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Інформація 

про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Городнянської міської ради за 9 місяців 2021 року 

 

      Впродовж 9 місяців 2021 року діяльність виконавчих органів Городнянської 

міської ради були спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань та заходів, 

визначених Програмою соціально-економічного розвитку Городнянської міської 

ради на 2021 рік.  На виконання програми соціально-економічного розвитку громади 

за звітний період міською радою та її виконавчим комітетом проводились системні 

заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного та соціального 

розвитку громади. Проте через пандемію COVID-19 та запровадження карантинних 

заходів І півріччя 2021 року для територіальної громади було економічно 

нестабільним та з рядом питань та проблем, над вирішенням, яких працювали 

депутатський корпус, структурні підрозділи міської ради та інші виконавчі органи. 

Незважаючи на непросту фінансово-економічну ситуацію, Городнянська міська рада 

намагалася  забезпечити соціальну стабільність, спрямовуючи кошти міського 

бюджету на захищені статті видатків, проводила роботу щодо залучення додаткових 

фінансових ресурсів, вдосконалювала механізм надання адміністративних та 

соціальних послуг.  

У сфері фінансів та бюджету За звітний період доходи бюджету склали 

129357295,86 грн., що до плану становить 99,4%. З них: 

- власні доходи загального фонду склали 68740760,01 грн.;  

- власні доходи спеціального фонду – 34522252,75 грн; 

- офіційні трансферти – 57164283,09 грн. 

За 9 місяців 2021 року видатки склали 129552420,97 грн., що становить 80% до 

плану. Вцілому, в частині видатків, Городнянська міська рада здійснювала свою 

діяльність в режимі жорсткої економії коштів, зокрема більше 90% видатків 

спрямовувались на енергоносії та виплату заробітної плати.    

У сфері житлово-комунального господарства здійснювалась системна робота 

щодо благоустрою та утримання в належному санітарно-технічному стані населених 

пунктів громади,   забезпечення сприятливого середовища для проживання та 

відпочинку мешканців населених пунктів громади відповідно до заходів 

передбачених Програмою соціально-економічного розвитку на 2021 рік, а саме: 

1.Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання:  

      - заготовлено 3000 тонн грунто-щебеневої суміші на суму 240 000,00; 

      - 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 – на загальну суму 376 

460,05 грн; 

      - проведено ремонт асфальтобетонного покриття доріг і тротуарів в м. Городня 

та в с. Солонівка загальною площею 1014 м2; 

      - здійснювалось грейдування доріг в селах Альошинське, Автуничі, Андріївка, 

Бутівка, Володимирівка, Гніздище, Горошківка, Дроздовиця, День-Добрий, Ільмівка, 

Кузничі, Лемешівка, Мощенка, Півніщина, Старосілля, Хрипівка; 



  

      - 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». 

2.Забезпечено якісне освітлення населених пунктів: 

      - проводилось технічне обслуговування мереж вуличного освітлення на суму 

430000,00 грн; 

      - встановлено 91 новий світильник в селах Здрягівка, Слобода, День-Добрий, 

Гніздище та в м. Городня 

      - виготовлено проектно-кошторисну документацію на проект по реконструкції 

вуличного освітлення в с. Ільмівка; 

3. Благоустрій та санітарний стан території населених пунктів: 

      - проведені роботи по збиранню та  вивезенню сміття на суму 337265,72 грн.; 

      - здійснено впорядкування сміттєзвалищ в селах Автуничі, Дібрівне, Дроздовиця, 

Конотоп, Кузничі, Лемешівка, Мощенка, Смичин, Солонівка,  Хотівля на загальну 

суму - 195 400,00 грн.; 

      - 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 суму 18 165,00 в с.Лютіж; 

      - для збору побутових відходів придбані та встановлені в м.Городня 10 

контейнерів для пластикових відходів на суму 46 070,00 грн., 8 ящиків для сміття на 

суму 17 160,00 грн. встановлені на діючих міських кладовищах; 

      - здійснюється постійна робота по скошуванню трави і видаленню чагарників та 

порослі дерев на території населених пунктів 

4. Роботи з озеленення  територій та утримання зелених насаджень: 

      - видалено 558 аварійних дерев в селах Мощенка, Сеньківка, Солонівка, 

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

м.Городня. Витрати на проведення робіт склали 558 000,00 грн.; 

      - виконані топографо-геодезичні роботи по об’єкту: «Реконструкція парку-

памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Ваганицький" в 

с.Ваганичі» на суму 15 000,00 грн.\ 

5.Створювались відповідні умови для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення: 

- придбані та встановлені 25 елементів обладнання для дитячих ігрових  

майданчиків (гірка, гойдалка, балансир, карусель) на суму 194 000,00 грн. в 

м.Городня, селах Альошинське, Ваганичі, Вокзал-Городня, Володимирівка, 

Дроздовиця, Лемешівка, Пекурівка, Перепис,  Старосілля; 

- придбані та встановлені лавки для відпочинку на суму 30 540,00 грн. в 

кількості 12 шт. та встановлені в м.Городня, с.Ваганичі, с.Дроздовиця, с.Ільмівка, 

с.Лемешівка, с.Пекурівка, с.Старосілля. 

 

У сфері культури 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; 

- 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. 

У сфері освіти 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, 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; 
У сфері інвестиційної діяльності за звітний період виконавчими органами,  

здійснювалась постійна робота щодо залучення додаткових ресурсів для розвитку 

громади, а саме:  

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. 

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»; 

У сфері комунального майна за звітний період здійснено 6 успішних аукціонів по 

оренді комунального майна через електрону торгову систему «Прозоро продажі».  

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. 

Проведена технічна інвентаризація та держава реєстрація  15 об’єктів  комунальної  

власності,  як по місту Городня так і по населеним пунктам громади. 
 

У сфері транспорту, станом на 01.10.2021 рік, організацією пасажироперевезень на 

міському та приміських автобусних маршрутах загального користування по м. 

Городня та, с. Деревини обслуговуються двома перевізниками: 1) Комунальне 

підприємство «Житлово-експлуатаційна дільниця» по напрямах: м. Городня, с. 

Невкля, с. Хотівля, с. Здрягівка, с. Дроздовиця. 2) Фізична  особа-підприємець 

Криволап В.В. – напрям м. Городня - с. Деревини. 
За звітний період, в середньому, за місяць міським маршрутом користувалися 3115 

чоловік з яких 2343 безоплатні. Сума компенсації за перевезення пільгових категорій 

громадян склала-  94500 грн.  

У сфері надання адміністративних послуг В 2021 році запрацював Центр надання 

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

Європою», в якому надається більше ніж 200 видів послуг. Станом на 01.10.2021 

відділом «Центр надання адміністративних послуг» за результатами звернень 

громадян надано 4875 адмінпослуг.  



  

У сфері медицини 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 в ній 

налічується 5 сімейних лікарів, 1 лікар терапевт та 4 лікарі педіатри. Всього 

заключено декларацій з 14349 пацієнтами, яким надають послуги з надання 

невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного 

здоров’я пацієнтів медичної допомоги.  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. 

Вторинна ланка представлена КНП «Городнянська міська лікарня». Протягом 

звітного періоду, діяльність установи в умовах пандемії COVID-19 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. 


