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В С Т У П
Програма економічного і соціального розвитку Городнянської міської
ради на 2021 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 2021-2027 роки (затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695), Стратегії сталого розвитку
Чернігівської області до 2027 року (затверджена рішення двадцять п’ятої сесії
обласної ради сьомого скликання 28 жовтня 2020 року № 43-25/VII),
Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, визначені ООН,
Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Стратегія розвитку
Городнянської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки.
Реалізація програмних завдань на 2021 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 2021 році, а також пріоритетні об’єкти, які
доцільно фінансувати за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, а
також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.
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 2020 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 2021 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
2020 РОЦІ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ЙОГО СТРИМУЮТЬ
Початок карантину COVID-19 в 2020 році здійснив вплив практично на
всі складові місцевої економіки та соціального життя – роздрібну торгівлю,
ресторанний бізнес, автоперевезення та інші. Сектори, де пом’якшуються
карантинні обмеження і які пов’язані із споживчим попитом, швидко
відновлюються, насамперед роздрібна торгівля та послуги. Із промисловістю
та інвестиційним попитом ситуація гірша.
Промисловість, роздрібна торгівля непродовольчими товарами,
ресторанний бізнес та сфера обслуговування та розваг – це галузі, які
найбільше страждають від карантинних обмежень. Внаслідок прийняття
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій
у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", несуть втрати
доходів місцевого бюджету громади.
Місцевий бюджет недоотримав кошти з податку на землю та від оренди
нерухомості. Через те, що багато працівників були звільнені або ж перебували
у відпустках без збереження заробітної плати, скоротилися надходження від
ПДФО, який є основною складовою наповнення бюджету, а це 53% в
загальній сукупності доходів.
Також карантин вплинув на соціальну ситуацію в громаді з відсотком
безробіття у зв’язку з тим, що багато малого та середнього бізнесу не
витримує умов карантину. Оскільки кількість вакансій знижується швидше,
протягом всіх тижнів карантину, у всіх галузях. Продовження карантину має
наслідки подальшого скорочення нових вакансій в усіх секторах бізнесу, які
залишились в межах карантину, звільнення людей замість тимчасових
відпусток та подальшого скорочення бізнесу.
Відповідно, діяльність органів місцевої влади у 2020 році, була
направлена на зменшення впливу негативних тенденцій викликаних
пандемією в усіх сферах соціально-економічного життя громади, та
проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення та
місцевого бізнесу.
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1.1 Загальна характеристика
Городнянська об’єднана територіальна громада розташована на півночі
Чернігівської області, займає площу 1234,898 кв. км. По території громади
протікають річки Чибриж, Смячка, Снов. Місто Городня розміщене за 56 км
від Чернігова, за 200 км від Києва. Рельєф громади 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.
Городнянської об’єднана територіальна громада була створена 4 вересня
2017 року рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого скликання міської ради
шляхом добровільного об’єднання територіальних громад. 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.
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Рисунок 1. – Карта Городнянської об’єднаної територіальної громади
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Таблиця 1.1 - Найменування населених пунктів що входять до складу
Городнянської міської ради, чисельність населення, відстань до
адміністративного центру
Найменування населених
№
пунктів, що входять до
з/п
складу громади
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
42
43

м Городня
с Альошинське
с Вокзал-Городня
с Павло-Іванівське
с-ще Ясенівка
с Бутівка
с Здрягівка
с Слобода
Полісся
с. Володимирівка
с. День Добрий
с.Ільмівка
с.Ближнє
с.Карпівка
с.Мости
с.Світанок

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 Сеньківка
с Берилівка
с Пекурівка
с Політрудня
с Солонівка
с Смичин

Площа, га

Чисельність
населення (наявне)
станом на
01.12.2020 р.

1220,1
80,0
156,0
1,0
26,0
291,0
150
72,0
359,0
491,8
101,9
406,6
35,0
137,0
25,0
40,0
70,5
23,0
80,0
370,0
90,0
119,5
451,0
200,0
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
194,5
66,8
471,17
82,4
264,23
376,6

11990
129
535
4
89
234
106
38
178
297
17
285
2
24
1
18
47
68
67
203
12
30
281
190
22
90
5
7
39
49
214
3
2
26
330
37
28
112
31
380
102
297
480

Відстань
центру
територіально
ї громади,
кілометрів
4
3
7,5
6
7
13
10,7
13,7
26,3
25,2
31,3
34,3
30,2
32,5
27,1
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
30
29,5
9,7
7
14
16,5

8
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

с Дібрівне
с Хотівля
с Травневе
с Хрипівка
с Півнівщина
с. Старосілля
с. Автуничі
с. Андріївка
с. Перепис
с. Кусії
с. Ваганичі
с. Барабанівське
с-ще Вершини
с.Деревини
с. Лемешівка
с.Мальча
с-ще Рубіж
с. Хоробичи

337,9
422,33
36,2
279,59
104,7
180,0
290,0
230,0
585,0
292,0
570,7
35,8
13,4
520,0
453,0
120,0
72,0
471,0

510
230
30
547
232
193
264
83
254
29
255
2
3
430
278
6
1
404

14
12
10
5,5
6,5
18,6
20,8
22,1
23,1
33,3
23,8
26,8
25,9
27,3
29,3
26,9
25,9
17,5

У сфері малого бізнесу
кількість зареєстрованих суб’єктів
господарювання – фізичних осіб та підприємств всіх форм власності становить
700 юридичних та фізичних осіб, але кількість «активних» підприємств
складає близько 550. 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.
Залишається напруженою ситуація на ринку праці. Кількість працюючих
з 2008-го по 2020 роки зменшилось більш як на 17%. На обліку в районному
центрі зайнятості станом на 01.12.2020 року знаходилось 558 осіб. Протягом
2020 року 1371 особа була працевлаштована, з них 99 осіб за цивільноправовими угодами.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
громади порівняно з 2019 роком зросла на 9,9% та становила 7804,00 гривень.
Це в 1,7 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), але на
12,9% менше середньообласного показника (8961 грн).
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У галузі сільськогосподарського виробництва функціонувало 33
сільгосппідприємств всіх форм власності, в тому числі 20 фермерське
господарство.
Комунальні підприємства в 2020 році спрацювали стабільно: технічно
та матеріально готові до ліквідації можливих аварійних ситуацій. Міською
радою запроваджено для підприємств ЖКГ комунальної власності нульова
ставка по сплаті земельного податку. Що стосується капітальних вкладень, то
2020 році завершено буріння водозабірної свердловини. Городнянським ЖЕД
були проведені роботи по огородженню майданчиків на яких розміщені
контейнери для сміття, проведені роботи по частковому ремонту
міжпанельних швів в багатоквартирних будинках. Придбано та встановлено
по населеним пунктам громади декоративні оздоблення для колодязів,
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. За звітній період був проведений поточний ремонт а/б покриття
вулиць міста, продовжилась заготівля грунто – щебеневої суміші на території
колишнього аеродрому та підсипання доріг на території громади, згідно всіх
заяв жителів.
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. 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.
Надання адміністративних послуг В 2020 році, за ініціативою
Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення / модернізації центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП) з причини пандемії коронавірусу
була укладена додаткова угода щодо строків реалізації проекту. Орієнтовне
відкриття ЦНАПу планується на лютий 2021 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, 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
Городня та для 4-х відділених робочих місць.
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Освіта Одним із пріоритетів розвитку освіти в громаді є рівний доступ до
якісної освіти, який забезпечується дошкільною, загальною середньою,
позашкільною освітою. У 2020-2021 навчальному році функціонує 2 заклади
дошкільної освіти та 3 структурні підрозділи дошкільної освіти на базі
сільських шкіл, якими охоплено 431 дитина, що становить 73%. В сільській
місцевості охоплення дошкільною освітою на сьогоднішній день складає 25%.
Всіма формами дошкільної освіти дітей від 3-х до 6-ти років охоплено – 366,
що складає 77,2%. З них: у ЗДО – 431 дитина, дошкільних групах «Сонечко»
та «Малятко» при ЦДЮТ – 59 дітей. З метою збільшення відсотка охоплення
дітей дошкільною освітою працює 2 дошкільні групи у селах Солонівка і
Хотівля, які відвідують 12 дітей.
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 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, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ, КЗ «Городнянський
міжшкільний ресурсний центр» (МРЦ), КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
(ІРЦ), КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
(ЦПРПП).
У закладах загальної середньої освіти громади навчається 1775
здобувачів освіти. Освітній процес забезпечують 222 педагоги.
Основною проблемою теперішньої системи освіти є відсутність
можливостей надання високоякісних освітніх послуг в сільській місцевості.
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.
Медична галузь в громаді представлена первиною та вторинною
ланкою.
Первинна
ланка
забезпечується
діяльністю
Комунального
некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медикосанітарної допомоги» до якого входить 2 амбулаторії – це Городнянська
лікарська амбулаторія та Хоробицька лікарська амбулаторія (будівництво якої
знаходиться на стадії завершення), а також 28 фельдшерських пунктів.
Станом на 11.12.2019 року налічується 4 сімейних лікаря та 1 лікар
перенавчається на курсах, що після закінчення планується працювати
сімейним лікарем у Хоробицькій амбулаторії. Всього заключено декларацій з
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пацієнтами 14566 які надають послуги з надання невідкладної медичної
допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтів
медичної допомоги. Проведення профілактичних щеплень та контроль за
проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення громади.
Здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження
стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та
лікування хвороби, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час
вагітності) станів. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування та
реабілітацію у визначеному законодавством порядку. Проведення експертизи
тимчасової непрацездатності
та контролю за видачою листків
непрацездатності, також направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі
стійкою втратою працездатності.
Фінансування Городнянського ЦПМСД здійснюється Національною
службою здоров’я України на заключену декларацію пацієнта із сімейним
лікарем, капітаційна ставка яка складає 400 грн. на 1 декларацію в рік.
Основною проблемою яка зараз існує, це утримання фельдшерських
пунктів. Всі надходження Городнянським ЦПМСД, а саме 50% (орієнтовно
складає 5 млн.грн.) витрачається на утримання сільських фельдшерських
пунктів громади. Співфінансування фельдшерським пунктам здійснюється за
рахунок прийняття місцевих програм на підтримку комунального
некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медикосанітарної допомоги». Також одною із головною проблемою є недостатній
рівень матеріально-технічного оснащення ланки медичного обслуговування та
кадровий дефіцит, що відчуває в лікарях сімейної медицини, первинного
контакту.
Основним завданням на 2021 рік щодо медицини може бути прийняття
«Програми розвитку первинної медичної допомоги у Городнянській громаді»
де прописати необхідність в належному утримання ФАПів за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Вторинну медичну допомогу надає населенню комунальне
некомерційне підприємство «Городнянська центральна районна лікарня».
Протягом останніх років вакантними лишаються посади лікарів
спеціалістів: інфекціоніста, анестезіолога, лікаря функціональної діагностики,
терапевта та лікарів загальної практики – сімейної медицини. За умови більш
інтенсивного впровадження надання медичної допомоги на засадах загальної
практики/сімейної медицини дефіцит спеціалістів значно виріс. Крім того є
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необхідність забезпечення житлом лікарів, зокрема лікаря-травматолога та
лікаря-терапевта, а також існує потреба у придбанні палатного рентген
апарату. В умовах пандемії коронавірусу постало питання щодо стану
інфекційного відділення, оскільки воно перебуває в жахливому стані, більш
того, зважаючи на те, що в цьому відділені утримуються хворі на COVID-19,
необхідно прокладати кисневі траси.
Головними проблемами, які не вирішені у 2020 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;

вплив карантинних обмежень на активність інвесторів та
підприємців;

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

високий рівень корумпованості економіки;

низька купівельна спроможність населення.
у соціальній сфері:
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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
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 2021 РОЦІ
У 2021 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;
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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.
Реалізація завдань 2021 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 2021 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
Практично всі громадяни країни є споживачами адміністративних послуг
і від якості та комфортності надання таких послуг залежать стандарти життя
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людей та їх ставлення до влади. Городнянська міська рада є учасником
другого раунду відбору учасників Фази впровадження Програми «U-LEAD з
Європою» в частині створення / модернізації центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП). Відкриття ЦНАП в м. Городня відповідно
до укладеної угоди з Програмою було заплановане на осінь 2020 року, але
зважаючи на пандемію коронавірусу, за ініціативи Програми дату відкриття
ЦНАП перенесено на лютий 2021 року.
В рамках співпраці з Програмою Городнянською міською радою в
2020 році вже отримано меблі та ознакування для обладнання робочих місць в
ЦНАП в Городня та для 4-х відділених робочих місць. Режим роботи центру
надання адміністративних послуг буде зорієнтований виключно на потреби
суб’єктів звернення. Графік роботи передбачає прийом суб’єктів звернення
щоденно без перерви на обід, один день на тиждень центр працюватиме до
20.00 години. Після відкриття, в приміщенні ЦНАПу бажаючі можуть
отримати необхідну інформацію або скориставшись інформаційними
стендами та терміналами, або безпосередньо від адміністраторів центрів. Крім
цього, ЦНАП буде забезпечено доступ до додаткових супутніх послуг.
Наприклад, тут же в приміщенні можна скористатися послугами банківського
відділення, копіювального апарату. Безпосередньо в ЦНАПі будуть
облаштовані місця для дітей, кімнати особистої гігієни, зокрема для людей з
обмеженими фізичними можливостями.
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, вирішення земельних питань, видачі документів
дозвільного характеру для ведення бізнесу тощо. В зв`язку зі змінами в
законодавстві, адміністраторами ЦНАП з 1 січня 2021 року надаватимуться
соціальні послуги з прийому документів на призначення соціальних послуг та
житлових субсидій.
В контексті децентралізації влади в Україні через ЦНАП планується
надавати і такі послуги як реєстрація актів цивільного стану, видача
закордонних паспортів, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення
посвідчень водія.
Створення центрів надання адміністративних послуг – це перший крок до
запровадження цивілізованої системи взаємодії громадськості та влади на
користь взаємної довіри на шлях розбудови економічного та соціального
потенціалу країни.
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Основні завдання на 2021 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:

поліпшена якість та стандарти надання адміністративних послуг.

3.2. Розвиток підприємництва та формування конкурентного середовища
на ринку
Бізнес громади майже 100-відсотково представлений мікро – та малим
бізнесом – тільки 2-3 приватні підприємства відносяться до категорії середніх;
великі на території громади відсутні взагалі, тому в сучасних умовах,
особливо в період дії карантинних обмежень, 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-кредитну підтримку, розширити кадрове
забезпечення тощо.
Майже всі представники малого та середнього бізнесу так чи інакше
наводять однією з головних проблем розвитку бізнесу – доступ до дешевих
фінансових ресурсів – кредитів, інвестицій, обігових коштів. На території
Городнянської громади кредитне фінансування підприємцям надають три
банки. При цьому, вважається за доцільне підвищити поінформованість
представників малого та середнього бізнесу, як про існуючі фінансові
інструменти, яким наразі приділяється належна увага, так і традиційним
інструментам – залученню інвестиційних ресурсів, як приватних, так і
державних. Цікавим напрямом для відпрацювання також може бути залучення
міжнародної технічної допомоги (в тому числі експертної) для розвитку
бізнес-проектів
У 2021 році прогнозується, що на малий бізнес збільшиться податкове
навантаження, оскільки збільшиться мінімальна заробітна плата. Крім того,
основні ризики, на думку місцевих підприємців, є зниження доходів
мешканців громади і, як наслідок, зниження споживчого попиту на їхні товари
та послуги через карантинні обмеження Також додаткове навантаження на
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малий бізнес несе зобов’язання в 2021 році вести реєстр розрахункових
операцій (РРО), тобто касовий апарат, повинні будуть використовувати всі
платники єдиного податку 2, 3 і 4 групи.
Основні завдання на 2021 рік:

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

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

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

Проблемні питання:

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

обмеженість фінансових ресурсів громади щодо підтримки
розвитку та діяльності суб’єктів підприємництва.
Основні організаційні заходи та проекти:

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

проведення інформаційної роботи щодо запровадження нових
нормативно-правових актів, які надають підтримку підприємцям
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
Ключовим для місцевої економіки Городнянської громади є підвищення
інвестиційного клімату та залучення інвестицій. Розвиток місцевого
виробництва та сільського господарства, що дасть можливість
працевлаштувати населення, поповнити місцевий бюджет та підвищити рівень
життя населення та дасть можливість суттєво вплинути на зменшення міграції
з громади.
Однією з основних цілей місцевої влади в цьому напрямку є розвиток
інвестиційного потенціалу громади – діяльності, пов’язаній із підвищенням
якості просторового планування та ефективності управління земельними
ресурсами, формування готових пропозицій для потенційних інвесторів в
місцеву економіку та просування їх через весь спектр комунікаційних каналів,
які використовує цільова аудиторія: (мережа Інтернет – як власні, так і
зовнішні профільні інтернет-платформи), інвестиційні форуми/ виставкиярмарки, друковані рекламні матеріали, відео-реклама. Важливим у
стратегічній перспективі є також використання особливого потенціалу, яким
володіє громада, пов’язаного із наявністю в безпосередній близькості до містаїї адміністративного центру території колишнього військового аеродрому –
об’єкту, просторові та інженерні характеристики якого можуть поставити його
у ранг зон пріоритетної уваги з боку інвесторів (у випадку позитивних змін у
законодавчому полі).
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З метою залучення інвестицій на території Городнянської громади було
здійснено інвентаризацію інвестиційних можливостей громади (визначення
вільних земельних ділянок та промислових зон, інвентаризація майнових
комплексів недіючих підприємств або об’єктів соціальної сфери громади), за
результатами якої визначено пооб’єктний перелік активів, які можуть бути
залучені для реалізації проектів та може використовуватися під виробничу
діяльність.
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).
В 2020 році завершено реалізацію 2-ої та 3-ої черги проекту «Капітальний
ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу
загальної середньої освіти №2 по вул.Троїцька,2а в м. Городня,
Городнянського району, Чернігівської області з виділенням черговості: перша
черга – капітальний ремонт навчального корпусу з заміною віконних та
зовнішніх дверних конструкцій; друга черга – капітальний ремонт
навчального корпусу з заміною покрівлі; третя черга – капітальний ремонт
навчального корпусу з утепленням фасаду будівлі», який фінансується за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Основні завдання на 2021 рік:

постійна робота щодо залучення інвестицій в економіку громади;

проведення інвентаризації приміщень та земельних ділянок 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;

продовжувати роботу щодо підготовки проектів для участі у
конкурсах Державного фонду регіонального розвитку,
секторальної
підтримки, конкурсів міжнародної технічної допомоги та грантів;

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;

залучення позабюджетних коштів в розвиток громади.

підвищення
ефективності
та
забезпечення
прозорості
функціонування механізмів залучення інвестицій.

20

Основні організаційні заходи та проекти:

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

розробка інвестиційного паспорту громади;

розроблення пакету промоційних матеріалів про інвестиційні
можливості громади;

створення промоційного відео-ролика про Городнянську
ГРОМАДИ;

створення інтернет-сторінки «Invest in Horodnia» трьома мовами;

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:

створено умови для формування сприятливого інвестиційного
середовища;

залучено позабюджетні кошти в розвиток громади;
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,
поліпшення загального благоустрою та утримання в належному санітарнотехнічному стані населених пунктів громади,
забезпечення сприятливого
середовища для проживання та відпочинку мешканців населених пунктів
громади.
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.
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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 чол., опалювальна площа населення – 50925,73 кв.м.
На балансі ПАТ «Облтеплокомуненерго» знаходяться: 6 котельнь. 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
комунальним підприємством «Городнянське виробниче управління житловокомунального господарства».
Якість води постійно контролюється Городнянським районним
лабораторним відділенням. Відхилень від ГОСТ по бактеріологічних та
хімічних показниках у свердловині та водонапірній башті не має. Протягом
року буває 1-3% відхилень по бактеріологічним аналізам на водозабірних
колонках, які своєчасно усуваються. В середньому за рік відбувається 38
поривів на мережах водогону які ліквідуються вчасно, на протязі однієї доби.
Ремонт виконує бригада по обслуговуванню на чолі з майстром.
Втрати води при транспортуванні складають в середньому 16,8% за рік.
На кожний рік складається графік планово-попереджувального ремонту та
графіки дезінфекції водогону та бака водонапірної башти. Графіки
виконуються вчасно. Дозвіл на спецводокористування оформлений.
На сьогодні кількість абонентів, що користуються послугами
централізованого водопостачання складає 4823, послугами водовідведення –
1279.
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 районним
лабораторним відділенням та районною інспекцією з екологічної безпеки.
Облік стоків споживачів розрахований згідно поданої води.
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Об’єм видалених стоків ведеться згідно потужності насосів КНС, час
роботи насосів обліковується.
Стоки з вигрібних ям вивозяться як транспортом ВУЖКГ так і
транспортом інших установ на поля асенізації.
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 підприємство
комунальної форми власності, яке залучено шляхом конкурсного відбору на
договірних засадах – Комунальне підприємство «Городнянська житловоексплуатаційна дільниця».
Транспортування (перевезення) твердих побутових відходів проводиться
тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами –
сміттєвозами. 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.
Основні завдання на 2021 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.

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

покращення зовнішнього вигляду, технічного та санітарного стану
територій та об’єктів благоустрою міської ради.
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Проблемні питання:

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

недостатнє фінансування.
Основні організаційні заходи та проекти:

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

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

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;

працювати над створенням ОСББ в місті;

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

провести роботи по частковому ремонту міжпанельних швів в
багатоквартирних будинках;

придбати навісне обладнання та комплектуючі для техніки
спеціального призначення;

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

зберегти
та
покращити
співпрацю
з
фермерськими
господарствами;

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

створити відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та
дорослого населення;

організувати дні довкілля, посилити роботи по озелененню
населених пунктів громади, включаючи декоративні рослини та квіти;
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збільшити кількість клумб, квітників, зелених насаджень та
зелених зон в населених пунктах громади;

розробити проектно-кошторисну документацію на проект
«Реконструкція площі Попудренка з влаштуванням зони відпочинку»

розробити
ПКД
на
проект
«Капітальний
ремонт
асфальтобетонного покриття по вул. Лесі Українки від школи до межі
населеного пункту в с. Перепис, Чернігівського району Чернігівської області»

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

продовжити ліквідацію аварійних дерев на території громади;

проводити обслуговування і ремонт доріг комунальної власності;

забезпечити населені пункти якісним вуличним освітленням;

продовжити роботи з поліпшення технічного стану та благоустрою
водойм на території громади;

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

виконати роботи з благоустрою, зведення парканів, огорож,
поточних ремонтів пам’ятників та облаштування колодязів згідно звернень
старост та мешканців громади;

придбати оздоблення для колодязів та декоративні паркові лавки;

придбати дитячі майданчики;

здійснити протипожежну обробку 1 муніципальної будівлі;

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;

влаштувати в населених пунктах, які не мають пожежних водойм,
цистерни для зберігання води для пожежних потреб;

вивчити стан забезпечення жителів сільської місцевості питною
водою, та за необхідності облаштувати колонки для її постачання;

розробити проектно-кошторисну документацію на проект
«Будівництво водогону м. Городня – с. Вокзал-Городня Чернігівського р-ну
Чернігівської області»;

завершити роботи по влаштуванню водогону в с. Хрипівка;

розробити проектно – кошторисну документацію та реалізувати
проект по облаштуванню відео спостереження в публічних місцях міста;
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продовжити роботи по поточному ремонту стадіонів населених
пунктів громади.

розробити проектно – кошторисну документацію на проект
«Впорядкування міського парку відпочинку та набережної зони р. Чибриж»;

розробка проекту організації території та проектно-кошторисної
документації за проектом «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва «Ваганицький парк» в с. Ваганичі
Чернігівського району
Чернігівської області»
Очікувані результати:

приведено тарифи до економічно обґрунтованого рівня, уникнення
збитковості підприємств;

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

підвищено надійність та якість освітлення територій населених
пунктів;

покращено технічний стан автомобільних доріг, забезпечено
безаварійний рух автотранспорту та пішоходів;

збережені об'єкти загального користування, природні ландшафти,
інші природні комплекси та об'єкти.
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
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 2021 рік:

збільшення частки споживання місцевих видів палива (торфу, дров
та інших);
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вчасне проведення тендерних
електричної енергії та теплопостачання;

процедур


популяризація та
споживання енергоресурсів;

раціонального,

пропаганда

щодо

закупівлі
економного


впровадження на підприємствах і установах енергоефективних
заходів та енергозберігаючих технологій;

економне споживання енергоресурсів, особливо природного газу,
всіма категоріями споживачів;

технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у всіх
галузях економіки.
Основні організаційні заходи та проекти:

проводити моніторинг стану та ефективності впровадження
енергоощадних заходів;

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

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;

розробити ПКД на проект по реконструкції мережи вуличного
освітлення в с. Ваганичі;

розробити ПКД з послідуючою реалізацією проект по
реконструкції мережи вуличного освітлення в с. Ільмівка;

розробити проектно-кошторисну документацію за проектом
«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини та тротуару з
влаштуванням водовідводу по вул. Незалежності від перехрестя з вул.
Чернігівська до мосту через р. Чибриж в м. Городня Чернігівського району
Чернігівської області»

виготовити проектно - кошторисну документацію на проект
«Реконструкція вуличного освітлення по вул. Троїцька в м. Городня
Чернігівської області»

шукати можливість встановлення в котельнях котлів для опалення
на відновлюваних джерелах енергії (дрова, торф, щепа, тощо);
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продовжити співпрацю з мешканцями багатоповерхових будинків
щодо встановлення лічильників тепла;


провести комплексну енергосанацію муніципальних будівель;


провести
енергоаудит
та
розробити
енергопаспорти
муніципальних будівель для проведення капітальних ремонтів та
реконструкцій;

за умови наявності коштів в міському бюджеті встановити вуличне
освітлення на основі використання відновлювальних джерел енергії (соняні
панелі) в населених пунктах громади;

розробити з послідуючою реалізацією проектно-кошторисну
документацію «Реконструкція та відновлення ґрунтового ставка в с. Хотівля»
Очікувані результати:

забезпечений належний режим енергопостачання всіх категорій
споживачів;

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

зменшено
споживання
паливно-енергетичних
ресурсів
населенням;

реалізовано проекти с реконструкції/будівництва мереж вуличного
освітлення по населеним пунктам громади.
4. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
4.1. Промисловість
Промисловий потенціал Городні складається з підприємств по заготівлях
і первинній переробці деревини, молока, льонотрести, частково металу.
Водночас, основними роботодавцями, окрім комунальних закладів та органів
державної/місцевої
влади,
є
ДП
«Лісове
господарство»,
ДП
«Городнярайагролісгосп», ПрАТ «Етнопродукт», ПрАТ «Городнянський
комбікормовий завод». За деяким виключенням, практично ці ж підприємства
є основними платниками податків до місцевого бюджету серед
господарюючих суб’єктів. Виключення складають підприємства з реєстрацією
поза межами громади (як наслідок – практикою сплати податку з доходів
фізичних осіб за місцем юридичної реєстрації), що створює проблеми
нерівності фінансових передумов розвитку для більшості таких невеликих
громад в Україні, як Городнянська.
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Головна мета на 2021 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 2021 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;

створення нових робочих місць на підприємствах.
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4.2 Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок
На сьогоднішній день, враховуючи ті території, які були приєднані
рішенням сесії в грудні 2020 року, одним з основних питань є забезпечення
належними послугами по автобусному перевезенню населення громади. На
даний час, такі послуги надаються наступними підприємствами: ФОП
«Попович В.Ю.», ФОП «Криволап В.Н.», ПП «Веттор». Міське перевезення
населення забезпечує перевізник ПП «Чернігівтрансавто». Маршрут
обслуговується 1 автобусом, який здійснює 5 рейсів на добу. В середньому, за
місяць міським маршрутом користується 3594 чоловік з яких 2251 безоплатні.
Питання належного автобусного перевезення пасажирів громади
особливо гостро стоїть по декілька напрямках, які не охопленні послсугами по
автобусному перевезенню, оскільки на обслуговування таких маршрутів
негативно впливають висока ціна на пальне і мала кількість пасажирів,
особливо в умовах карантинних обмежень, які діють з березня 2020 року. По
цій причині пасажироперевізники не зацікавлені працювати на збиткових
рейсах. До таких напрямків відносяться: Городня-Моложава-Невкля; ГородняКузничі-Хотівля; Городня-Слобода-Здрягівка.
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, та
Vodafone.
Основні завдання на 2021 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;

вплив карантинних обмежень на перевізників;

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

оголосити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування : Городня-Моложава-Невкля; ГородняКузничі-Хотівля; Городня-Слобода-Здрягівка.

дотримання перевізниками усіх форм власності вимог чинного
законодавства;

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»

продовжити заготівлю ґрунто - щебеневої суміші на території
колишнього аеродрому для підсипання та грейдерування ґрунтових доріг по
населеним пунктам громади;

виконати роботи з поточного ямкового ремонту на проїзних
частинах населених 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 необхідну кількість дорожніх знаків для забезпечення
безпеки дорожнього руху;

запровадження та подальший розвиток сучасних інформаційних
технологій та телекомунікаційних засобів;

провести заміну автобусних зупинок в м. Городня.

реалізувати проект «Облаштування відео спостереження в
публічних місцях міста»

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.
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5. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА СФЕРИ.
5.1. Демографічна ситуація, підтримка дітей, молоді та громадська робота
Кількість постійного населення у громаді має тенденцію до зменшення.
Чисельність сільського населення громади зменшується швидше, ніж міста,
що зумовлено прискореним скороченням сільського населення за рахунок як
природних, так і міграційних факторів. По місту середньорічне зменшення
кількості населення протягом 2001-2020 років склало 1,2%, по громаді – 2,1%.
Протягом дев’ятнадцяти років кількість населення громади зменшилась майже
на 17%, міста – на 10%. В 2020 році кількість населення збільшилось, але це
зумовлене тим, що у грудні 2020 року було прийняте рішення про приєднання
7 сільських рад. Але вцілому 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 01.12.2020 року на первинному
обліку служби у справах дітей перебувало 98 дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них 66 виховується в родинах
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опікунів, піклувальників, 15 – в прийомних сім’ях та дитячих будинків
сімейного типу, 2 дитини перебуває в Прилуцькому обласному будинку
дитини «Надія», 15 навчається в інтернатних закладах, 2 дитини навчається у
професійно - технічному навчальному закладі. Сімейними формами виховання
в громаді охоплено 81 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Систематично здійснюється поновлення інформації у Єдиному
електронному банку даних дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання та єдиному
електронному банку даних дітей. Які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Також, одним з важливих напрямків діяльності міської ради в цій сфері, в
межах компетенції, є організація роботи стосовно забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок
коштів відповідної субвенції з державного бюджету. Для опрацювання цього
питання, при міській раді рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2020
року №151, було створено комісію для формування пропозицій стосовно
потреби щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа”. В 2020 році по цій субвенції виділено 1608900,00
гривень, що покриває потребу 4-х дітей відповідної категорії.
Основні завдання на 2021 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,
інших антигромадських проявів серед дітей;

запобігання та протидія торгівлі людьми;

пропаганда здорового способу життя та запобігання негативним
явищам серед підростаючого покоління.
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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 Городнянську молодіжну раду;

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

продовжити діяльність комісії стосовно забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за
рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету;

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
життєвих обставинах;

зменшена кількість дітей, позбавлених батьківського піклування;

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 2020-2021 навчальному році функціонує 2 заклади дошкільної освіти
та 3 структурні підрозділи дошкільної освіти на базі сільських шкіл, якими
охоплено 431 дитина, що становить 73%. В сільській місцевості охоплення
дошкільною освітою на сьогоднішній день складає 25%. Всіма формами
дошкільної освіти дітей від 3-х до 6-ти років охоплено – 366, що складає
77,2%. З них: у ЗДО – 431 дитина, дошкільних групах «Сонечко» та
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«Малятко» при ЦДЮТ – 59 дітей. З метою збільшення відсотка охоплення
дітей дошкільною освітою працює 2 дошкільні групи у селах Солонівка і
Хотівля, які відвідують 12 дітей.
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.
В 2020 році реалізовано проект ««Капітальний ремонт корпусу №1
Городнянського ясла-садка №1 за адресою: вул. Максимівська, 2 м. Городня
Чернігівська область»
У громаді функціонує 4 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, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ, КЗ «Городнянський
міжшкільний ресурсний центр» (МРЦ), КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
(ІРЦ), КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
(ЦПРПП).
У закладах загальної середньої освіти громади навчається 1775
здобувачів освіти. Освітній процес забезпечують 222 педагоги.
Основною проблемою теперішньої системи освіти є відсутність
можливостей надання високоякісних освітніх послуг в сільській місцевості.
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 20202021 навчальному році старша школа навчається за профілями: українська та
іноземна
філологія,
історичний,
математичний,
інформаційний,
технологічний. Охоплення профільним навчанням становить 100%.
З метою доступності до навчальних закладів учнів та вчителів, які того
потребують, організовано підвіз, який забезпечується 12 автобусами за 19
маршрутами. Підвозом охоплено 459 учнів, що складає 100%. До роботи
доїжджає 40 педагогічний працівник. З них підвозиться шкільними
автобусами 37 педагогів.
Одним з напрямків роботи відділу освіти є забезпечення гарячим
харчуванням школярів. Для учнів початкової ланки у 2020-2021 році
забезпечено 60% харчування: з них 96,8% - гаряче харчування, решта – обіди в
буфетах. Гарячим харчуванням охоплено 1056 учнів, що складає 59% від
загальної кількості учнів. Вартість обідів складає 10,00 гривень.

35

Важливим кроком у підвищенні якості освіти є інформатизація. У заклади
освіти громади було придбано 15 навчально-комп’ютерних комплексів, у
складі яких – 166 ПК, 1 лінгафонний кабінет у складі якого 16 ноутбуків, 2
класи математики, які обладнані 20 ноутбуками, а також в рамках Нової
української школи придбано 9 ноутбуків та 1 ПК, 21 телевізор, 2 проектори, 9
– БФП, обладнання для харчоблоків для Городнянських ліцеїв № 1 та № 2,
шкільний автобус «ЕТАЛОН».
Основні завдання на 2021 рік:
 підвищення професійного розвитку педагогічних кадрів та якості освіти;
 реалізувати проекти 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 доступність якісної, конкурентноспроможної освіти
відповідно до вимог та нормативів діючого законодавства;
 забезпечити особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними
задатками, здібностями, потребами;
 сприяти зміцненню здоров’я дітей шляхом поліпшення харчування,
створити здоров’я зберігаючого середовища в кожному дитячому садку;
 сприяти підвищенню інформаційної культури учасників освітнього
процесу,
подальшому
використанню
можливостей
інформаційнокомунікаційних технологій, мережі Інтернет в освітньому процесі;
 забезпечити фінансування закладів освіти за рахунок переданих коштів
освітньої субвенції та коштів місцевого бюджету;
 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 з утепленням
фасадів і заміною вікон Городнянського ясла-садка № 4, що знаходиться за
адресою вул. Свято-Миколаївська, 4 м. Городня, Чернігівської області»;
 будівництво багатофункціонального спортивного майданчика
на
території Городнянського ліцею №1 Городнянської міської ради в разі
надходження додаткових коштів;
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 розробити
проектно-кошторисну
документацію
за
проектом
«Капітальний ремонт покрівлі та терас корпусу №1 Городнянського ясласадка №1 за адресою: вул. Максимівська, 2 м. Городня Чернігівська область»

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;
 забезпечена якість освіти та якість освітньої діяльності, особливо у
сільській місцевості;
 збалансувано обсяг та напрями підготовки робітничих кадрів
відповідно до потреб регіонального ринку праці;
 підвищено престиж робітничих професій серед учнівської молоді;
5.3 Культура, туризм та спорт

Розвиток культури на 2021 рік визначає перспективи галузі культури
громади та направлена на збереження і вдосконалення існуючої мережі
закладів культури. Загальна спрямованість модернізації культури полягає у
приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої
орієнтації на задоволення культурних запитів жителів громади всіх вікових
категорій.
Надання послуг населенню у сфері культури, в основному, здійснюється
мережею закладів культури громади:
- КЗ «Міський будинок культури» Городнянської міської ради;
- клубні заклади (27);
- КЗ «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської»
Городнянської міської ради;
- КЗ «Городнянська централізована бібліотечна система» (Центральна
бібліотека; бібліотека для дітей; 24 сільських бібліотек-філій)
- КЗ «Городнянський історико-краєзнавчий музей»;

КЗ «Міський будинок культури» Городнянської міської ради
У «Міському будинку культури» функціонує як малий, так і великий
демонстраційні зали, працюють різноманітні творчі гуртки, ансамбль

37

народного танцю «Веселка», зразковий ансамбль бального танцю «Олена»,
танцювальний колектив «Цауберзайтен», народний вокальний ансамбль
«Забава», аматорський вокальний колектив «Ветеран», народна академічна
хорова капела, естрадний оркестр «GOROD BAND»
У творчих колективах МБК в середньому займається близько 300 осіб, в
тому числі і діти. Щомісячно проводяться культурно-масові заходи.
Одним з пріоритетних напрямків роботи міського будинку культури є
надання методичної та практичної допомоги закладам культури громади.
Методичний кабінет МБК є центром для надання фахової допомоги та
підвищення кваліфікації працівників культури. Робота методичного кабінету
направлена на подальший розвиток аматорського художнього мистецтва,
покращення роботи гуртків та колективів художньої самодіяльності, розвиток
дитячих художніх колективів, образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва.
Клубні заклади
На території Городнянської об’єднаної територіальної громади
функціонує 27 сільських клубних закладів. Працівниками клубних закладів
проводиться робота спрямована на розвиток творчих здібностей дітей та
молоді, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій, популяризації культурної спадщини,
проведення культурно-масових заходів за місцем проживання населення
присвячених до державних та народних свят: Міжнародного жіночого дня – 8
Березня, річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті та примирення,
Дня Незалежності України, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня українського
козацтва, Івана Купала, новорічних, різдвяних та інших заходів.
КЗ «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської»
Городнянської міської ради
У школі мистецтв навчається 206 учнів, працює 20 викладачів. Музична
школа має 5 відділів: фортепіанний, образотворчий, народних інструментів,
струнних народних інструментів, вокально-теоретичний. Функціонує оркестр
шумових інструментів, оркестр народних інструментів, ансамбль баянів,
вокальний ансамбль «Райдужні нотки», ансамбль скрипалів, дитячий
естрадний оркестр, хор молодших класів. Школа забезпечує доступність
позашкільної освіти для обдарованих дітей та молоді громади та поліпшує
умови організації повноцінного навчального процесу у закладі.
Учні школи мистецтв активно беруть участь та є переможцями обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів, що підвищує
престиж навчального закладу.

38

Бібліотеки
На території Городнянської міської ради функціонує КЗ «Городнянська
централізована бібліотечна система»
Бібліотека створює і використовує свій інформаційний потенціал і інші
матеріальні ресурси з метою сприяння формуванню і розвитку соціальноекономічного, культурного, творчого, освітнього потенціалу території.
З цією метою бібліотека:
- взаємодіє з різними службами, організаціями, незалежно від їх
місцезнаходження;
- сприяє отриманню систематичної освіти всіх рівнів, так само як і
самоосвіти, підтримує і бере участь у здійсненні заходів і програм;
- залучає кожного мешканця громади в процес соціалізації, сприяє
адаптації особистості в соціумі, її активної участі в суспільному житті
місцевої громади і виробленні її свідомої громадянської позиції;
- є центром по відродженню, збереженню і вивченню історії, культури,
літератури своєї малої батьківщини;.
- веде культурно-просвітницьку роботу культурної спадщини, розвиває у
користувачів здатність сприймати культуру і мистецтво; організує вечори,
зустрічі, лекції, фестивалі, конкурси та інші культурні акції;
- формує книжкову культуру населення за допомогою просування
читання кращих зразків вітчизняної та світової художньої літератури;
- створює середовище для розвитку підростаючого покоління, що
відповідає їх статевим, соціокультурним та індивідуальним особливостям,
прищеплює дітям та юнацтву любов до книги і читання, формує і задовольняє
потреби підростаючого покоління в духовному та інтелектуальному зростанні,
самопізнанні і самоосвіті, допомагає розвивати уяву і творчі здібності;
забезпечує доступ до інформації, використовуючи всі наявні ресурси;
- виконує функції центру соціокультурної реабілітації для незахищених і
особливих груп місцевого населення (пенсіонерів, учасників бойових дій,
дітей з малозабезпечених сімей, переселенців, підлітків з девіантною
поведінкою, інвалідів);
- є інформаційним центром території по формуванню екологічної
культури населення і бере участь у створенні екологічно безпечного
навколишнього середовища;
- виконує функції державного інформаційного центру, а також виступає в
якості «сполучної ланки» між владою та населенням;
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КЗ «Городнянський історико-краєзнавчий музей»
Формування музейного фонду історико-краєзнавчого музею розпочато з
2007 року. Кількість основного фонду становить 969 предметів, науково
допоміжного 4167 предметів.
Музей розташований в історичній будівлі колишнього міського голови та
благодійника П.М. Писарева.
Увійшовши до музею, ми потрапляємо у рекреацію, яка умовно розділена
на дві частини. Ліва – задіяна під виставковий простір, центральна – візитна
карта Городнянщини, яка при допомозі карти району, герба, якоря презентує
Городнянщину. Найбільша експозиція, яка займає три зали – це
«Городнянщина від найдавніших часів до 30-х років ХХ ст.», «Селянська
хата» та «Міщанська кімната», а також зала, яка містить експозиції присвячені
Другій світовій війні, під час якої загинуло 8425 жителів Городнянщини. В
останньому залі фрагментарно відображене соціально-економічне становище
Городні 60-х років минулого сторіччя. Домінантою експозиції є комплекс
присвячений Л.Г. Лук'яненку. Крім численних фото і документальних
матеріалів, експонується камера для утримання політичних в'язнів (імітація). В
2017 році будо відкрито експозицію «Городня від найдавніших часів до 30-х
років ХХ ст.» та експозицію «Міщанської кімнати», в 2019 році відкрита
виставка музичних інструментів Заслуженого артиста України Михайла
Твердого. В 2020 році завершили роботи по впровадженню концепції
створення розділу експозиції «Городнянщина в період Української революції
1917-1921 рр».
Основні завдання на 2021 рік:
 збереження історичної, матеріальної, нематеріальної культурної
спадщини Городнянщини;
 інфраструктурне забезпечення галузі культури та спорту;
 забезпечення фахового та освітнього рівня працівників культури і
мистецтв.
 зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 виготовлення рекламної та сувенірної продукції (постери, банери,
плакати, буклети, путівники, тощо) з інформацією про туристичний потенціал
Городнянської громади та розповсюдження її серед потенційних туристів, в
т.ч. іноземних;
 промоція іміджу громади, як затишного куточка де можна гарно
відпочити;
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 використання у повній мірі існуючих можливостей громади у сфері
фізичного виховання та спорту серед 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:
 створення
проектів
та
проведення
креативних
флешмобів,
театралізованих заходів;
 організовувати та проводити на належному організаційному і творчому
рівні урочисті, культурно-мистецькі заходи з нагоди державних свят,
пам’ятних дат, ювілеїв;
 організувати рекламу туристичних можливостей громади в засобах
масової інформації;
 придбати професійну пересувну сцену та звукове обладнання для
проведення заходів на території громади;
 придбати сучасний модульний екран для забезпечення ефективного
проведення концертних заходів
 продовжити роботу по забезпеченню комп’ютерною технікою та
доступом до мережі Інтернет працівників сільських клубних закладів та
бібліотек 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;
 розробити ПКД по проекту «Капітальний ремонт із впровадженням
заходів з теплореновації шляхом заміни вікон та зовнішніх дверних
конструкцій КЗ «Городнянська школа мистецтв ім. Лідії Кондрашевської» за
адресою вул.Троїцька, 12 м. Городня, Чернігівського району Чернігівської
області»
 розробити ПКД по проекту «Капітальний ремонт із впровадженням
комплексних заходів з теплореновації КЗ «Міський будинок культури»:1-а
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черга заміна віконних та зовнішніх дверних конструкцій; 2-га черга утеплення
фасаду будівлі за адресою вул. Троїцька, 8 м. Городня, Чернігівський район
Чернігівської області»

Очікувані результати:
 по можливості виконати всі вище переліченні проекти, завдання та
заходи у сфері культури, спорту та туризму;
 сформувати гармонійне культурне середовище громади;
 створити позитивний туристичний імідж громади, збільшити кількість
туристів, що відпочивають у межах громади, зокрема у напрямі зеленого
туризму;
 досягнути високого рівня охоплення дітей і учнівської молоді віком 6-18
років систематичними заняттями у спортивних школах, секціях, клубах;
 розвивати спортивну інфраструктуру для масових занять фізичною
культурою та спортом дорослого населення, дітей і молоді, проводити
спортивні змагання з ігрових видів спорту для дітей, юнаків та ветеранів.
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ДОДАТКИ
ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2021 РІК

Додаток 1 до Програми соціально-економічного розвитку
Городнянської міської ради на 2021 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням третьої сесії восьмого скликання
Городнянської міської ради
від 11.02.2021 року

Пріоритетні об’єкти Городнянської міської ради, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного,
місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

Найменування об’єкта та його
місцезнаходження

«Капітальний ремонт з утепленням
фасадів і заміною вікон
Городнянського ясла-садка № 4, що
знаходиться за адресою вул. СвятоМиколаївська, 4 м. Городня,
Чернігівської області»
«Облаштування відео спостереження в
публічних місцях міста»
«Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття проїзної
частини по вул. Жовтневій (від
вул. Свято-Миколаївської до
перехрестя з вул. Заводська) в
м. Городня, Чернігівської області»
«Капітальний ремонт із
впровадженням комплексних заходів з
теплореновації КЗ «Міський будинок
культури»:1-а черга заміна віконних та
зовнішніх дверних конструкцій; 2-га
черга утеплення фасаду будівлі за
адресою вул. Троїцька, 8 м. Городня,
Чернігівський район Чернігівської
області»

Проектна
Рік початку і
потужність,
закінчення
відповідних
будівництва
одиниць

Кошторисна вартість
Орієнтовний обсяг фінансування на
об'єкта, тис. грн
2021 рік
Найменування
експертної організації,
залишок на
обласний та
державний
інші
дата, номер експертизи
усього
01 січня
місцеві
бюджет
джерела
2021 р.
бюджети

2021

Об’єкт

7227.57

-

5782.056

1445.514

-

ДП
«Укрдержбудекспертиза»
№25-0398-17
від 29.01.2018

2021

Об’єкт

-

-

-

-

-

Розробка ПКД з
послідуючою реалізацією

2021

Об’єкт

1940,739

-

-

-

-

ТОВ «Сіверексперт» від
18.12.2019 року №02/57/19
З послідуючою
реалізацією

2021

Об’єкт

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

Найменування об’єкта та його
місцезнаходження

Будівництво багатофункціонального
спортивного майданчика на території
Городнянського ліцею №1
Городнянської міської ради
Реконструкція вуличного освітлення
по вул. Троїцька в м. Городня
Чернігівської області
Протипожежна обробка 1-ої
муніципальної будівлі
Капітальний ремонт із впровадженням
заходів з теплореновації шляхом
заміни вікон та зовнішніх дверних
конструкцій КЗ «Городнянська школа
мистецтв ім. Лідії Кондрашевської» за
адресою вул.Троїцька, 12 м. Городня,
Чернігівського району Чернігівської
області
Капітальний ремонт покрівлі та терас
корпусу №1 Городнянського ясласадка №1 за адресою: вул.
Максимівська, 2 в м. Городня
Чернігівської області
Капітальний ремонт дорожнього
покриття проїзної частини та тротуару
з влаштуванням водовідводу по вул.
Незалежності від перехрестя з вул.
Чернігівська до мосту через р. Чибриж
в м. Городня Чернігівського району
Чернігівської області
Реконструкція площі Попудренка з
влаштуванням зони відпочинку

Проектна
Рік початку і
потужність,
закінчення
відповідних
будівництва
одиниць

Кошторисна вартість
Орієнтовний обсяг фінансування на
об'єкта, тис. грн
2021 рік
Найменування
експертної організації,
залишок на
обласний та
державний
інші
дата, номер експертизи
усього
01 січня
місцеві
бюджет
джерела
2021 р.
бюджети

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

Об’єкти

-

-

-

-

-

-

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД з
послідуючою реалізацією

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

Найменування об’єкта та його
місцезнаходження

Проектна
Рік початку і
потужність,
закінчення
відповідних
будівництва
одиниць

Кошторисна вартість
Орієнтовний обсяг фінансування на
об'єкта, тис. грн
2021 рік
Найменування
експертної організації,
залишок на
обласний та
державний
інші
дата, номер експертизи
усього
01 січня
місцеві
бюджет
джерела
2021 р.
бюджети

Реконструкція вуличного освітлення в
с. Ваганичі

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

Реконструкція вуличного освітлення в
с. Ільмівка

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД з
послідуючою реалізацією

Реконструкція та відновлення
ґрунтового ставка в с. Хотівля

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД з
послідуючою реалізацією

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД
Розробка проекту
організації території парку

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

ПКД

-

-

-

-

-

Розробка ПКД

2021

-

-

-

-

-

-

-

«Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття по вул.
Лесі Українки від школи до межі
населеного пункту в с. Перепис,
Чернігівської району Чернігівської
області»
Реконструкція парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва «Ваганицький
парк» в с. Ваганичі Чернігівського
району Чернігівської області
Будівництво водогону м. Городня – с.
Вокзал-Городня Чернігівського району
Чернігівської області
«Впорядкування міського парку
відпочинку та набережної зони р.
Чибриж»
Заміна віконних та зовнішніх дверних
блоків на енергоефективні у КНП
«Городнянська центральна районна
лікарня» Городнянської міської ради
(Капітальний ремонт)
«Придбання медичного обладнання»

Додаток 2 до Програми соціально-економічного розвитку
Городнянської міської ради на 2021 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням третьої сесії восьмого
скликання Городнянської міської ради
від 11.02.2021 року

Перелік міських (регіональних) програм, які будуть реалізовуватись у 2021 році
№

Назва програми

Термін реалізації

1
2

Програма «Нагородження відзнаками Городнянської міської ради на 2021-2025 роки»
Програма «Фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із
діяльністю Городнянської міської ради на 2021-2025 роки»
Програма збереження архівних фондів на 2021-2025 роки
Програма місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувальнопрофілактичних закладів громади на 2021-2025 роки
Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги у Городнянському районі на 2021-2025
роки
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки
Цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2025 роки
Програма «Цукровий діабет» на 2021-2025 роки
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки
Програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг
зв’язку та встановлення квартирних телефонів на 2021-2025 роки
Програма «Компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на території
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки»
Програма надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки
Програма «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Городнянської міської ради на
2021-2025 роки»
Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2021-2025 роки
Комплексна програма соціальної підтримки учасників Антитерористичної операції, Операції

2021-2025
2021-2025

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Об'єднаних сил, учасників бойових дій та членів їх сімей на 2021-2025 роки.
Програма "Забезпечення участі Городнянської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації
міст Чернігівської області» на 2021-2025 роки"
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2021-2025 роки на
території Городнянської міської ради
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської об’єднаної територіальної громади на
2021 рік
Програма громади «Освітня стипендія» на 2021 рік
Програми розвитку культури на 2021-2025 роки на території Городнянської міської ради
Програми «Стипендії талановитим і обдарованим дітям та молоді у сфері культури та мистецтва
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки» на території Городнянської міської ради
Програма «Розвиток фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки на території Городнянської
міської ради»
Програма розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки
Програма підтримки місцевого книговидання на 2021-2025 роки на території Городнянської міської
ради
Програма розвитку житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки
Програма організації та проведення громадських робіт для населення Городнянської міської ради на
2021-2025 роки
Програма запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки
Програма «Охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Городнянської
міської ради на 2021-2025 роки»

2021-2025
2021-2025
2021
2021
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025

