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рік. 

 
  

З метою економічного і соціального розвитку Городнянської міської 

територіальної громади протягом 2023 року, відповідно до законів України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної 

політики» та до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із 

змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії Городнянської міської 

ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку, керуючись пунктом 22 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2023 рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                         Андрій БОГДАН 
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В С Т У П  

 

Програма соціально - економічного та культурного розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2023 рік (далі Програма), 

розроблена виконавчим комітетом Городнянської міської ради з урахуванням 

пропозицій керівників підприємств і організацій усіх форм власності та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливих 

умов і наслідків, спричинених повномасштабним російським вторгненням на 

територію України в цілому та Городнянської міської ради зокрема. 

Головною метою Програми є визначення цілей та орієнтовних напрямків 

діяльності в 2023 році, що спрямовані на відновлення громади та забезпечення 

можливості функціонування як критичної інфраструктури, так і надання 

критично необхідних послуг населенню громади.   

 

Нормативно-правовим та методологічним підґрунтям розробки проекту 

Програми, визначення її структури та основних прогнозних показників є 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади 

державної регіональної політики із змінами», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету». 

 До Програми включено перелік цільових програм, які будуть 

реалізовуватись в громаді у 2023 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.  

У зв’язку з призупиненням формування та оприлюднення статистичної 

інформації відповідно до Закону України від 03.03.2022 № 2115-ХІ «Про 

захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 

воєнного стану або стану війни», наразі є не можливим проаналізувати окремі 

показники соціально-економічного розвитку Городнянської міської 

територіальної громади за 2021 рік та І півріччя 2022 року. 
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1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2022 

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 у зв’язку з 

низьким рівнем 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 16 

старостинських округів.  
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Рисунок 1. – Карта Городнянської міської територіальної громади 
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Ринок праці та зайнятість 

          

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.12.2022 року 

становила 429 осіб, що на 3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 

року. Протягом 2022 року 250 осіб (427 в 2021 році) було працевлаштовано.  

        Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, 

часткового подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, 

Городнянським районним центром зайнятості організовано професійне 

навчання 72 особи. Навчання проводилось за професіями та напрямками, 

актуальними на ринку праці. Участь у громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру брали 138 зареєстрованих безробітних.  

 

Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок 

 

   Станом на 01.12.2022 року відновлено здійснення перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зокрема: 

- 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. По місту автобус курсує 5 днів на 

тиждень, виконуючи 2 чи 3 рейси в залежності від дня тижня. Графік руху 

створювався з врахуванням побажань жителів міста, підлаштовуючи його під 

потяг Городня-Сновськ-Бахмач. Що ж стосується приміських маршрутів, 

враховуючи високу вартість паливо-мастильних матеріалів та запчастин, а 

також зменшення кількості населення, що користується послугами 

перевізника, кількість рейсів зменшена до одного на 2 тижні за кожним 

маршрутом.  

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

за напрямом м. Городня – с. Деревини. 

З серпня місяця до залізничної станція Городня подовжено маршрут 

Бахмач-Сновськ, за яким курсує потяг 3 рази на тиждень. 

Одним з найбільш пріоритетних напрямків є питання зв’язку, особливо 

для прикордонних населених пунктів. Враховуючи контекст ситуації та 

обмеження, які існують внаслідок запровадженням військового стану в 

Україні, на постійній основі здійснюється робота щодо забезпечення хоча б 

мінімальним доступом до каналів зв’язку (інтернет, мобільний зв'язок тощо). 
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Житлово-комунальне господарство та благоустрій  

 

      Діяльність житлово-комунальної сфери в 2022 році була направлена на 

зменшення негативного впливу від російської агресії. Ключовим питанням 

було забезпечення функціонування роботи критичної інфраструктури, зокрема 

в умовах перебоїв з електропостачанням. В період оточення, відділом ЖКГ у 

взаємодії з іншими організаціями, оперативно ліквідовувались пошкодження 

електромереж, що виникали в наслідок бойових дій.  

 

Організація системи надання адміністративних послуг 

 

Станом на 01.10.2022 відділом «Центр надання адміністративних 

послуг» за результатами звернень громадян надано 6408 адмінпослуг. Також 

за 2022 рік:  

• приведено у відповідність до розпорядження КМУ № 523-р від 16 

травня 2014 року переліку адміністративних послуг, які надаються відділом 

«Центр надання адміністративних послуг»;  

• організовано навчання кожного адміністратора ЦНАП у 

навчальному кабінеті на платформі «Дія»; 

• організовано навчання для адміністраторів ЦНАП щодо  

можливості взаємозаміни, під час процесу надання адміністративних послуг. 

На базі Центру надання адміністративних послуг у співпраці з 

міжнародними фондами та організаціями організовано можливість для 

мешканців громади отримати допомогу в оформленні грошових виплат, 

проконсультуватись з юридичних питань, отримати психологічну підтримку 

тощо. 

 

Освіта 

 

     Функціонування освітнього процесу в 2022 році супроводжувалось 

багатьма викликами. З початком повномасштабного вторгнення діяльність 

освітніх закладів було призупинено. Березень місяць фактично випав із 

навчального процесу. Однак, починаючи з квітня місяця, одразу після виходу 

російських військ з території громади, було налагоджено процес дистанційної 

освіти для учнів всіх класів, завдяки чому 2022 навчальний рік вдалося 

завершити на гідному рівні. Результатом цього є гарні показники 

Національного мультипредметного тесту для 11-ти класників, необхідного для 

вступу до ВНЗ, який проводився з 18 липня по 10 серпня. Загалом по громаді 

його проходили 150 учнів, з яких 3 набрали максимально можливі 200 балів. 
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Війна внесла свої корективи в освітній процес. Для організації навчання 

в умовах воєнного часу, необхідною умовою є обов’язкова наявність дієвих 

укриттів при закладах. Ще до початку навчального року вдалося облаштувати 

підвали Городнянських ліцеїв №1, №2 та Смичинського ліцею, ясла-садка №4, 

освітніх закладів в селах Лемешівка та Деревини. 

Необхідно відзначити, що згідно протоколу Чернігівської ОВА від 

13.08.2022 року №11, п.3 порядку денного «Про готовність навчальних 

закладів області до початку навчального року» було вирішено обмежити 

навчальний процес в очній формі навчання в закладах та установах освіти в 40 

км прикордонній зоні, в перелік яких входять майже всі заклади громади. 

Саме тому 2022-2023 навчальний рік розпочався в дистанційній формі 

навчання 

 

Культура, туризм та спорт 

 

Діяльність закладів культури в 2022 році має суттєві обмеження, оскільки 

територія громади віднесена до територій, де ведуться бойові дії. Проте все 

одно, працівники культури долучаються до роботи, оскільки діяльність 

клубних закладів, бібліотек, музеїв – важливий елемент формування 

загального сприйняття та світогляду для нашої громади в такий важкий час.  

Однією з основних складових роботи працівників культури в 2022 році є 

комунікація з мешканцями громади та організація зворотнього зв’язку з ними. 

Крім того, виходячи з наявних умов, а також в межах своїх можливостей та 

повноважень,  основне завдання відділу зараз - зменшити ризики для людей, 

зберегти основні фонди, та використати наявний час для організації навчання 

працівників у сфері культури. До того, особлива увага приділяється 

моніторингу пошкоджень об’єктів та закладів культури, історичних пам’яток, 

релігійних споруд, об’єктів нематеріальної спадщини тощо.  

Охорона здоров’я 

 

Первинна медична допомога забезпечується діяльністю Комунального 

некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Городнянської міської ради до якого входить 3 

амбулаторії – це Городнянська лікарська амбулаторія, Тупичівська сільська 

лікарська амбулаторія  та Хоробицька сільська лікарська амбулаторія 

(будівництво якої знаходиться на стадії завершення), а також 24 

фельдшерських пунктів, із них 19 обслуговують жителів Городнянської ТГ. 
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Станом на 09.12.2022 року налічується 13 лікарів, із них 4 лікарі 

загальної практики-сімейний лікар, 1 лікар терапевт, 1 лікар-інтерн загальної 

практики-сімейна медицина  та 5 лікарів педіатрів.  

 Середніх медичних працівників - 44, 23 - молодших та інших 

працівників. 

 Фінансування Городнянського ЦПМСД здійснюється Національною 

службою здоров’я України  та з місцевих бюджетів Городнянської міської 

ради й Тупичівської сільської ради. Всього надходжень за 9 міс. 2022р. заклад 

отримав 10950748,52 грн., з них кошти НСЗУ склали 8633612,41 грн. (79 %), 

кошти місцевих бюджетів 2 317135,84 грн. (21 %). Видатки на заробітну плату 

склали 9602228,15 грн. (87,5%). Кошти з місцевого бюджету на заробітну 

плату працівникам склали 2142926,38 грн. (22,3%). Кошти з НСЗУ на 

заробітну плату склали 7459301,57 грн. (77,7%). 

 

         Вторинна ланка представлена КНП «Городнянська міська лікарня». 

Протягом 2022 року, діяльність закладу направлена на забезпечення громадян 

медичною допомогою, що надається в амбулаторних та стаціонарних  умовах 

лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних 

лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання 

консультації, проведення діагностики, лікування та профілактики хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) 

станів; направлення пацієнта відповідно до  медичних показань для надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або 

третинної(високоспеціалізованої) медичної допомоги. Крім того, окрема увага 

приділялась іншим питанням, які дозволили покращити не тільки матеріально-

технічний стан закладу, а й забезпечити належний рівень надання послуг.  

 

Головними проблемами, які не вирішені у 2022 році та стримують 

розвиток залишаються:  

     

 перекладення з боку держави на громади не властивих їм 

повноважень без надання фінансового забезпечення або компенсації. 

 перебої з електропостачанням та  недостатня кількість джерел 

аварійного живлення; 

 обмеження діяльності підприємств всіх форм власності, в наслідок 

збройної агресії російської федерації, що унеможливлює  або суттєво 
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ускладнює отримання прибутку підприємцями та зменшує відрахування 

податків до бюджету; 

 міграційний рух населення та складна демографічна ситуація; 

 неможливість працевлаштування для більшої кількості населення 

громади; 

 низький рівень доходів значної частини населення в умовах 

швидкого зростання вартості життя 

 спільний кордон з державою - агресором; 

 відсутність законодавчої бази та підтримки з боку Держави, щодо 

прикордонних територій. 

 

2. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ У 2023 РОЦІ 

У 2023 році основні зусилля, виходячи з наявної ситуації, доцільно 

спрямувати  на: 

 забезпечення стабільного функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури; 

 підтримку та взаємодію з бізнесом, що здійснює свою діяльність на 

території громади; 

 оперативне реагування на надзвичайні ситуації (в разі відсутності 

електро-, газо-, теплопостачання); 

  взаємодія з організаціями, що надають підтримку населенню, а також 

максимально можлива співпраця з громадами, установами, 

організаціями в Україні та за кордоном; 

  належна фіксація, документування, інвентаризація пошкодженого 

майна; 

  організацію умов для безпеки громадян (облаштування укриттів, 

прихистків, пунктів обігріву, забезпечення джерелами автономного 

живлення, тощо); 

 продовжувати роботу в напрямку підтримки ВПО та інших вразливих 

категорій населення; 

 інші заходи, що зможуть допомогти зменшити негативний вплив 

російського вторгнення. 

 

Основна мета: 

Забезпечення безпеки та добробуту громадян, зменшення негативних 

наслідків збройної агресії для населення та відновлення громади. 
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З урахуванням поставленої мети робота в громаді буде побудована на 

таких основних напрямках: 

 стабільне функціонування соціальної та гуманітарної сфери; 

 забезпечення роботи критичної інфраструктури; 

 надання послуг населенню в частині задоволення базових потреб 

(охорона здоров’я, безпека, сфера обслуговування тощо); 

 організація заходів щодо соціально-психологічної підтримки 

населення; 

 залучення максимальної кількості зацікавлених організацій, 

інвесторів, донорів до процесу відновлення та розвитку громади в коротко- та 

середньостроковій перспективі; 

 підвищення інвестиційної привабливості території громади; 

 енергоефективність та енергозбереження. 

   

Пріоритетними завданнями, що спрямовані на досягнення визначеної 

мети у 2023 році будуть: 

 продовжувати роботу в напрямку підтримки вразливих категорій 

населення; 

 забезпечити адаптацію та інтеграцію ВПО в суспільне життя 

громади; 

 забезпечення підтримки аграрного сектору; 

 забезпечення роботи об’єктів соціально-культурної сфери та 

житлово-комунального господарства; 

 оптимізація та раціональне використання фінансових, 

матеріально-технічних та інших ресурсів; 

 дотримання жорсткої фінансової дисципліни; 

 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування 

діяльності установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних 

виплат, економія коштів та енергетичних ресурсів з врахуванням дії 

Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. «Про затвердження Порядку 

виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). 
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3. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

ГРОМАДИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  

3.1. Організація системи надання адміністративних послуг 

 

Станом на 01.10.2022 відділом «Центр надання адміністративних 

послуг» за результатами звернень громадян надано 6408 адмінпослуг. Також 

за 2022 рік:  

• приведено у відповідність до розпорядження КМУ № 523-р від 16 

травня 2014 року переліку адміністративних послуг, які надаються відділом 

«Центр надання адміністративних послуг»;  

• організовано навчання кожного адміністратора ЦНАП у 

навчальному кабінеті на платформі «Дія»; 

• організовано навчання для адміністраторів ЦНАП щодо  

можливості взаємозаміни, під час процесу надання адміністративних послуг. 

На базі Центру надання адміністративних послуг у співпраці з 

міжнародними фондами та організаціями організовано можливість для 

мешканців громади отримати допомогу в оформленні грошових виплат, 

проконсультуватись з юридичних питань, отримати психологічну підтримку 

тощо. 

Також, було прийнято 1250 заявок від сімей військовослужбовців та 

соціально-незахищених верств населення на отримання паливної деревини за 

рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройної агресії рф.  

Основні завдання та заходи на 2023 рік: 

 підключення до електронної системи «SARAFAN» з метою 

моніторингу оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення щодо якості 

надання адміністративних послуг в ЦНАП; 

 розширення надання послуг з шерінгованими документами; 

  запровадження в роботі ІD-зчитувачів; 

  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; 

 підключення до РТГ старостатів. 
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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».  

 

3.2. Інвестиційна діяльність  

 

Виходячи зі специфічного географічного розташування, територія 

громади знаходиться в особливих умовах. Спільний кордон з 2 державами-

агресорами: республіка білорусь та російська федерація, в середньостроковій 

та, навіть, довгостроковій перспективі, суттєво обмежує або взагалі нівелює 

інвестиційну привабливість нашої громади. 

Такий стан справ змушує змінювати пріоритети, оскільки це потребує не 

тільки пошуку нових підходів у розрізі залучення інвестицій, але й взагалі 

вимагає переглянути модель взаємовідносин між всіма стейкхолдерами.  

Таким чином, протягом 2022 року основні зусилля були спрямовані на 

залучення всіх можливих ресурсів, які допомогли організувати підтримку 

населення в цей складний час та забезпечити критично необхідним 

обладнанням. 

Основні напрями діяльності орієнтовані на: 

 взаємодія з організаціями, діяльність яких була направлена на 

гуманітарну допомогу, відновлення пошкоджень, психологічну та правову 

допомогу, підтримку населення та зменшення негативних наслідків 

російського вторгнення; 

 участь у конкурсах, програмах, грантах, які дають можливість 

закрити проблемні питання, які вирішити іншим шляхом в більшості випадків 

немає можливості. Одним з гарних прикладів є реалізація проєкту «Підтримка 

осіб похилого віку та з інвалідністю, які потребують стороннього нагляду та 

проживають на теренах Городнянської громади, в підготовці до зимового 

періоду» було придбано та передано обладнання Городнянському 

психоневрологічному інтернату та КУ «Центр надання соціальних послуг» на 

загальну суму 720 000 грн. Він став одним із переможців грантової 

гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність», що реалізується 

Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової 

підтримки CARE Deutschland e.V. Цей проєкт було підготовлено в рамках 
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ініціативи Програми «U-LEAD з Європою» щодо розробки проєктів місцевого 

розвитку, та втілено у практичну площину ГО «Сіверський інститут 

регіональних досліджень» в партнерстві з Центром надання соціальних 

послуг, Городнянським психоневрологічним інтернатом та Городнянською 

міською радою; 

 суттєвим напрямком роботи є налагодження співробітництва з 

українськими та закордонними партнерами. Зокрема, підписано Меморандум 

про співпрацю між польськими гмінами Стольно, Хелмно, Папове Біскупе та 

українськими Сновською, Городнянською та Тупичівською територіальними 

громадами; 

 окремо слід зазначити про взаємодію з програмами U-lead з 

Європою та ПРООН, завдяки яким вдалось посилити спроможність громади 

реагувати на нові виклики. 

  

Основні завдання на 2023 рік: 

 постійна робота щодо залучення інвестицій в економіку громади; 

 посилення інформаційної роботи для потенційних інвесторів про 

можливості та переваги громади; 

 залучення позабюджетних коштів в розвиток громади; 

 активізувати питання створення індустріального парку на 

території громади; 

 

Основні організаційні заходи: 

 сприяти участі громади в ключових заходах щодо розвитку 

територій та залучення інвестицій; 

 посилити взаємодію зі структурними підрозділами Городнянської 

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

 підтримувати та розвивати відносини з партнерами за кордоном; 

 покращити взаємодію з іншими громадами; 

 

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 інших фондів; 
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3.3. Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

  

      Діяльність житлово-комунальної сфери в 2022 році була направлена на 

зменшення негативного впливу від російської агресії. Ключовим питанням 

було забезпечення функціонування роботи критичної інфраструктури, зокрема 

в умовах перебоїв з електропостачанням. В період оточення, відділом ЖКГ у 

взаємодії з іншими організаціями, оперативно ліквідовувались пошкодження 

електромереж, що виникали в наслідок бойових дій.  

     

Після завершення окупації, діяльність сфери ЖКГ була направлена на 

вирішення наступних питань: 

- своєчасного надання мешканцям громади максимально повного 

спектру послуг ЖКГ;  

- здійснено роботу  щодо підготовки до опалювального сезону в 

умовах обмеженості власних ресурсів; 

- забезпечено надання послуг водопостачання та водовідведення за 

тарифами, що є одними з найнижчих по області; 

- у співпраці з благодійними фондами та організаціями зроблено  26 

водорозбірних колонок для  доступу до питної води мешканців 

населених пунктів; 

- в межах компетенції вчасно вирішувалось питання щодо організації 

електропостачання в громаді , особливо в період окупації; 

- незважаючи на складні умови, все одно здійснювалась робота щодо 

підтримки в належному стані  та зовнішнього вигляду території 

міської ради; 

- впорядковано міське сміттєзвалище, а також в населених пунктах 

Бутівка та Конотоп; 

- здійснювався поточний ремонт доріг комунальної власності з 

відновленням дорожньої інфраструктури та дорожньої розмітки; 

- здійснювалось робота з озеленення територій та аварійного 

видалення дерев; 

- залучено до виконання робіт з благоустрою міст і сіл громади осіб з 

числа безробітних, що стоять на обліку в центрі зайнятості; 

- придбано генератори аварійного живлення;   

 

    Окремим напрямком діяльності була робота щодо допомоги населенню, 

домівки яких було пошкоджено та або зруйновано. З цією метою організована 

допомога з будівельними матеріалами, обладнанням, здійсненням 
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відновлювальних робіт тощо. Станом на 01.12.2022 року було зафіксовано 71 

домогосподарство, які отримали пошкодження в наслідок збройної агресії  

  

Основні завдання на 2023 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. 

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; 
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 підсипка ґрунтових доріг в населених пунктах: Бутівка, 

Дроздовиця, Диханівка, Будище, Горошківка, Стовпівка, Хрипівка, 

Півнівщина, Мощенка, Берілівка, Солонівка та інших; 

 встановити маленький дитячий майданчик в с. Здрягівка; 

 провести ремонт приміщення старостатів в с. Бутівка та с. 

Хрипівка; 

 благоустрій кладовищ; 

 благоустрій колодязів по населених пунктах;  

 вирішити питання з питною водою в с. Півнівщина та с. Солонівка 

шляхом встановлення водорозбірної колонки; 

 будівництво І черги водогону м. Городня – с. Вокзал-Городня 

Чернігівського району Чернігівської області; 

 виконати розчистку ставка «Сажалка», який знаходиться в 

с.Пекурівка та озера в с. Дібрівне; 

 виконати аналіз стану дамби на річці Тетева в с. Солонівка; 

 залучати підприємства, установи, громадські організації, політичні 

партії для виконання робіт по благоустрою та озелененню  населених пунктів 

громади; 

 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; 

 продовжити  ліквідацію  аварійних дерев на території громади; 

 проводити обслуговування і ремонт доріг комунальної власності; 

 забезпечити населені пункти якісним вуличним освітленням; 

 продовжити роботи з поліпшення технічного стану та благоустрою  

водойм на території громади; 

 розглядати звернення старост та мешканців громади щодо 

проведення ремонтів об’єктів на території громади; 

 виконати роботи з благоустрою, зведення парканів, огорож, 

поточні ремонти пам’ятників та облаштування колодязів згідно звернень 

старост та мешканців громади; 

 придбати оздоблення для колодязів та декоративні паркові  лавки; 

 придбати дитячі майданчики; 

 придбати необхідну кількість декоративних квітників, урн та 

контейнерів для сміття (включаючи контейнери для роздільного збору сміття); 

 придбати необхідні інструменти та обладнання для виконання 

робіт  з благоустрою населених пунктів громади; 
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 розробити проектно-кошторисну документацію та реалізувати 

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

Городня Чернігівського району Чернігівської області»; 

За наявності фінансування: 

  розробити ПКД  за проектом «Реконструкція центральної площі в 

м. Городня Чернігівського району Чернігівської області»; 

 розробити проектно-кошторисну документацію 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 Чернігівської області)»; 

  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»; 

 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» 

 

3.4. Енергозабезпечення та енергозбереження 

З метою зменшення споживання енергоресурсів реалізовано проект 

щодо переобладнання 2 котелень з використанням в якості палива природного 

газу на тверде паливо, а саме: одна забезпечує теплом КЗ «Городнянський 

ліцей №1», інша – КЗ «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради. 

Враховуючи важливість та необхідність здійснення заходів щодо 

організації діяльності в частині зменшення споживання енергоресурсів, а 

також забезпечення автономності функціонування закладів планується 

реалізація наступних проектів: 

 "Реконструкція системи опалення Городнянської ДЮСШ за адресою: 

вул.1 Травня , буд.20 м.Городня Чернігівської області зі встановленням 
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блочно - модульної  котельні потужністю 400кВт та підключенням її до 

теплової мережі КЗ "Городнянський ліцей №2"; 

 «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)" 

Крім того, у зв’язку з складною ситуацією, що склалась в енергетичній 

системі України, здійснюються кроки з заощадження електроенергії та 

забезпеченню критичних об’єктів інфраструктури резервними джерелами 

живлення. Наразі такими обладнані: водозабірні свердловини, КНС, Пункти 

незламності, КНП «Городнянська лікарня», Городнянський 

психоневрологічний інтернат. Це дає змогу на випадок довготривалих перерв 

в електропостачанні продовжувати надання критично необхідних послуг 

населенню. 

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. 

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 2023 рік: 

 продовжити роботу по переобладнанню та встановленню 

котельнь, що використовують місцеві види 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; 
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 технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у всіх 

галузях економіки.   

 

Основні організаційні заходи та проекти: 

 проводити моніторинг стану та ефективності впровадження 

енергоощадних заходів; 

 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 (сонячні 

панелі) в населених пунктах громади; 

Очікувані результати: 

 забезпечений належний режим енергопостачання всіх категорій 

споживачів; 

 скорочено витрати на опалення закладів соціальної 

інфраструктури та бюджетних установ; 
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4. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

 

4.1.  Транспорт, безпека дорожнього руху та зв’язок 

Станом на 01.12.2022 року відновлено здійснення перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, зокрема: 

- 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. По місту автобус курсує 5 днів на 

тиждень, виконуючи 2 чи 3 рейси в залежності від дня тижня. Графік руху 

створювався з врахуванням побажань жителів міста, підлаштовуючи його під 

потяг Городня-Сновськ-Бахмач. Що ж стосується приміських маршрутів, 

враховуючи високу вартість паливо-мастильних матеріалів та запчастин, а 

також зменшення кількості населення, що користується послугами 

перевізника, кількість рейсів зменшена до одного на 2 тижні за кожним 

маршрутом.  

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

за напрямом м. Городня – с. Деревини. 

З серпня місяця до залізничної станція Городня подовжено маршрут 

Бахмач-Сновськ,за яким курсує потяг 3 рази на тиждень. 

Через повномасштабне вторгнення агресора дорожня інфраструктура 

громади досить сильно постраждала: зруйновано 3 мости, через рух важкої 

гусеничної техніки значно пошкоджене дорожнє покриття доріг. Тому, з  

метою створення належних умов безпеки дорожнього руху, в межах 

компетенції Городняської міської ради в 2022 році здійснено ямковий та 

поточний ремонт доріг комунальної власності, зокрема відновлено 1819 м
2
 

дорожнього покриття, виконано підсипку доріг загальною площею 3750м
2
, 

встановлено нові дорожні знаки, відновлено та нанесено 8,034 км 

горизонтальної дорожньої розмітки, 312 м
2
 розмітки «Пішохідний перехід», 

нанесено 80м
2
 написів дорожньої розмітки по вулицям Жовтнева, Жижкуна, 

Максимівська, Незалежності, Троїцька, Чернігівська, Шевченка, 1 Травня;. 

Одним з найпріорітетніших напрямків є питання зв’язку, особливо для 

прикордонних населених пунктів. Враховуючи контекст ситуації та 

обмеження, які існують внаслідок запровадженням військового стану в 

Україні, на постійній основі здійснюється робота щодо забезпечення хоча б 

мінімальним доступом до каналів зв’язку (інтернет, мобільний зв'язок тощо).  
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Беручи до уваги ризики, пов’язані з тим, що громада перебуває в зоні 

бойових дій, ремонтні бригади не завжди можуть оперативно відреагувати та 

налагодити зв’язок, мотивуючи це питанням безпеки. 

Також, здійснюється постійна взаємодія з усіма постачальниками, що 

надають послуги зв’язку, для оперативного реагування на усунення 

проблемних питань. 

 

Основні завдання на 2023 рік: 

 відновлення стану дорожньої інфраструктури в результаті 

військової агресії російської федерації; 

 комплексний підхід та використання сучасних планувальних 

рішень в розрізі реалізації нових проектів 

 вдосконалення та забезпечення належного стану дорожньо-

транспортної інфраструктури; 

 забезпечення потреб населення у пасажирських автоперевезеннях; 

 налагодження зв’язку по населеним пунктам громади з 

використанням альтернативних технічних засобів. 

 

Проблемні питання: 

 пошкоджена дорожнього покриття та об’єктів дорожньої 

інфраструктури, зокрема комунальної власності; 

 значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів, що 

ускладнює організацію здійснення пасажироперевезень; 

 відсутність охоплення деяких населених пунктів громади 

автобусним сполученням; 

 складність виконання ремонтних робіт через ризики, пов’язані із 

розташуванням населених пунктів в зоні ведення бойових дій; 

 перебої з електропостачанням, що впливають на роботу базових 

станцій; 

 відсутність альтернативи вибору провайдера у зв’язку з 

небажанням інших компаній надавати послуги через низьку рентабельність. 

 

Основні організаційні заходи та проекти: 

 дотримання перевізниками усіх форм власності вимог чинного 

законодавства; 

 виконати роботи з поточного ямкового ремонту на проїзних 

частинах населених пунктів громади; 
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 провести роботи з грейдерування узбіч доріг з твердим покриттям, 

які знаходяться на балансі Городнянської міської ради; 

 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; 

 за можливості забезпечити терміналами Starlink населені пункти 

громади, в яких ускладнена робота існуючих провайдерів. 

 

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 охоплення населення послугами зв’язку, особливо 

прикордонні населені пункти. 

 

5. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА СФЕРИ 

5.1. Надання соціальних послуг, підтримка дітей та незахищених 

верств населення 

З  2021 року розпочала роботу КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради для організації надання соціальних послуг 

незахищеним верствам населення. 

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на 

територію України комунальна установа не припиняла і продовжує  надавати 

соціальні послуги незахищеним верствам населення громади. В період 

оточення Городнянщини з 24.02.2022 по 01.04.2022 року працівники установи 

надавали послуги першої необхідності.  Після виведення російських військ з 

території громади установа відновила надання всіх соціальних послуг.  

Працівники постійно беруть участь у оф-лайн та он-лайн навчаннях  по 

підвищенню професійної кваліфікації. Вони мають право та надають першу 

психологічну підтримку громадянам, які цього потребують. Також 

організована група з числа людей похилого віку, які на добровільних засадах 

виготовляють теплі речі, окопні свічі та, по можливості, діляться продуктами 

харчування для воїнів ЗСУ. 
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Протягом 11 місяців 2022 року загальна кількість наданих соціальних 

послуг громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

потребують соціальних послуг становить близько 2000 громадян. 

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 63 працівника, з них 46 соціальні 

робітники. Навантаження на 1 штатну одиницю соціального робітника складає 

12,7 підопічних. 

 

Відділ соціальних служб. 

Відділом соціальних служб за 2022 рік проведена робота із 181 сім’ями, 

де виховується 495 дітей. 

56  сімей перебуває на обліку, як такі що опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

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

піклування перебувають під соціальним супроводом ЦНСП Городнянської 

міської ради, яким вже придбано житло та оформлено право власності на 

нього; 

12 сімей, 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; 

3 особи, які перебувають в конфлікті з законом (з даною категорією 

громадян проводяться профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення 

повторних правопорушень, доцільність відмови від шкідливих звичок); 

34 сім’ї (одинока мати/батько), в них виховуються 65 дітей, в тому числі 1 

неповнолітня мати; 

10 сімей (в них 23 дитини), де один чи кілька членів родини мають 

інвалідність; 

86 багатодітних сімей, де виховуються 323 дитини; 

14 сімей опікунів/піклувальників, в них 23 дитини; 

27 повних сімей, де виховується 43 дитини; 

5 прийомних сімей (8 дітей) та 1 дитячий будинок сімейного типу 

(виховується 5 дітей) перебувають під соціальним супроводженням. В 

результаті соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 
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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 01.12.2022 року відділення надало соціальну послугу догляду 

вдома 584 підопічним, з них 391 – проживають у сільській місцевості, 193 – в 

місті. Згідно середньомісячного сукупного доходу отримали послугу догляду 

вдома на платній основі – 135 осіб. 

В штаті відділення: завідувач, 2 фахівця із соціальної допомоги вдома та 

46 соціальних робітників: 14 робітників обслуговують громадян по місту, 32- 

по селам громади. 

 

Відділення денного перебування 

Відділення денного перебування надає послугу соціальної адаптації. У 

відділенні функціонують клуби та гуртки по інтересам різного направлення, в 

тому числі організація дозвілля (пізнавально-розважальні виїзди, виставки, 

концерти тощо), послуги тематичної бібліотерапії, 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, організація участі 

відвідувачів у різноманітних фестивалях. 

Станом на 01.12.2022 року відділення надало соціальну послугу соціальна 

адаптації 194 відвідувачу. 

В штаті відділення: завідувач та сестра медична. 

 

Відділення натуральної та грошової допомоги 

Відділенням натуральної та грошової допомоги станом на 01.12.2022 року 

надано допомогу 881 громадянам. 

Перукарські послуги за плату отримали 159 осіб, безкоштовно отримали 

послуги 233 осіб. 
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Швацькі послуги за плату отримали 127 осіб, безкоштовно отримали 

послуги 328 осіб. 

Послуги соціального робітника з комплексного обслуговування за плату 

отримали 64 осіб, безкоштовно отримали послуги 101 осіб. 

Гуманітарну допомогу отримали 429 осіб. 

       Активно надавалась допомога щодо заявок підопічних в отриманні різних 

соціальних послуг, наприклад – в рубці та пилці дров, внутрішніх та зовнішніх 

ремонтних робіт, косіння трави біля будинків та парканів. 

 

 Основні завдання на 2023 рік: 

- перша психологічна допомога особам/сім’ям, які опинились в 

складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, особам та сім’ям 

ВПО; 

- закріплення сімейних цінностей; 

- задоволення потреб якомога більшої чисельності найменш 

захищених категорій, які проживають у віддалених куточках громади 

та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення; 

- запобігання і протидії 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 2023році; 

- вдосконалення функціонування мультидисциплінарної команди. 

 

Очікувані результати: 

- покращення психологічного стану осіб/сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, осіб та сімей ВПО; 

- збільшення рівня охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, сімейними формами виховання; 
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- зменшення кількості сімей з дітьми, що опинились у складних 

життєвих обставинах; 

- зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- підвищення доступності та спектру соціальних послуг; 

- охоплення максимально більшої кількості осіб для задоволення їх 

потреби в даних соціальних послугах; 

- вдосконалення надання соціальних послуг. 

 

Відділ надання соціальних послуг 

Протягом 2022 року відділом з питань надання соціальних послуг було 

організовано, у взаємодії з іншими структурними підрозділами міської ради, 

надання послуг малозахищенним верствам населення, особам, які опинились в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям населення, що 

потребують підтримки.  

За час роботи відділу було проведено 250 актів обстеження матеріально 

- побутових умов громадян, щодо призначення різних видів соціальної 

допомоги, пільг та житлових субсидій. Прийнято 196 рішень щодо надання 

різних соціальних послуг громадянам які опинились в складних життєвих 

обставинах які обслуговуються в КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради.  

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану від 

19.03.2022 року № 333 (зі змінами), до міської ради звернулось з заявами щодо 

виплат компенсацій 75 осіб, які надали прихисток 210 внутрішньо 

переміщеним особам. З квітня місяця по цьому питанню  відділом було 

прийнято та опрацьовано 312 заяв. 

Згідно Програми надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній 

основі на 2021-2025 роки, відділом було проведено 31 акт обстеження сімей та 

надано відповідні висновки щодо потреби в наданні соціальних послуг. 

 

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 

01.12.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувало 71 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 48 

виховується в родинах опікунів, піклувальників, 11 – в прийомних сім’ях та 

дитячих будинків сімейного типу, 2 дитини перебуває в Прилуцькому 
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обласному будинку дитини «Надія», 9 навчається в інтернатних закладах, 3 

дитини навчається у професійно - технічному навчальному закладі. 

Сімейними формами виховання в громаді охоплено 59 дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

5.2 Охорона здоров’я 

 

Первинна медична допомога забезпечується діяльністю Комунального 

некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Городнянської міської ради до якого входить 3 

амбулаторії – це Городнянська лікарська амбулаторія, Тупичівська сільська 

лікарська амбулаторія  та Хоробицька сільська лікарська амбулаторія 

(будівництво якої знаходиться на стадії завершення), а також 24 

фельдшерських пунктів, із них 19 обслуговують жителів Городнянської ТГ. 

Станом на 09.12.2022 року налічується 13 лікарів, із них 4 лікарі 

загальної практики-сімейний лікар, 1 лікар терапевт, 1 лікар-інтерн загальної 

практики-сімейна медицина  та 5 лікарів педіатрів.  

 Середніх медичних працівників - 44, 23 - молодших та інших 

працівників. 

Всього заключено декларацій з пацієнтами 13647, із них 3290 з дітьми. 

Лікарі та середні медичні працівники надають послуги з надання невідкладної 

медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я 

пацієнтів, 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  та з місцевих бюджетів Городнянської міської 

ради й Тупичівської сільської ради. Всього надходжень за 9 міс. 2022р. заклад 

отримав 10950748,52 грн., з них кошти НСЗУ склали 8633612,41 грн. (79 %), 

кошти місцевих бюджетів 2 317135,84 грн. (21 %). Видатки на заробітну плату 

склали 9602228,15 грн. (87,5%). Кошти з місцевого бюджету на заробітну 
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плату працівникам склали 2142926,38 грн. (22,3%). Кошти з НСЗУ на 

заробітну плату склали 7459301,57 грн. (77,7%). 

  В період окупації заклад працював в штатному режимі. Лікарі 

надавали медичну допомогу, як в амбулаторних умовах, так і обслуговували 

пацієнтів вдома. 

 Показники діяльності в порівнянні з 2021 роком дещо знизились, 

що пояснюється вторгненням рф на території України, в зв'язку з чим деякий 

час не працювала система Хелсі. Багато жителів переїхали в безпечні місця 

України та за кордон.  

 Після окупації розпочали тісно співпрацювати з благодійними 

фондами та громадськими організаціями з метою залучення до співпраці 

лікарів, отримання медичного обладнання та медикаментів. 

 За сприянням міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ, 

благодійного фонду "Синергія Життя", Товариство Червоного Хреста України, 

вузько профільними спеціалістами (лікарями) неодноразово проводились 

огляди та лікування жителів сіл та міста громади.  

 За кошти закладу було придбано 3 рециркуляторні бактерицидні 

опромінювачі на суму 10 000,00 грн., витратні матеріали та реактиви для 

лабораторії - 28 500,00 грн.  Придбаний принтер для лікарів педіатрів на суму 

- 12 300,00 грн. 

 Від Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА отримали 

комплект медичного обладнання для Хоробицької сільської лікарської 

амбулаторії - 423 111,25 грн. 

  В 2022 році Городнянською міською радою профінансовано 

300000,00 гривень для закупівлі медикаментів фельдшерсько-акушерським 

пунктам.  

 Із міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ отримали набори для 

надання невідкладної медичної допомоги на суму 1670000, 00 грн.; 

обладнання для пасивного охолодження  (термоконтейнери, термосумки, 

холодоелементи та реєстратори даних) на суму 14 000,00 грн. 

 Від інших благодійних фондів через Управління охорони здоров'я 

Чернігівської ОДА отримали лікарські засоби та вироби медичного 

призначення на  суму 470 000,00грн., якими забезпечували населення громади 

через лікарів та завідувачів фельдшерських пунктів. 

 За сприянням ВО партії "Батьківщина" від благодійного фонду  «БО 

ТУРБОТА» отримали автомобіль Volkswagen Сrafter - 741098,94 грн. 

 З серпня 2022 році в Городнянській лікарській амбулаторії 

проходить інтернатуру лікар інтерн загальної практики сімейний лікар.  
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 Основні завдання на 2023 рік. 

 1. Досягти високих показників в рутинній вакцинації населення 

громади (орієнтовано 85%). 

 2. Зробити поточні ремонти лікарських кабінетів та кабінету 

щеплень.   

        3. Придбати медичні меблі в Городнянську лікарську амбулаторію. 

 4. Дооснастити кабінети лікарів бактерицидними опромінювачами 

закритого типу.  

 5. Придбати квартиру для лікаря інтерна. 

 6. Провести ремонт пічного опалення ФП с.Солонівка, ФП с. 

Автуничі. 

  КНП «Городнянська міська лікарня».  

Протягом 2022 року, діяльність закладу направлена на забезпечення 

громадян медичною допомогою, що надається в амбулаторних та 

стаціонарних  умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів 

загальної практики – сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених 

випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, 

лікування та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і 

фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів; направлення пацієнта 

відповідно до  медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної(високоспеціалізованої) 

медичної допомоги. Крім того, окрема увага приділялась іншим питанням, які 

дозволили покращити не тільки матеріально-технічний стан закладу, а й 

забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема: 

- організовано безкоштовне лікування в стаціонарних відділеннях 

громадян, що потребують допомоги; 

-   у співпраці з асоціацією «Домані-Завтра» отримано автомобіль 

швидкої медичної допомоги; 

-  отримано автомобіль класу Б від уряду Польщі, завдяки якому є 

можливість транспортування людей в ургентних випадках;  

-  отримано новий апарат УЗД (ультра-звукової діагностики) та 

дефібрилятор; 

-  придбано генератор 150 кВт за кошти НСЗУ; 

-  в рамках заходів з підготовки до зимового періоду промито 

ситсему опалення. 
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Особлива увага приділялась забезпеченню  окремих категорій громадян 

та мешканців громади специфічними препаратами та лікарськими засобами 

першої необхідності. 

 

5.3 Освіта 

Освітня галузь громади включає в себе: 5 ліцеїв (в м. Городня -2, с. 

Смичин -1, с. Бутівка- 1, с. Хоробичі-1), Мощенську 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). 

Функціонування освітнього процесу в 2022 році супроводжувалось 

багатьма викликами. З початком повномасштабного вторгнення діяльність 

освітніх закладів було призупинено. Березень місяць фактично випав із 

навчального процесу. Однак, починаючи з квітня місяця, одразу після виходу 

російських військ з території громади, було налагоджено процес дистанційної 

освіти для учнів всіх класів, завдяки чому 2022 навчальний рік вдалося 

завершити гідно. Результатом цього є гарні показники Національного 

мультипредметного тесту для 11-ти класників, необхідного для вступу до 

ВНЗ, який проводився з 18 липня по 10 серпня. Загалом по громаді його 

проходили 150 учнів, з яких 3 набрали максимально можливі 200 балів. 

Війна внесла свої корективи в освітній процес. Для організації навчання 

в умовах воєнного часу, необхідною умовою є обов’язкова наявність дієвих 

укриттів при закладах. Ще до початку навчального року вдалося облаштувати 

підвали Городнянський ліцеїв №1, №2 та Смичинського ліцею, ясла-садка №4, 

шкіл в селах Лемешівка та Деревини. 

Необхідно відзначити, що згідно протоколу Чернігівської ОВА від 

13.08.2022 року №11, п.3 порядку денного «Про готовність навчальних 

закладів області до початку навчального року» було вирішено обмежити 

навчальний процес в очній формі навчання в закладах та установах освіти в 40 

км прикордонній зоні, в перелік яких входять майже всі заклади громади. 

Саме тому 2022-2023 навчальний рік розпочався в дистанційній формі 

навчання 
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Дошкільні заклади освіти після повномасштабного вторгнення не 

відновили свою діяльність через близькість до кордону, загрозу ворожих 

обстрілів та неможливість організувати роботу в дистанційній формі. 

Станом на 01.12.2022р. в громаді зареєстровано 22 внутрішньо 

переміщених дітей шкільного віку, які навчаються у 3-х закладах: КЗ 

«Городнянський ліцей №1,» КЗ «Городнянський ліцей №2» та КЗ 

«Смичинський ліцей». Крім того, 172 дитини з числа тих, хто навчається в 

закладах громади, тимчасово виїхали за кордон та продовжують навчання в 

дистанційній формі. 

В 2022 році з метою забезпечення доступу вчителів до процесу навчання 

відділ освіти було забезпечено необхідною технікою та обладнанням за кошти 

місцевого бюджету. Окрім того протягом цього року вдалося здійснити 

наступні заходи: 

 забезпечити планшетами дітей з вразливих категорій (ВПО, 

мало захищені) для навчання дистанційно; 

 перевести котельню КЗ «Городнянський ліцей №1» з газу на 

тверде паливо; 

 облаштувати укриття в навчальних закладах; 

 в рамках роботи з програмами та фондами отримано 

генератори аварійного живлення; 

 облаштувати внутрішні туалети для Деревинської ЗОШ 1-2 

ст.; 

 отримано 44 ноутбуки, планшети, нетбуки для організації 

дистанційної освіти для вчителів; 

 організовано «Пункти незламності» та пункти обігріву та 

тимчасового прихистку на базі  закладів освіти; 

         Основні проблеми, що ускладнювали діяльність освіти в 2022 році це 

відсутність доступу до мережі інтернет та якісного мобільного зв’язку, 

особливо в сільській місцевості; ускладнена робота в умовах повітряних 

тривог; перебої з постачанням електроенергії; обмежений власний ресурс (в 

умовах, коли заклади не працюють, відповідно кошти спрямовуються на 

вирішення найнагальніших питань). 

 

Основні завдання на 2023 рік: 

 забезпечення максимально доступної освіти, особливо в 

сільських населених пунктах; 
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 здійснити закупівлю генераторів для закладу освіти в с 

Хоробичі, КЗ «Городнянський ліцей №1», КЗ «Городнянський ліцей 

№2» для забезпечення функціонування закладів в умовах відсутності 

електричної енергії (місцевий бюджет); 

 виконати 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); 

 будівництво багатофункціонального спортивного 

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

розташований  по вул. Чернігівська,29 в м. Городня Чернігівської 

області; 

 реконструкція системи опалення Городнянської ДЮСШ за 

адресою: вул.1 Травня , буд.20 м.Городня Чернігівської області зі 

встановленням блочно -модульної  котельні потужністю 400кВт та 

підключенням її до теплової мережі КЗ "Городнянський ліцей №2; 

 здійснити поточні ремонти в укриттях на базі закладів 

освіти. 

 

5.4 Сфера культури 

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»;                                                                                 

 

        Діяльність закладів культури в 2022 році має суттєві обмеження, оскільки 

територія громади віднесена до територій, де ведуться бойові дії. Проте все 

одно, працівники культури долучаються до роботи, оскільки діяльність 

клубних закладів, бібліотек, музеїв – важливий елемент формування 

загального сприйняття та світогляду для нашої громади в такий важкий час.  

Однією з основних складових роботи працівників культури в 2022 році є 

комунікація з мешканцями громади та організація в зворотнього зв’язку з 

ними. Крім того, виходячи з наявних умов, а також в межах своїх 
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можливостей та повноважень,  основне завдання відділу зараз - зменшити 

ризики для людей, зберегти основні фонди, та використати наявний час для 

організації навчання працівників у сфері культури. До того, особлива увага 

приділяється моніторингу пошкоджень об’єктів та закладів культури, 

історичних пам’яток, релігійних споруд, об’єктів нематеріальної спадщини 

тощо.  

     Під час воєнного часу проводиться інвентаризація бібліотечних фондів, 

програм до визначних подій, тематичних вечорів, методичних розробок та 

інших заходів ( з дотриманням чинного законодавства та рекомендації МКІП і 

Українського інституту національної пам’яті) щодо пам’ятних об’єктів, 

пов’язаних із історією та культурою росії та СРСР. 

         В своїй діяльності працівники відділу чітко витримують правові основи 

заборони пропаганди символіки та порядок ліквідації символів 

комуністичного тоталітарного режиму, зокрема про ЗУ "Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 

         В 2022 році КЗ «Городнянська централізована бібліотечна система» 

визнана найкращою серед аналогічних закладів області. Більш того, на базі 

закладу, на постійній основі здійснюються заходи різної направленості, 

зокрема: надання домедичної допомоги, заходи з мінної безпеки та інші. 

Треба відзначити, що навіть в таких складних умовах, є певні досягнення, що 

наочно демонструють правильність вибраного курсу, а саме:  

- Міжнародний конкурс живопису і графіки «На своїй землі» на конкурс 

було представлено 7091 робіт із 22 країн світу – диплом лауреата з 

медаллю; 

- Всеукраїнський конкурс декоративно-прикладного мистецтва  

«Об’єднаймося ж, брати мої!» - переможці конкурсу; 

- Всеукраїнський відкритий фестиваль конкурс «Барви Полтави» 

виконавської майстерності гри на народних інструментах  2 місце; 

- Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «БИТВА 

ЖАНРІВ ІV», м. Київ: - 1 місце - Ансамбль гітаристів «Проліски»; 

- Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Golden autumn» 2022; 

- Ансамбль гітаристів «ДОМІФА» – 1 місце; 

 

Основні завдання на 2023 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; 
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-  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. 

- 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 в 2023 році 

- 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; 

- виконати ремонт  покрівлі  в Будинку  культури с. Хоробичі; 

- зробити  опалення в приміщенні Будинку культури в с.Ваганичі. 

      Очікувані результати: 

- досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в 

порівнянні з фактичними показниками попереднього року; 

- забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за захищеними 
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статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг; 

- сформувати 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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Додаток 1 до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2023 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням  17-ої сесії 8-го 

скликання Городнянської міської ради 

від 22.12.2022 року 

Пріоритетні об’єкти Городнянської міської територіальної громади, які доцільно фінансувати із залученням коштів 

державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги в 2023 році 

 

 

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 

2023 рік 
Найменування 

експертної організації, 

дата, номер експертизи 

/ примітки 
усього 

залишок на 

01 грудня 

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)" 

2023 Об’єкт  - - - 

Програма 

відновлення 

України, 

субвенція на 

соц-економ. 

розвиток 

- 

ТОВ Перша будівельна 

експертиза від 08.06.2021 

року №210604-5/B 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

"Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика на території КЗ 

"Городнянський ліцей №1", що розташований  

по вул. Чернігівська,29 в м. Городня 

Чернігівської області" 

2023 ПКД - - - 100 000,00 - Розробка ПКД 

Реконструкція мережі вуличного освітлення в 

с.Ільмівка (вул.Миру, вул.Коцюбинського. 

Вул.Молодіжна, вул.Гагаріна) Городнянського 

району Чернігівської області 

2023 Об’єкт - - - - - 
Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

«Будівництво І черги водогону м. Городня – с. 

Вокзал-Городня Чернігівського району 

Чернігівської області» 
2023 ПКД - - - 200 000,00 - 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»; 

 

2023 ПКД - - - - - 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

«Реконструкція тротуару по вул.1 Травня від 

вул.Чернігівська до вул. Волковича в 

м.Городня Чернігівського району 

Чернігівської області»; 

2023 ПКД - - - - - 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 



 

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 

2023 рік 
Найменування 

експертної організації, 

дата, номер експертизи 

/ примітки 
усього 

залишок на 

01 грудня 

2022 р. 

державний 

бюджет 

обласний та 

місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

 

«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»; 

 

2023 Об’єкт - - - - - 

ТОВ «Сіверексперт» від 

23.07.2021 року 

№02/228/21 

 Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного 

покриття проїзної частини ділянки 

вул.Жовтневої (від вул.Свято-Миколаївська до 

вул.Заводська) в м.Городня Чернігівської 

області"  

 

2023 
Коригування 

ПКД 
- - - - - 

ТОВ «Сіверексперт» від 

18.12.2019 року №02/57/19 

  

 Капітальний ремонт ПРУ №3 за адресою: вул. 

Троїцька 10 м. Городня, Чернігівський район 

Чернігівської області 
2023 ПКД+Об’єкт - - -   980 000,00 - 

Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

  "Реконструкція системи опалення 

Городнянської ДЮСШ за адресою: вул.1 

Травня , буд.20 м.Городня Чернігівської 

області зі встановленням блочно -модульної  

котельні потужністю 400кВт та підключенням 

її до теплової мережі Кз "Городнянський ліцей 

№2" 

 

2023 Об’єкт - - - 1000 000,00 - Реалізація проєкту 

«Реконструкція площі ім. Попудренка з 

влаштуванням зони відпочинку» 2023 ПКД - - - - - 
Реалізація проекту за 

умови наявності 

фінансування 

 



Додаток 2 до Програми соціально-економічного та культурного  розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2023 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням  17-ої сесії 8-го  

скликання Городнянської міської ради 

від 22.12.2022 року 

Перелік міських (регіональних) програм, які будуть реалізовуватись у 2023 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 та  розвитку вторинної медичної допомоги на території 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.  Соціальна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки 2021-2025 

9.  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 

10.  Програма часткового відшкодування вартості перевезень та компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

11.  Програма надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки у новій 

редакції 

2021-2025 

12.  Програма «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Городнянської міської ради на 

2021-2025 роки» 

2021-2025 

13.  Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2023-2025 роки 2023-2025 

14.  Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників бойових дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 

України на 2023-2025 роки 

2023-2025 

15.  Програма молодіжного житлового кредитування міської ради на 2019-2023 роки 2019-2023 



16.  Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

2021-2025 

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

міст Чернігівської області» на 2021-2025 роки" 

2021-2025 

18.   Програми забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, 

мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2022-2023 

роки у новій редакції 

2022-2023 

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

території Городнянської міської ради 

2021-2025 

20.  Програма «Забезпечення професійної підготовки на базі Городнянського міжшкільного  ресурсного 

центру Городнянської міської ради Чернігівської області на 2023-2025 рік» 

2023-2025 

21.  Програма громади «Освітня стипендія» на 2023 рік 2023 

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

23.  Програми «Стипендії талановитим і обдарованим дітям та молоді у сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки»  

2021-2025 

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

міської ради» 

2021-2025 

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

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

ради  

2021-2025 

27.  Програма розвитку житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

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

2021-2025 роки 

2021-2025 

29.  Програма запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

30.  Програма часткового відшкодування вартості перевезень та компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

2021-2025 

31.  Програма розвитку цивільного захисту населення на 2021-2025 роки 2021-2025 

32.  Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної команди місцевої пожежної охорони 

Городнянської міської ради на 2023-2025 роки 

2023-2025 

33.  Програма «Охорони навколишнього природного середовища Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки» 

2021-2025 

 


