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В С Т У П  

 

Програма економічного і соціального розвитку Городнянської міської 

ради на 2022 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 у 

2022 році. 

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), Стратегія 

розвитку Городнянської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки. 

Реалізація програмних завдань на 2022 рік має забезпечити вирішення 

ряду проблем в економіці і соціальній сфері, динамічний соціально-

економічний розвиток громади, покращення якості життя людей, та 

зменшення соціальних дисбалансів. 

До Програми включено перелік цільових програм, які будуть 

реалізовуватись в громаді у 2022 році, а також пріоритетні об’єкти, які 

доцільно фінансувати за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, а 

також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел не 

заборонених діючим законодавством України.  

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 2021 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 2022 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 

2021 РОЦІ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ЙОГО СТРИМУЮТЬ 

 

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 Городнянської 

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, що утворюють 17 

старостинських округів.  
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Рисунок 1. – Карта Городнянської об’єднаної територіальної громади 
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Демографічна ситуація 

        Протягом останніх років спостерігається чітка негативна тенденція, яка 

характерна для всього Чернігівського регіону, до зменшення населення на 

території Городнянської міської ради. Основними чинниками демографічної 

кризи є перевищення смертності над народжуваністю та міграція населення з 

України. Найбільших втрат зазнають сільські населені пункти, оскільки 

нагальною є проблема обезлюднення таких територій у зв’язку 

важкодоступністю, обмеженим доступом до соціальних та медичних послуг, а 

також тенденції старіння населення. Це наочно демонструє інформація, що 

наведена в Таблиці 1.1 (нижче за текстом), стосовно кількості населення по 

населеним пунктам на території Городнянської міської ради. З 61 населеного 

пункту, в 11 з них кількість складає не більше 5 мешканців, що складає 18% 

від загальної кількості населених пунктів громади.  

Чисельність наявного населення громади станом на 01.12.2021 року, 

складає 20644 особи, що в порівняні з 2020 роком нижче на 206 осіб, або 

менше на 1% мешканців громади. Відповідно до цього зменшується і 

щільність населення на цій території. В 2021 році цей показник складає в 

середньому 16 осіб/км2 , що майже вдвічі нижче за аналогічний показник по 

регіону, який становить 30 осіб/км2, тому, враховуючи віддаленість населених 

пунктів та нерівномірний розподіл населення, половина якого сконцентрована 

в адміністративному центрі м. Городня, створює певні складнощі в частині 

забезпечення кожного мешканця громади соціальними, побутовими, 

економічними та іншими послугами, які покликані покращити добробут 

населення.    

Також присутні певні гендерні відмінності у демографічному складі 

населення. Проаналізувавши співвідношення загальної кількості чоловіків та 

жінок по всім віковим групам в громаді, то жінок виявиться на 20% більше.  

Якщо порівняти вікову групу жінок та чоловіків у віковому діапазоні 61 +, 

кількість жінок переважає на 90%, тобто майже у 2 рази, і тому найбільшу 

кількість громадян літнього віку по громаді становлять саме жінки. Схожа 

ситуація і при оцінці категорії мешканців працездатного віку, оскільки жінок  

тут теж більше на 12% ніж чоловіків. Проте, рівень зайнятості жінок 

працездатного віку нижчий порівняно з рівнем зайнятості чоловіків такого 

віку, оскільки жінки, нажаль, становлять більшість населення з низьким 

доходом, яке звертається за державною соціальною допомогою, що підвищує 

вразливість жінок до бідності.   
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Таблиця 1.1 - Найменування населених пунктів що входять до складу 

Городнянської міської ради, чисельність населення, відстань до 

адміністративного центру 

№ 

з/п 

Найменування населених 

пунктів, що входять до 

складу громади 

Площа, га 

Чисельність 

населення (наявне) 

станом на 

01.12.2021 р. 

Відстань центру 

територіальної 

громади, 

кілометрів 

1 м Городня 1220,1 11710 - 

2 с Альошинське 80,0 196 4 

3 с Вокзал-Городня 156,0 535 3 

4 с Павло-Іванівське 1,0 4 7,5 

5 с-ще Ясенівка 26,0 89 6 

6 с Бутівка 291,0 208 7 

7 с Здрягівка 150 94 13 

8 с Слобода 72,0 33 10,7 

9 Полісся 359,0 245 13,7 

10 с. Володимирівка 491,8 286 26,3 

11 с. День Добрий 101,9 16 25,2 

12 с.Ільмівка 406,6 237 31,3 

13 с.Ближнє 35,0 2 34,3 

14 с.Карпівка 137,0 21 30,2 

15 с.Мости 25,0 1 32,5 

16 с.Світанок 40,0 15 27,1 

17 с Гніздище 70,5 47 7,5 

18 с Горошківка 23,0 68 6 

19 с Стовпівка 80,0 67 8,5 

20 с Дроздовиця 370,0 203 15 

21 с Будище 90,0 12 22,5 

22 с Диханівка 119,5 30 17 

23 с Конотоп 451,0 279 21 

24 с Кузничі 200,0 148 9,8 

25 с-ще Зелене 11,2 22 10 

26 с Моложава 165,06 82 17,5 

27 с Залісся 17,6 5 29,7 

28 с Картовецьке 16,2 7 13 

29 с Лютіж 40,8 38 13,5 

30 с Минаївщина 20,7 39 19 

31 с Невкля 189,6 213 24 

32 с Перерост 16,1 3 28 

33 с Студенець 17,8 3 11,5 

34 с Черецьке 16,6 20 20,5 

35 с Мощенка 224,0 351 24,5 

36 с Гасичівка 94,6 31 20,5 

37 с Сутоки 53,0 25 22 

38 с Сеньківка 194,5 120 30 

39 с Берилівка 66,8 20 29,5 

40 с Пекурівка 471,17 380 9,7 

41 с Політрудня 82,4 102 7 

42 с Солонівка 264,23 252 14 

43 с Смичин 376,6 447 16,5 
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Ринок праці та зайнятість 

          

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.12.2021 року 

становила 442 особи, що на 26,2% менше у порівнянні з відповідним періодом 

2020 року. Протягом 2021 року 427 осіб (1371 в 2020 році) було 

працевлаштовано.  

        Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, 

часткового подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, 

Городнянським центром зайнятості організовано професійне навчання 111 

осіб. Навчання проводилось за професіями та напрямками, актуальними на 

ринку праці. Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру брали 60 зареєстрованих безробітних. 

         Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (нараховано в 

середньому працівнику) на території Городнянської міської ради за 2021 рік 

становила 10900,00 гривень. Збільшення склало 35% відповідно до 

аналогічного показника 2020 року. 

 

Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок 

 

   1. Відновлено та нанесено 6 108,1 м ліній та 468,7 м2 дорожньої розмітки в 

м.Городня по вулицям Жовтнева, Жижкуна, Максимівська, Незалежності, 

Троїцька, Чернігівська, Шевченка, 1 Травня; 

   2. Оголошено конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування: Городня-Моложава-Невкля; Городня-Кузничі-

Хотівля; Городня-Слобода-Здрягівка. За результатами конкурсу перевезення 

44 с Дібрівне 337,9 472 14 

45 с Хотівля 422,33 252 12 

46 с Травневе 36,2 31 10 

47 с Хрипівка 279,59 606 5,5 

48 с Півнівщина 104,7 222 6,5 

49 с. Старосілля 180,0 189 18,6 

50 с. Автуничі 290,0 260 20,8 

51 с. Андріївка 230,0 90 22,1 

52 с. Перепис 585,0 254 23,1 

53 с. Кусії 292,0 29 33,3 

54 с. Ваганичі 570,7 255 23,8 

55 с. Барабанівське 35,8 2 26,8 

56 с-ще Вершини 13,4 3 25,9 

57 с.Деревини 520,0 428 27,3 

58 с. Лемешівка 453,0 330 29,3 

59 с.Мальча 120,0 5 26,9 

60 с-ще Рубіж 72,0 1 25,9 

61 с. Хоробичи 471,0 509 17,5 
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пасажирів здійснює комунальне підприємство «Городнянська житлово-

експлуатаційна дільниця». Також додатково проведено конкурс по напрямах 

Городня – Деревини (ФОП Криволап В.В.) та Городня – Дроздовиця (КП 

«Городнянська ЖЕД»). 

3. Підключено заклади соціальної інфраструктури в 8 населених пунктах 

громади до широкосмугового оптичного Інтернету за рахунок коштів 

«Інтернет субвенції» 

 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій  

 

        Відповідно до визначених завдань та пріоритетів Програми соціально – 

економічного розвитку Городнянської міської ради на 2021 рік, здійснювалась 

системна робота щодо їх реалізації. Протягом року зусилля були сфокусовані 

на реалізації напрямів, що стосуються різних аспектів сфери житлово – 

комунального господарства громади, а саме:  

    1.Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання. 

    2.Забезпечено якісне освітлення населених пунктів.  

    3. Благоустрій та санітарний стан території населених пунктів.       

    4. Роботи з озеленення  територій та утримання зелених насаджень. 

    5.Створювались відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та 

дорослого населення.  

    Результатом проведеної роботи по зазначеним напрямам, стала реалізація 

наступних заходів та проектів: 

       1. Впорядковано сміттєзвалища в селах Автуничі, Дібрівне, Дроздовиця, 

Конотоп, Кузничі, Лемешівка, Мощенка, Смичин, Солонівка,  Хотівля; 

       2. Для збору побутових відходів придбані та встановлені в м. Городня  

контейнерів для пластикових відходів; 

       3. Здійснювалась підсипка доріг в м.Городня по вулицям Армійська, 

Молодіжна, 8 Березня, Стеби, Шатило, Цимбаліста, Перемоги, провулкам 

Петрівського, Чкалова, Шевченка та в с.Альошинське по вул.Пантелеймона 

Зайця 

       4. проведений ремонт асфальтобетонного покриття доріг і тротуарів 

площею 1014 м2 в м.Городня по вулицям Волковича, Жовтнева, Жижкуна, 

Івана Дудка, Максимівська, Незалежності, Троїцька, Чернігівська, Шевченка, 

1 Травня та в с.Солонівка по вул.Центральна; 

       5. Розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту 

«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». 

       6. Видалено 558 аварійних дерев в селах Мощенка, Сеньківка, Солонівка, 

Деревини, Ільмівка, Хоробичі, Автуничі, Андріївка, Старосілля, Лемешівка та 

в м.Городня. 
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       7. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проект по 

реконструкції вуличного освітлення в с. Ільмівка; замінено 565 світлодіодних 

та 33 натрієвих ламп, встановлено 91 новий світильник в селах Здрягівка, 

Слобода, День-Добрий, Гніздище та в м. Городня; 

       8. Проведено очистку 4 колодязів питної води та встановлено 22 бетонних 

колодязних оздоблень в селах Автуничі, Володимирівка, Дроздовиця, 

Лемешівка, Півнівщина, Перепис, Старосілля, Солонівка, Конотоп, Хотівля, 

Хрипівка,  та в місті Городня; влаштована водопровідна колонка на в с.Лютіж; 

       9. Виконані топографо-геодезичні роботи по об’єкту: «Реконструкція 

парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

"Ваганицький" в с.Ваганичі» 

      10. Придбані та встановлені 25 елементів обладнання для дитячих ігрових  

майданчиків (гірка, гойдалка, балансир, карусель) та 12 шт. лавок для 

відпочинку м.Городня, с.Ваганичі, с.Дроздовиця, с.Ільмівка, с.Лемешівка, 

с.Пекурівка, с.Старосілля. 

      11. Розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту 

«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». 

     12. Виконані топографо-геодезичні роботи по об’єкту: «Реконструкція 

парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

"Ваганицький" в с.Ваганичі». 

 

Створення та організація системи надання адміністративних послуг 

 

       В 2021 році розпочав свою роботу відділ «Центр надання 

адміністративних послуг», який було створено за підтримки програми «U-

Lead з Європою». Станом на 01.10.2021 р. мешканці Городнянської міської 

ради та суб’єкти господарювання мають можливість отримати більш ніж 200 

адміністративних послуг. За 9 місяців Центром надання адміністративних 

послуг за результатами звернень надано 4875 адміністративних послуг.  

 

Освіта 

 
     Функціонування освіти за звітний період характеризується наявністю 

певних труднощів, які об’єктивно впливають на загальний стан сфери освіти в 

громаді. В І півріччі 2021 року, вимушено постало питання оптимізації 

мережі освітніх закладів в населених пунктах, що приєдналися в 2020 році 

до Городнянської міської ради, а саме: КЗ Деревинська загальноосвітня школа 

І-ІІ ст. Городнянської міської ради, КЗ Переписька початкова школа, КЗ 

Лемешівська початкова школа та КЗ Ільмівська початкова школа. У зв’язку з 

невідповідністю даних закладів вимогам Міністерства освіти і науки України 

щодо наповнюваності класів, затверджений обсяг освітньої субвенції, 
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передбачений на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, був 

недостатнім, що унеможливлювало подальше функціонування цих закладів.  

      Загалом, станом на 01.10.2021 у закладах загальної середньої освіти 

громади навчається 1995 здобувачів освіти. З них гарячим харчуванням 

охоплено 1264 дитини, з яких 556 відносяться до пільгових категорій. 

Вартість харчування складає 21 грн. З метою доступності до навчальних 

закладів здобувачів освіти та педагогічних працівників, організовано підвіз, 

який на 100% покриває дану потребу. Дошкільною освітою у громаді 

охоплено 422 дитини. 

         За звітний період в освітній сфері реалізуються наступні проекти та 

заходи,  націлених на зміцнення матеріально-технічної бази та покращення 

умов надання освітніх послуг: 

- за рахунок коштів субвенції «Нова Українська Школа» - здійснено 

закупівлю оснащення, зокрема сучасних меблів для майбутніх перших класів, 

дидактичних матеріалів, комп’ютерного обладнання на загальну суму - 615,00 

тис. грн; 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти придбано 21 

ноутбук на суму  - 420,840 тис. грн; 

- майже завершено обладнання 12 кабінетів сучасними електронними 

освітніми ресурсами за рахунок коштів від Асоціації міст України на суму 1 

млн. грн; 

- придбано шкільний автобус за рахунок коштів освітньої субвенції 

обласного бюджету та співфінансування з міського бюджету – 1900,00 тис. 

грн 

- залучено кошти по програмі «Спроможна школа» на реалізацію проекту 

«Капітальний ремонт харчоблоку та актової зали з заміною внутрішніх мереж 

вентиляції, водопостачання та каналізації в опорному закладі освіти КЗ 

«Городнянський ліцей №2» на загальну суму – 10257,734 тис. грн. На даний 

час проект майже завершено; 

 

Культура, туризм та спорт 

 
За звітний період основні зусилля були направлені на забезпечення 

культурними послугами мешканців громади. Враховуючи карантинні 

обмеження у зв’язку з пандемією, робота закладів культури, зокрема в частині 

проведення культурно-освітніх заходів, була частково призупинена. Водночас, 

відділу культури вдалося частково компенсувати відсутність таких заходів в 

міжкарантинний період, шляхом інтенсивного їх проведення: 

- проведено фестиваль «Колядок», «Родинна скарбниця», «SummerFest» та 

гастрономічний фестиваль «GastroFest»; 

- організовано свято регіонального рівня з нагоди 30-річчя Дня Незалежності 

України та святкування Дня міста; 
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- проведено свято Івана Купала по всіх старостинських округах та 

організовано «День Села» практично по всіх селах громади; 

- до державних та календарних дат організовано та проведено ряд мітингів, 

вшанувань, та концертних програм; 

 - проведено спортивно-розважальні заходи – турніри по футболу, волейболу, 

великому тенісу, шахів та спартакіади. 

     Крім того, за звітний період, вдалося посилити матеріально-технічну базу 

клубних та бібліотечних закладів громади, зокрема придбати ноутбуки, 

звукове і акустичне обладнання, а також провести поточні ремонти в закладах 

культури. 

 

Охорона здоров’я 

 

        Первинна ланка забезпечується діяльністю Комунального 

некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» до якого входить 2 амбулаторії – це Городнянська 

лікарська амбулаторія та Хоробицька лікарська амбулаторія (будівництво 

якої знаходиться на стадії завершення), а також 19 фельдшерських пунктів. 

        Станом на 11.11.2021 року налічується 5 сімейних лікарів, 1 лікар 

терапевт та 4 лікарі педіатри.  

        Всього заключено декларацій з пацієнтами 14349, 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 медико-санітарної допомоги».       

Однією із головних проблем є недостатній рівень матеріально-технічного 

забезпечення та кадровий дефіцит. 

         Вторинна ланка представлена КНП «Городнянська міська лікарня». 

Протягом звітного періоду, діяльність установи в умовах пандемії COVID-19 
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та карантинних обмежень, була напруженою, але, в порівнянні з попередніми 

роками, значно ефективнішою. Для забезпечення ефективної діяльності 

інфекційного відділення, в якому утримуються хворі на COVID-19, було 

прокладено кисневі траси та придбано стаціонарний кисневий концентратор 

кисню вартістю 200 000,00 грн. 

   

Головними проблемами, які не вирішені у 2021 році та стримують 

розвиток залишаються:  

     

 перекладення з боку держави на громади не властивих їм 

повноважень без надання фінансового забезпечення або компенсації. 

 дуже суттєве зростання вартості енергоносіїв для бюджетних 

установ в кінці 2021 року, що змушує сконцентруватися на забезпеченні 

фінансування захищених статей видатків без можливості розвитку;  

 обмеження діяльності підприємств всіх форм власності, в наслідок 

введення карантинних обмежень, що унеможливлює  або суттєво ускладнює 

отримання прибутку підприємцями та зменшує відрахування податків до 

бюджету; 

 

Діє ряд факторів, що гальмують економічне зростання у 

сільськогосподарському виробництві. До них належать: 

 

 високі ціни на нафтопродукти, сільськогосподарську техніку, 

машини та обладнання; 

 демографічна криза,  відтік працюючого населення та питання 

кадрового забезпечення села. 

 відсутність системної та послідовної підтримки ключових галузей 

сільського господарства; 

 

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. 
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у соціальній сфері: 

 низький рівень доходів значної частини населення в умовах 

швидкого зростання вартості життя, невирішеність низки соціальних проблем, 

зокрема: 

 у зв'язку з демографічними тенденціями до старіння населення та 

зростання кількості осіб пенсійного віку, поглибленням диференціації рівня 

доходів громадян необхідним є застосування нових механізмів соціального 

захисту. 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 та кадрового 

забезпечення закладів соціальної сфери, зокрема первинної та вторинної ланки 

медичного обслуговування; 

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

 

2. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ У 2022 РОЦІ 

 

У 2022 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; 
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 підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів; 

 розвиток малого та середнього підприємництва; 

 розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури; 

 розвиток соціальних та гуманітарних сфер діяльності, соціальний 

захист та життєзабезпечення населення громади. 

Робота в даних напрямках передбачається в завданнях і заходах 

середньострокових міських галузевих програмах. 

Реалізація завдань 2022 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 2022 році будуть: 

 стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форм власності та організаційно-

правових 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. 
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3. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

ГРОМАДИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  

3.1. Створення та організація системи надання адміністративних послуг 
        Відповідно до завдань та заходів Програми соціально-економічного 

розвитку Городнянської міської ради на 2021 рік, на території громади 

розпочав свою діяльність відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Городнянської міської ради, що був створений в рамках другого раунду 

відбору учасників Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в 

частині створення / модернізації центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП).  

        Протягом 2021 року робота відділу була сфокусована в напрямку 

забезпечення максимально якісного процесу надання більше 200 видів 

адмінпослуг. Станом на 01.10.2021 відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» за результатами звернень громадян надано 4875 

адмінпослуг.  

Основні завдання та заходи на 2022 рік: 

 проведення у відповідність перелік адміністративних послуг, які 

надаються відділом центр надання адміністративних послуг відповідно до 

розпорядження КМУ № 523-р від 16 травня 2014 року;  

 підключення до електронної системи «SARAFAN» з метою 

моніторингу оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення щодо якості 

надання адміністративних послуг в ЦНАП; 

 проходження навчання кожного адміністратора ЦНАП у 

навчальному кабінеті на платформі «Дія»; 

 проведення навчання для адміністраторів ЦНАП щодо  

можливості взаємозаміни, під час процесу надання адміністративних послуг; 

 розглянути можливість інсталяції відповідного програмного 

забезпечення для запуску програми «Електронна черга», оскільки, на даний 

час, встановлена програма «КЛЕРК» здійснює лише поточний прийом 

громадян, що унеможливлює планування процесу прийому громадян на 

майбутнє. 

 

Очікувані результати: 

 поліпшено якість та забезпечено стандарти якості надання 

адміністративних послуг населенню; 

 покращено обслуговування мешканців громади; 

 зменшено черги відвідувачів та часу очікування; 

 отримано можливість планувати прийом клієнтів на майбутнє, за 

умови встановлення відповідного програмного забезпечення для «електронної 

черги». 

 



 
17 

3.2. Розвиток підприємництва та формування конкурентного середовища 

на ринку 

 

Станом на 01.11.2021 року на території Городнянської міської ради 

кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб та 

підприємств всіх форм власності становило 657 одиниць, що відповідно до   

2020 року складає зменшення на – 6,54 %. 

На 01.12.2021 року кількість сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території 

громади складає – 29, із них фермерських господарств – 17 та 

сільгосппідприємств – 12. В порівнянні з минулим роком, кількість 

зменшилась на 3 фермерських господарства та 1 с/г підприємство. Одним із 

основних видів діяльності аграрного сектору спеціалізація на вирощування 

зернових, бобових і олійних культур, а також частково займається сферою 

виробництва тваринництва. 

За 2021 рік, перелік підприємств промисловості громади, не зазнав 

суттєвих змін та представлений основними роботодавцями такими, як ДП 

«Лісове господарство», ДП «Городнярайагролісгосп», ТОВ «Етнопродукт», 

ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод», ПП «Городнянські аграрні 

інвестиції». 

Протягом 2021 року здійснювалась інформаційна підтримка малого та 

середнього бізнесу шляхом оприлюднення актуальної інформації (зміни в 

законодавстві, програми державної допомоги тощо), яка прямо або 

опосередковано стосується діяльності всіх суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність на території Городнянської міської ради.  

Проведено спільні наради з підприємцями з метою вирішення 

проблемних питань, які стосуються різних аспектів діяльності місцевого 

бізнесу, зокрема щодо врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, 

оперативного вирішення питань у сфері землекористування, формування 

збалансованого бюджету, та організації діалогу між соціально відповідальним 

бізнесом, органами місцевого самоврядування та громадськістю. 

 Основні завдання на 2022 рік: 

 продовження тісної співпраці з  підприємствами,  підприємцями, 

установами  на території  громади, співпраця з асоціацією підприємців та 

іншими зацікавленими сторонами; 

 максимальне залучення місцевого бізнесу для виконання робіт  та 

надання послуг в освоєнні бюджету міської ради; 

 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; 
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 забезпечення рівноправності підприємницької діяльності 

підприємствам всіх форм власності. 

 

Проблемні питання: 

 обмеженість фінансових ресурсів громади щодо підтримки 

розвитку та діяльності суб’єктів підприємництва; 

 значне підвищення цін на енергоносії, що збільшує собівартість 

виробленої продукції;  

 зростання дефіциту на компоненти кормів для 

сільськогосподарських тварин через спекулятивні дії їх виробників на 

внутрішньому ринку та зростання вартості на іноземну продукцію; 

    низька підприємницька активність населення; 

    відтік трудових ресурсів, особливо в сільській місцевості, 

зокрема  з причини відсутності роботи, розриву рівня оплати праці в 

порівнянні з великими містами; 

 

Основні організаційні заходи та проекти: 

 у разі розробки регуляторних актів запроваджувати прозорий та 

широкий механізм обговорення таких проектів у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

 проведення, зустрічей, нарад, консультацій представників громади 

з суб’єктами підприємництва в разі виникнення проблемних питань та 

напрацювання шляхів їх вирішення;  

 проведення інформаційної роботи щодо запровадження нових 

нормативно-правових актів,  що мають безпосередній вплив на суб’єктів 

господарювання, та інформування підприємців про можливі програми 

підтримки з боку держави або інших сторін. 

 

Очікувані результати: 

 підвищена інформаційна обізнаність суб’єктів підприємництва; 

 підвищення конкурентоздатності малого та середнього бізнесу та 

їх продукції;   

 невідповідність існуючого рівня розвитку інфраструктури, 

особливо дорожньо-транспортної, до потреб підприємців; 

 

3.3. Інвестиційна 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). За звітний період 

виконавчими органами,  здійснювалась постійна робота щодо залучення 

додаткових ресурсів для розвитку громади, а саме:  
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1. Залучено субвенцію на соціально-економічний розвиток у розмірі 2 млн. 

гривень. За рахунок цих коштів реалізується 2 проекти: 
- Капітальний ремонт - заміна віконних та зовнішніх дверних блоків на 

енергоефективні в КНП «Городнянська міська лікарня» 

Городнянської міської ради – загальна вартість 1840,00 тис.грн. На 

даному етапі проект майже завершений.  

- Придбання дефібрилятора для КНП «Городнянська міська лікарня» - 

160,00 тис.грн. Обладнання вже придбано та встановлено;  

2. На конкурс інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, 

що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

на 2022 рік підготовлено та подано до участі 7 проектів, які знаходяться на 

етапі відбору:  

- Покращення умов надання населенню медичних послуг в КНП 

"Городнянська міська лікарня" шляхом закупівлі медичного 

обладнання – бюджет проекту – 3310,00 тис.грн. 

- Підвищення якості медичного обслуговування населення громади 

шляхом придбання комп’ютерного томографа для комунального 

некомерційного підприємства «Городнянська міська лікарня» 

Городнянської міської ради – бюджет проекту – 12800,00 тис.грн; 

- Придбання пасажирських автобусів для організації 

пасажироперевезень на території Городнянської міської 

територіальної громади – 4400,00 тис.грн; 

- Відновлення сприятливого гідрологічного і санітарного стану ставків 

та озер на території Городнянської територіальної громади – 1244,200 

тис.грн 

- "Капітальний ремонт з утепленням фасадів і заміною вікон 

Городнянського ясла-садка №4, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Городня вул. Свято-Миколаївська, 4" 

(перерахунок у поточні ціни) – 12144,930 тис.грн; 

- «Створення підприємства по виробництву та переробці молока на 

території Городнянської об'єднаної територіальної громади» - 

15525,00 тис.грн; 

- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загального користування 

в опорному закладі освіти КЗ "Городнянський ліцей №2", що 

розташований за адресою: вул. Троїцька, 2А в м. Городня, 

Чернігівської області" – 10890,080 тис.грн; 

3. Залучено кошти для підключення 27 населених пунктів громади до 

мережі Інтернет за рахунок коштів «Інтернет субвенції»  – 2698,00 тис. грн. На 

даний момент проект на стадії реалізації; 
4. Розроблено грантові проекти та подано на участь до Посольства Республіки 

Болгарія та  Посольства Японії – загальний бюджет обох заявок 4310,00. 

Проекти знаходяться на етапі оцінювання. 
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5. Підготовлено 14 інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів, 

зокрема для Ukraine Invest (урядовий офіс із залучення та підтримки 

інвестицій) в різних галузях економіки, від організації садівництва до 

створення хімічного або меблевого виробництва; 

6. Для отримання фінансування за рахунок коштів обласного фонду 

охорони навколишнього середовища для здійснення природоохоронних 

заходів на 2022 рік подано три проекти: 

- «Розчистка та благоустрій сміттєвого полігону в м. Городня    

Чернігівського району Чернігівської області»; 
- «Розчищення водойми в с. Хотівля Чернігівського району 

Чернігівської області»; 

- «Розробка «Проекту організації парку-пам’ятки садово паркового 

мистецтва «Ваганицький» у с. Ваганичі Чернігівського району 

Чернігівської області»; 

7. Станом на 01.10.2021 року надходження до міського бюджету за 

рахунок реалізації комунального майна шляхом приватизації через систему 

аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації склали -  350 000 грн. 

Основні завдання на 2022 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 умов 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; 

 сприяти інвесторам в можливості підключення до мереж  

інфраструктури міської ради та можливості отримання місцевих природних 

ресурсів в межах компетенції; 

 залучення позабюджетних коштів в розвиток громади. 

 

Основні організаційні заходи та проекти: 

сприяти участі громади в ключових заходах щодо розвитку територій та 

залучення інвестицій; 

 розробка інвестиційного паспорту громади; 
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 розроблення пакету промоційних матеріалів про інвестиційні 

можливості громади; 

 посилити взаємодію зі структурними підрозділами Городнянської 

міської ради в частині підготовки заявок на участь у конкурсах та грантах; 

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

 брати участь в роботі асоціації міст та громад України,  асоціації         

«Мери за економічне зростання" 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; 

 збільшення кількості реалізованих інвестиційних проєктів та 

програм за рахунок грантової допомоги та за рахунок отримання 

коштів від державних фондів; 

 

 

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 санітарно-

технічному 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 7367,00 

м. Кількість особових рахунків ( населення ) – 979. Кількість абонентів 

централізованого теплопостачання юридичних осіб – 67. 

Споживачами теплової енергії є 26 багатоповерхових житлових будинків, 

міські ліцеї. Кількість населення, що користуються послугами 

централізованого теплопостачання – 2158 чол., опалювальна площа населення 

– 50925,73 кв.м. На балансі ПАТ «Облтеплокомуненерго» знаходяться: 6 

котелень. Котельні працюють на газовому паливі. Річна потреба газу складає 

близько 2,173 млн.куб.м. Теплова потужність джерел теплопостачання складає 

14,93  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 житлово-

комунального господарства». 

Якість води постійно контролюється Городнянським районним 

лабораторним відділенням. Відхилень від ГОСТ по бактеріологічних та 

хімічних показниках у свердловинах та водонапірних баштах немає. 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 представниками державної екологічної інспекції. 

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 –72,4 км. 

Централізованою системою водовідведення охоплено 20 % населення. 

Загальна довжина каналізаційних мереж 18,3 км. 

Роботи по управлінню 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 житлово-

експлуатаційна дільниця». 

Транспортування (перевезення) твердих побутових відходів проводиться 

тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами – 

сміттєвозами. Протягом року на полігон вивозиться для утилізації  14841,0 

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 2022 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 житлово- 

комунальних послуг та забезпечення подальшого реформування галузі; 

 покращення зовнішнього вигляду, технічного та санітарного стану 

територій та об’єктів благоустрою міської ради. 

 продовжити поступовий перехід до комплексної системи 

роздільного збирання, сортування та транспортування ТПВ. 
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Проблемні питання:  

 незадовільний технічний  стан 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; 

 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; 

 збільшити кількість клумб, квітників, зелених насаджень та 

зелених зон в населених пунктах громади; 

 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; 
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 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; 

 впорядкувати існуючий дитячий майданчик по вул. Чернігівська в 

м.Городня; 

 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; 

 вивчити стан забезпечення жителів сільської місцевості питною 

водою, та за необхідності облаштувати колонки для її постачання; 

 розробити проектно-кошторисну документацію та реалізувати 

проект по об’єкту  «Будівництво І черги водогону м. Городня – с. Вокзал-

Городня Чернігівського району Чернігівської області»; 

 корегувати проектно-кошторисну документацію та реалізувати 

проект по об’єкту  «Реконструкція центральної площі в м.Городня 

Чернігівського району Чернігівської області»; 

 розробити проектно-кошторисну документацію та реалізувати 

проект по об’єкту «Реконструкція мережі вуличного освітлення по 

вул.Центральна, вул.1-го Травня, вул.Товкачівка, вул.Білогубівка, 

вул.Горького, вул.Євреїнова в с.Ваганичі Чернігівського району Чернігівської 

області»; 

 розробити проектно-кошторисну документацію та реалізувати 

проект по об’єкту «Реконструкція тротуару по вул.1 Травня від 

вул.Чернігівська до вул.Волковича в м.Городня Чернігівського району 

Чернігівської області»; 

 реалізувати проект по об’єкту «Вуличне освітлення (Реконструкція 

мережі вуличного освітлення в с.Ільмівка (вул.Миру, вул.Коцюбинського, 

вул.Молодіжна, вул.Гагаріна) Городнянського району Чернігвської області)»; 

 за рахунок коштів обласного бюджету реалізувати проект по 

об’єкту «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»; 
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 за рахунок коштів обласного бюджету реалізувати проект по 

об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини 

ділянки вул.Жовтневої (від вул.Свято-Миколаївська до вул.Заводська) в 

м.Городня Чернігівської області"  

 розробити ПКД по проекту «Реконструкція площі ім. Попудренка 

з влаштуванням зони відпочинку» 

 

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. 

         Протягом 2021 року придбано та встановлено блочно - модульну 

котельню на твердому паливі в с. Хоробичі, для КЗ Хоробицький ліцей. 

         Щотижнево, на постійній основі, здійснюється моніторинг та аналіз 

споживання енергоносіїв бюджетними установами. Відповідно до отриманих 

результатів здійснюється підготовка пропозицій впровадження 

енергоефективних заходів в разі необхідності.     

Основні завдання на 2022 рік: 

 збільшення частки споживання місцевих видів палива; 

 вчасне проведення тендерних процедур щодо закупівлі 

електричної енергії, теплопостачання та інших енергоносіїв; 

 популяризація та пропаганда раціонального, економного 

споживання енергоресурсів; 

 впровадження на підприємствах і установах енергоефективних 

заходів та енергозберігаючих технологій; 

 технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у всіх 

галузях економіки.   

 

Основні організаційні заходи та проекти: 

 проводити моніторинг стану та ефективності впровадження 

енергоощадних заходів; 
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 приймати участь у навчальних семінарах і виставках з питань 

енергозбереження; 

 шукати можливість встановлення в котельнях котлів для опалення 

на відновлюваних джерелах енергії (дрова, торф, щепа, тощо); 

 продовжити співпрацю з мешканцями багатоповерхових будинків 

щодо встановлення лічильників тепла; 

 за умови наявності коштів в міському бюджеті встановити вуличне 

освітлення на основі використання відновлювальних джерел енергії (соняні 

панелі) в населених пунктах громади; 

Очікувані результати: 

 забезпечений належний режим енергопостачання всіх категорій 

споживачів; 

 скорочено витрати на опалення закладів соціальної 

інфраструктури та бюджетних установ; 

 

4. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

                       4.1.Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок 

          В 2021 році, за результатами проведених конкурсів, для організації  

пасажироперевезень на міському та приміських автобусних маршрутах 

загального користування укладено договори з 2-ма перевізниками: 

- КП «Житлово-експлуатаційна дільниця» Городнянської міської ради, 

яке охоплює послугами по перевезенню пасажирів на 5-ти автобусних 

маршрутах загального користування: 1 міський – м. Городня; та 4 

приміських – м. Городня – с. Невкля; м. Городня – с. Хотівля; м. Городня – с. 

Здрягівка; м. Городня – с. Дроздовиця. Протягом року, в середньому, за місяць 

міським маршрутом користувалися 3115 чоловік з яких 2343 безоплатні.   

- Фізична  особа-підприємець Криволап В. О. – обслуговує маршрут за 

напрямом м. Городня – с. Деревини. 

         З метою створення належних умов безпеки дорожнього руху, в 2021 

році здійснено ремонти доріг комунальної власності та їх утримання, зокрема: 

здійснено роботи для поновлення профілю 20 958 м2 ґрунтових доріг та 

проведений ремонт асфальтобетонного покриття доріг і тротуарів м. 

Городня та по населеним пунктам Городнянської міської ради;  відновлено та 

нанесено 6 108,1 м ліній та 468,7 м2 дорожньої розмітки в м. Городня по 

вулицям Жовтнева, Жижкуна, Максимівська, Незалежності, Троїцька, 
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Чернігівська, Шевченка, 1 Травня; здійснено грейдерування доріг 16 

населених пунктів громади; встановлено нові та замінено на відремонтовані 

близько 60 дорожніх знаків, а також облаштовано зупинку громадського 

транспорту в с. Ваганичі.   

         Протягом 2021 року, отримано можливість та було залучено кошти для 

підключення державних установ та соціальних закладів до широкосмугового 

Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с в 24 населених пунктах громади.  

Станом на 15.12.2021 року, за результатом проведення відповідних процедур, 

вже забезпечено підключення 8 населених пунктів громади: села Бутівка, 

Здрягівка, Полісся, Мощенка, Сеньківка, Гніздище, Стовпівка, Політрудня.  

Наступним етапом планується підключити решту 16 населених пунктів 

громади. 

  

Основні завдання на 2022 рік: 

 вдосконалення та забезпечення належного стану дорожньо-

транспортної 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.  

Основні організаційні заходи та проекти: 

 дотримання перевізниками усіх форм власності вимог чинного 

законодавства; 

 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; 
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 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; 

 

Очікувані результати: 

 підвищено рівень безпеки перевезень пасажирів; 

 підвищено якість і доступність пасажирських автотранспортних 

послуг; 

 належне утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період; 

 по можливості виконано всі вище переліченні завдання та заходи у 

сфері транспорту та безпеки дорожнього руху; 

 забезпечено потреби населення якісними послугами зв’язку. 

 

5. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА СФЕРИ 

5.1. Надання соціальних послуг, підтримка дітей та незахищених 

верств населення 

В 2021 році розпочала роботу КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради для організації надання соціальних послуг 

незахищеним верствам населення. 

Загальна кількість наданих соціальних послуг за 11 місяців 2021 року 

становить 1051 громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

потребують надання соціальних послуг. 

У структурі  ЦНСП Городнянської міської ради функціонують відділ 

соціальних служб та відділ соціального обслуговування, який включає в себе 

три відділення:  

- відділення соціальної допомоги вдома; 

- відділення денного перебування;  

- відділення натуральної та грошової допомоги. 

Кількість працюючих налічує 64 працівника, з них 47 соціальні 

робітники. Навантаження на 1 штатну одиницю  соціального робітника 

складає 10,3 підопічних. 

 

 Відділ соціальних служб 

Відділом соціальних служб за 2021 року проведена робота із 193 сім’ями, 

де виховуються 485 дитини. 
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41 сім’я перебуває на обліку, як такі, що опинились в складних життєвих 

обставинах.  

2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування перебувають під соціальним супроводом ЦНСП Городнянської 

міської ради для консультування щодо вибору житла та оформлення права 

власності на нього; 

41 сімʼя, де перевірено та складено акт перевірки цільового використання 

державної допомоги при народженні дитини, створені умови для виховання та 

розвитку дитини, наявність харчування та одягу відповідно до віку та сезону, 

наявність засобів гігієни, візка, ліжечка тощо; 

7 осіб, які перебувають в конфлікті з законом (з даною категорією 

громадян проводяться профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення 

повторних правопорушень, доцільності відмови від шкідливих звичок); 

43 сім’ї (одинока мати/батько), в них виховуються 84 дитини, в тому 

числі 2 неповнолітні мати; 

сімей (в них 26 дітей), де один чи кілька членів родини мають 

інвалідність; 

63 багатодітних сімей, де виховуються 236 дітей; 

10 сімей опікунів/піклувальників, в них 20 дітей; 

17 повних сімей, де виховуються 24 дітей; 

5 прийомних сімей (11 дітей) та 1 дитячий будинок сімейного типу 

(виховується 5 дітей) перебувають під соціальним супроводженням. В 

результаті соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу визначаються бажання та можливості батьків щодо 

влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в 

сімейні форми виховання.   

В штаті відділу: завідувач, 2 фахівці із соціальної роботи. 

 Відділ соціального обслуговування: 

 - Відділення соціальної допомоги вдома - утворено для надання 

соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 

одиноким громадянам, що не здатні до самообслуговування (мають ІІІ, ІV,V 

групи рухомої активності) та потребують сторонньої допомоги, надання 

соціальних послуг в домашніх умовах. 

Станом на 01.12.2021 року відділення надало соціальну послугу догляду 

вдома 535 підопічним, з них 363 – проживаючим в сільській місцевості, 172 - 

в місті. Згідно середньомісячного сукупного доходу отримали послугу 

догляду вдома на платній основі – 138 осіб. 
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В штаті відділення: завідувач, 2 фахівці із соціальної допомоги вдома та 

46 соціальних робітників: 13 робітників обслуговують громадян по м. 

Городня, 33 – по селам громади. 

 

Відділення денного перебування надає послугу соціальної адаптації. У 

відділенні функціонують клуби та гуртки по інтересам різного направлення, в 

тому числі організація дозвілля (екскурсії, виставки, концерти тощо), послуги 

тематичної бібіліотерапії, гарденотерапії, інформаційно-просвітницька 

робота, медичні послуги та оздоровчі послуги, послуги по вивченню 

комп’ютерної грамотності, індивідуальна робота з вивчення нових технологій 

в галузі комп’ютерної техніки, допомога в роботі з мобільними пристроями та 

сучасними гаджетами. 

Станом на 01.12.2021 року відділення надало соціальну послугу догляду 

вдома 181 відвідувачу.  

В штаті відділення: завідувач та сестра медична. 

 

Відділення натуральної та грошової допомоги станом на 01.12.2021 року 

надало допомогу 577 громадянам.  

Перукарські послуги за плату отримали 549 осіб. 

Швацькі послуги за плату отримали 228 осіб. 

Послуги соціальних робітника з комплексного обслуговування за плату  

отримали 40 осіб. 

Гуманітарну допомогу отримали 499 осіб. 

Натуральну допомогу у вигляді продуктових наборів та продуктів 

харчування отримали 478 підопічних установи 

Згідно заявок підопічних завезено тверде паливо (за рахунок спонсорської 

допомоги). Активно надавалась допомога щодо заявок підопічних в частині 

отримання різних соціальних послуг, наприклад - в рубці та пилці дров, або 

доставки твердого палива. 

 

Підтримка дітей 

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. Станом на 

01.12.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувало 70 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 52 

виховується в родинах опікунів, піклувальників, 8 – в прийомних сім’ях та 

дитячих будинків сімейного типу, 3 дитини перебуває в Прилуцькому 
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обласному будинку дитини «Надія», 10 навчається в інтернатних закладах, 2 

дитини навчається у професійно - технічному навчальному закладі. 

Сімейними формами виховання в громаді охоплено 60 дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

Основні завдання на 2022 рік: 

 закріплення сімейних цінностей;  

 надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, багатодітним сім’ям; 

 задоволення потреб якомога більшої чисельності найменш 

захищених категорій, які проживають у віддалених куточках громади та 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. 

 запобігання та протидія торгівлі людьми; 

 соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

 зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності, 

інших антигромадських проявів серед дітей; 

Основні організаційні заходи, проекти та завдання: 

 продовження роботи в напрямку залучення до співпраці 

профільних громадських та благодійних організацій з Центром надання 

соціальних послуг; 

 забезпечення безперебійної роботи комісії щодо організації 

належного процесу забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету у 2022 році; 

 вдосконалення функціонування мультидисциплінарної команди 

 

Очікувані результати: 

 збільшено рівня охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

 батьківського піклування, сімейними формами виховання; 

 зменшено кількість сімей з дітьми, що опинились у складних 

життєвих обставинах; 

 зменшено кількість дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 підвищено доступність та спектр соціальних послуг; 

 охоплено максимально більша кількість осіб для задоволення їх 

потреби в даних соціальних послуг. 

 вдосконалено надання соціальних послуг. 
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5.2 Освіта 

 Одним із пріоритетів розвитку освіти в громаді є рівний доступ до якісної 

освіти, який забезпечується дошкільною, загальною середньою, позашкільною 

освітою. 

У 2021-2022 навчальному році  функціонує 3 заклади дошкільної освіти 

та 6 структурних підрозділів дошкільної освіти на базі сільських шкіл, якими 

охоплено 422 дитини, що становить 66,5%. В сільській місцевості охоплення 

дошкільною освітою на сьогоднішній день складає 28%.  Всіма формами 

дошкільної освіти дітей від 3-х до 6-ти років охоплено – 401, що складає 80%. 

З них: у ЗДО – 422 дитини, дошкільних групах «Сонечко»  та «Малятко» при 

ЦДЮТ – 47 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 5 ліцеїв (в м. Городня -2, с. Смичин -1, с. Бутівка- 

1, с. Хоробичі-1), Мощенська ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІ ст.-2 (Автуницька, 

Деревинська), ЗОШ І ст. – 4 (Дроздовицька, Ільмівська, Переписька, 

Лемешівська), 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 2114 

здобувачів освіти. Освітній процес забезпечують 324 педагоги. 

Здобуття якісної освіти здійснюється через профільне навчання. У 2021-

2022 навчальному році старша школа навчається за профілями: українська та 

іноземна філологія, 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 23 

маршрутами. Підвозом охоплено 525 учнів, що складає 100%. До роботи  

доїжджає 65 педагогічних працівників. З них підвозиться шкільними 

автобусами 55 педагогів. 

Одним з напрямків роботи відділу освіти є забезпечення гарячим 

харчуванням школярів. Для учнів початкової ланки у 2021-2022 році 

забезпечено 60% харчування: з них 96,8% - гаряче харчування, решта – обіди в 

буфетах. Гарячим харчуванням охоплено 1253 учні, що складає 63% від 

загальної кількості учнів. Вартість обідів складає 21,00 гривень.   
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Основні завдання на 2022 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 особистісний розвиток 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 інформаційно-комунікаційних 

технологій, мережі  Інтернет в освітньому процесі; 

  налагодити співпрацю з департаментом освіти Київської міської ради;  

   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); 

   розробка ПКД для проекту «"Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика на території КЗ "Городнянський ліцей №1", що 

розташований  по вул. Чернігівська,29 в м. Городня Чернігівської області"» 

   виконати роботи згідно проєкту Капітальний ремонт корпусу №1 

Городнянського ясла-садка №1 за адресою: вул. Максимівська, 2 в м. Городня 

Чернігівської області за умови отримання фінансування ДФРР, субвенцій або 

коштів міжнародної технічної допомоги; 

  реалізувати проект «Капітальний ремонт з утепленням фасадів і заміною 

вікон Городнянського ясла-садка №4, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Городня, вул. Свято-Миколаївська, 4 (коригування)" за 

умови отримання фінансування ДФРР, субвенцій або коштів міжнародної 

технічної допомоги; 

 



 
35 

  продовжити оптимізацію закладів освіти Городнянської міської ради; 

  "Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі КЗ "Хоробицький ліцей" 

Городнянської міської ради, що розташований в с. Хоробичі Чернігівського 

району Чернігівської області" 

  приділити увагу благоустрою закладів освіти. 

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 території Городнянської міської ради на 2022 рік. 

 

Клубні установи,  будинки культури та сільські бібліотеки-філії – головні 

осередки, навколо яких існує культурне життя в громаді.  

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 (28);                                                                               

- КЗ «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» 

Городнянської міської ради;     

- КЗ «Городнянська централізована бібліотечна система» в тому числі  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 

народного танцю «Веселка», зразковий ансамбль бального танцю «Олена», 

танцювальний колектив «Цауберзайтен»,  народний вокальний ансамбль 
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«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 28 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  216 учнів, працює 19 викладачів. Музична 

школа має 4 відділів: фортепіанний, образотворчий, народних інструментів,  

вокально-теоретичний. Функціонує оркестр шумових  інструментів, оркестр 

народних інструментів, ансамбль баянів, вокальний ансамбль «Райдужні 

нотки», 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.                                                                                                                                                                              

Бібліотеки 

На території Городнянської міської ради функціонує   КЗ «Городнянська 

централізована бібліотечна система». 
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При бібліотеці створено молодіжний хаб «Простір ідей».   

    Бібліотека створює і використовує свій інформаційний потенціал і інші 

матеріальні ресурси з метою сприяння формуванню і розвитку соціально-

економічного, культурного, творчого, освітнього потенціалу території. 

З цією метою бібліотека: 

- взаємодіє з різними службами, організаціями, незалежно від їх 

місцезнаходження; 

- 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;  

 

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. 
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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 2022 рік: 

   - сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту, як 

фактору зміцнення здоров’я та фізичного загартовування людини; 

- забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту, 

діяльності всіх складових фізкультурного руху в громаді; 

-  розроблення молодіжних проектів; 

- створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей, 

учнівської молоді;  

- розширення участі молодих чоловіків і жінок у суспільному житті 

громади шляхом підтримки різних молодіжних організацій і креативних ідей.  

- популяризація волонтерства серед молоді, особливо з метою 

запобігання соціальної ізоляції серед уразливих груп молоді. 

- оновлення наявних спортивних споруд, збереження мережі закладів 

фізичної культури та спорту 

-  робота з удосконалення структури мережі закладів культурної сфери, їх 

функцій та зміцнення матеріально-технічної бази; 

- збереження історичної, матеріальної, нематеріальної культурної 

спадщини Городнянщини; 

- забезпечення фахового та освітнього рівня працівників культури і 

мистецтв. 
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- 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; 

Основні організаційні заходи, проекти та завдання: 

- організовувати та проводити на належному організаційному і творчому 

рівні урочисті, культурно-мистецькі заходи з нагоди державних свят, 

пам’ятних дат, ювілеїв; 

- продовжити роботу по забезпеченню комп’ютерною технікою та 

доступом до мережі Інтернет працівників сільських клубних закладів та 

бібліотек на території громади; 

- придбати сучасну техніку для забезпечення ефективного  проведення 

концертних заходів; 

- виконати роботи по переобладнанню місць для сидіння у центральній 

залі будинку культури в м. Городня; 

      Очікувані результати: 

- досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в 

порівнянні з фактичними показниками попереднього року; 

- забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за захищеними 

статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг; 

- сформовувати гармонійне культурне середовище громади; 

- створення позитивного туристичний іміджу громади, збільшення  

кількості туристів, що відпочивають у межах громади, зокрема у 

напрямі зеленого туризму; 

- 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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ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 НА 2022 РІК 

 



  
Додаток 1 до Програми соціально-економічного розвитку 

Городнянської міської ради на 2022 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

___________________________________ 

___________________________________ 

від _________________.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 

Рік початку і 

закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування на 

2022 рік 
Найменування 

експертної організації, 

дата, номер експертизи 

/ примітки 
усього 

залишок на 

01 січня 

2022 р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

«Капітальний ремонт з утепленням 

фасадів і заміною вікон 

Городнянського ясла-садка №4, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Городня, вул. Свято-

Миколаївська, 4 (коригування)" 

2022 Об’єкт 12144,931 - - 

ДФРР, 

субвенція на 

соц-економ. 

розвиток 

- 

ТОВ Перша будівельна 

експертиза від 08.06.2021 

року №210604-5/B 

Реалізація проекту за 

умови  отримання 

фінансування ДФРР, 

субвенцій або коштів 

міжнародної технічної 

допомоги 

Капітальний ремонт корпусу №1 

Городнянського ясла-садка №1 за 

адресою: вул. Максимівська, 2 в м. 

Городня Чернігівської області 2022 Об’єкт 2939,354 - - 

 ДФРР, 

субвенція на 

соц-економ. 

розвиток 

- 

ТОВ «Перша будівельна 

експертиза» від 10.03.2021 

року №210309-4/В 

Реалізація проекту за 

умови  отримання 

фінансування ДФРР, 

субвенцій або коштів 

міжнародної технічної 

допомоги 

 

Реконструкція та відновлення 

ґрунтового ставка в с. Хотівля   2022 Об’єкт 250,00 - - 
обласний 

бюджет 
- 

Реалізація проекту за 

умови наявності коштів в 

обласному фонді охорони 

навколишнього 

природного середовища і 

2022 році 

"Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика на території 

КЗ "Городнянський ліцей №1", що 

розташований  по вул. Чернігівська,29 

в м. Городня Чернігівської області" 

2022 ПКД - - - 48 000,00 - Розробка ПКД 



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку і 

закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування на 

2022 рік 
Найменування 

експертної організації, 

дата, номер експертизи 

/ примітки 
усього 

залишок на 

01 січня 

2022 р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

"Капітальний ремонт (заміна вікон) 

будівлі КЗ "Хоробицький ліцей" 

Городнянської міської ради, що 

розташований в с. Хоробичі 

Чернігівського району Чернігівської 

області" 

2022 ПКД - - - 40 000,00 - Розробка ПКД 

«Реконструкція центральної площі в м. 

Городня Чернігівського району 

Чернігівської області»; 
2022 ПКД - - - 35000,00 - Коригування ПКД 

Реконструкція мережі вуличного 

освітлення в с.Ільмівка (вул.Миру, 

вул.Коцюбинського. Вул.Молодіжна, 

вул.Гагаріна) Городнянського району 

Чернігівської області 

2022 Об’єкт - - - 540 000,00 - Реалізація проекту 

«Будівництво І черги водогону м. 

Городня – с. Вокзал-Городня 

Чернігівського району Чернігівської 

області» 

2022 ПКД - - - - - Розробка ПКД 

«Реконструкція мережі вуличного 

освітлення по вул.Центральна, вул.1-го 

Травня, вул.Товкачівка, 

вул.Білогубівка, вул.Горького, 

вул.Євреїнова в с.Ваганичі 

Чернігівського району Чернігівської 

області»; 

 

2022 ПКД - - - 45000,00 - Розробка ПКД 

«Реконструкція тротуару по вул.1 

Травня від вул.Чернігівська до вул. 

Волковича в м.Городня Чернігівського 

району Чернігівської області»; 
 

2022 ПКД - - - - - Розробка ПКД 

«Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїзної частини та тротуару 

з влаштуванням водовідводу по 
2022 Об’єкт - - - 

2132,026 

кошти 
- 

ТОВ «Сіверексперт» 

від 23.07.2021 року 

№02/228/21 



 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Рік початку і 

закінчення 

будівництва 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна вартість 

об'єкта, тис. грн 

Орієнтовний обсяг фінансування на 

2022 рік 
Найменування 

експертної організації, 

дата, номер експертизи 

/ примітки 
усього 

залишок на 

01 січня 

2022 р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

вул.Незалежності від перехрестя з 

вул.Чернігівська до мосту через 

р.Чибриж в м.Городня Чернігівського 

району Чернігівської області»; 

 

обласного 

бюджету 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

коштів в обласному 

бюджеті 

«Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної 

частини ділянки вул.Жовтневої (від 

вул.Свято-Миколаївська до 

вул.Заводська) в м.Городня 

Чернігівської області"  

 

2022 Об’єкт - - - 

1940,739 

кошти 

обласного 

бюджету 

- 

ТОВ «Сіверексперт» 

від 18.12.2019 року 

№02/57/19 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

коштів в обласному 

бюджеті 

Реконструкція площі Попудренка з 

влаштуванням зони відпочинку  2022 ПКД - - - - - Розробка ПКД 

 



Додаток 2 до Програми соціально-економічного розвитку 

Городнянської міської ради на 2022 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням ______ сесії _______  

скликання Городнянської міської ради 

від ___.12.2021 року 

 

Перелік міських (регіональних) програм, які будуть реалізовуватись у 2022 році 
 

№ Назва програми Термін реалізації 

1 Програма «Нагородження відзнаками Городнянської міської ради на 2021-2025 роки» 2021-2025 

2 Програма «Фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із 

діяльністю Городнянської міської ради на 2021-2025 роки» 

2021-2025 

3 Програма збереження архівних фондів на 2021-2025 роки 2021-2025 

4 Програма місцевих стимулів для  медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-

профілактичних закладів громади на 2021-2025 роки 

2021-2025 

5 Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги у Городнянському  районі на 2021-2025 

роки 

2021-2025 

6 Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки 

2021-2025 

7 Цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2025 роки 2021-2025 

8 Програма розвитку земельних відносин та охорони земельних відносин та охорони земель на 

території Городнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

2021-2025 

9 Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки 2021-2025 

10 Програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг 

зв’язку та встановлення квартирних телефонів на 2021-2025 роки (у новій редакції) 

2021-2025 

11 Програма «Компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки» 

2021-2025 

12 Програма надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки (у новій 

редакції) 

2021-2025 

13 Програма «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки» 

2021-2025 



14 Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2021-2025 роки 2021-2025 

15 Комплексна програма соціальної підтримки учасників Антитерористичної операції, Операції 

Об'єднаних сил, учасників бойових дій та членів їх сімей на 2021-2025 роки. 

2021-2025 

16 Програма "Забезпечення участі Городнянської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації 

міст Чернігівської області» на 2021-2025 роки" 

2021-2025 

17 Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2021-2025 роки на 

території Городнянської міської ради  

2021-2025 

18 Програма громади «Освітня стипендія» на 2022 рік 2022 

19 Програми розвитку культури на 2021-2025 роки на території  Городнянської міської ради 2021-2025 

20 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 

2021-2025 

21 Програма «Розвиток фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки на території Городнянської 

міської ради» 

2021-2025 

22 Програма розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 2021-2025 

23 Програма підтримки місцевого книговидання на 2021-2025 роки на території Городнянської міської 

ради  

2021-2025 

24 Програма розвитку житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

25 Програма організації та проведення громадських робіт для населення Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки 

2021-2025 

26 Програма запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

27 Програма «Охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки» 

2021-2025 

 
 


