 2,2 млн грн виділено на
придбання сучасного діагностичного обладнання, 300 тис. грн спрямовано на
потреби Городнянської центральної районної лікарні в протидії коронавірусу,
100 тис. грн. – Городнянському центру ПМСД.
З метою залучення до роботи та стимулювання молодих медичних кадрів,
на сесії Городнянської міської ради було прийнято рішення, згідно з яким
молодим лікарям, які працюють в закладах охорони здоров’я Городнянської
громади, з міського бюджету виплачується додаткова заохочувальна надбавка у
розмірі 100% посадового окладу протягом п’яти років.
Також виділено кошти на придбання конвексного датчика для апарату
ультразвукової діагностики у сумі 77000,00 грн. Придбання цього обладнання,
покращить діагностику та допоможе виявляти захворювання на ранніх стадіях
для їх подальшого ефективного лікування.
З метою забезпечення безперебійної роботи у разі аварійного відключення
електрики лікарні виділено кошти у сумі 90000, 00 грн. для придбання
генератора.
Але тільки наприкінці 2020 року медична галузь, перейшла на баланс
громади в комунальну власність Городнянської міської ради.
У 2020 році основні зусилля громади спрямовувались на досягнення
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позитивних тенденцій економічного розвитку, застосування ефективної
раціональної політики використання бюджетних коштів, реалізацію державної
політики, спрямованої на розвиток економіки, підвищення соціальних стандартів
і покращення добробуту мешканців громади.
Підсумовуючи виконання програми соціально-економічного розвитку за
2020 рік, слід зазначити, що виконавчим комітетом міської ради, депутатами
виконано значний обсяг робіт для розвитку нашої громади, хоч і не всі
заплановані заходи вдалося виконати.

