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Заслухавши звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Городнянської міської територіальної громади на 2022 рік, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку, керуючись п. 1 ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Городнянської міської територіальної громади за 2022 рік, що 

додається. 

2. Виконавчому комітету Городнянської міської ради забезпечити 

постійний контроль за виконанням Програми соціально-економічного розвитку 

на 2023 рік шляхом щоквартального розгляду її виконання виконавчим 

комітетом Городнянської міської ради. 

3. 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 
 

 

 

 

 



Додаток до рішення вісімнадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської 

міської ради від 02 березня 2023 року 

«Про затвердження звіту про виконання 

Програми соціально - економічного 

розвитку Городнянської міської 

територіальної громади за  2022 рік» 

ЗВІТ 

про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Городнянської міської територіальної громади за 2022 рік 

 

Робота структурних підрозділів Городнянської міської ради, її комунальних 

підприємств та установ протягом 2022 року спрямовувалася на забезпечення 

реалізації заходів Програми соціально-економічного розвитку Городнянської 

міської територіальної громади на 2022 рік (далі Програма) та її пріоритетів. 

Основні зусилля були спрямовані на захист життя мешканців громади, життєво 

важливих об’єктів, своєчасне виявлення та запобігання реальних та потенційних 

загроз. Завдяки співпраці місцевої влади, підприємств та організацій територіальної 

громади у звітному році забезпечено стабільне функціонування основних сфер 

життєдіяльності та першочергові потреби населення.   

Військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні корективи щодо 

реалізації пріоритетів Програми соціального- економічного розвитку.  Фактично 

були зупинені всі капітальні видатки, які мали фінансуватися з державного та 

обласного бюджетів. Також, через дію Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. «Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), що регулює 

питання першочерговості здійснення видатків, які стосуються цивільного захисту 

та питань, пов’язаних з обороноздатністю нашої Держави та спротиву російській 

агресії, реалізація пріоритетних об’єктів Городнянської міської територіальної 

громади у 2022 році практично унеможливилась. 

 

 

Сфера житлово – комунальних послуг   
        Робота підприємств, установ та організацій житлово-комунального 

господарства  Городнянської міської територіальної громади 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, 

забезпечувалось функціонування водопостачання по місту, та організовувався 

підвіз води до населених пунктах в межах об’єктивних можливостей на той час.  

       Після деокупації,  основна робота була направлена як на відновленні 

комунальної та критичної інфраструктури, так і на організації безперебійного 

забезпечення всім спектром комунальних послуг мешканців громади та осіб, що 

перебувають на її території.  

1. Проводились ремонти доріг комунальної власності та їх утримання: 



- заготовлено 1 450 тонн грунто-щебеневої суміші, з яких 700 т   було 

використано для поновлення профілю 2 150 м2 грунтових доріг в м. Городня по 

вулицям Волковича, Петрівська, Жовтнева та в с. Берилівка; 

- проведений ремонт асфальтобетонного покриття доріг площею 1 101 м2 по 

вул. 1 Травня, Чернігівська, Шевченка, Троїцька, Жовтнева, Незалежності, 

Мирославська, Івана Дудка, Левка Лук’яненка, Максимівська, Чкалова, Волковича, 

Петрівська в м.Городня та по вул.Вокзальна, пров.1 Травня в с.Вокзал-Городня на 

суму 638 731,88 грн. і тротуарів площею 683 м2 в м.Городня по вулицям 1 Травня, 

Жижкуна, Шевченка; 

- відновлено та нанесено 7 934 м.пог. ліній та 392 м2 дорожньої розмітки в 

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

Чернігівська, Шевченка, 1 Травня; 

- здійснено грейдування грунтових доріг в селах Гніздище, Горошківка, 

Стовпівка, Кузничі,  Хрипівка та в м. Городня; 

- встановлено нових та замінено відремонтованих 30 дорожніх знаків та 

інформаційних табличок; 

2. Для відновлення та забезпечення функціонування освітлення населених 

пунктів: 

- витрати на розподіл і постачання 40 213 кВт електричної енергії для 

забезпечення освітлення вулиць населених пунктів в темну пору доби склали 

217 404,66 грн.; 

- 195 000,00 грн. спрямовано на технічне обслуговування мереж вуличного 

освітлення в 2022 році; 

- придбано комплектуючих для ліній електропередач – світлодіодних ламп, 

патронів, таймерів, баластів, щитків, вимикачів та інших елементів на суму         

132 287,17 грн. 

- виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Вуличне 

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

вул.Коцюбинського, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна) Городнянського району 

Чернігвської області)». Вартість робіт з виготовлення документації склала 48 822,61 

грн.; 

       3. Покращено зовнішній вигляд та санітарний стан території населених 

пунктів: 

- робітниками з благоустрою проводились роботи по скошуванню трави і 

видаленню чагарників та порослі дерев ручними інструментами 

- впорядковано сміттєзвалища в селах Бутівка, Конотоп та м.Городня; 

- проведені роботи по збиранню та вивезенню сміття; 

- облаштовано 6 ручних водорозбірних колонок на суму 166 740,00 грн в 

с.Дібрівне, с.Моложава, с.Солонівка, с.Лемешівка, с.Вокзал-Городня. За рахунок 

коштів благодійної організації «Save the Children» встановлено 20 колонок в 

с.Лемешівка, с.Бутівка, с.Полісся, с.Кузничі, с.Смичин, с.Андріївка, 

с.Володимирівка, с.Ільмівка, с.Пекурівка, с.Ясенівка, с.Горошківка, с.Дроздовиця, 

с.Ваганичі, с.Хоробичі, с.Невкля, с.Старосілля, с.Конотоп, с.Перепис; 

- встановлено 2 бетонні колодязні оздоблення в с.Хоробичі та в місті Городня; 

- встановлені бетонні огорожі протяжністю 98 м в селах Конотоп, Бутівка та  

м.Городня; 



- Для запобігання виникнення агресії з боку бездомних бродячих тварин та 

зменшення чисельності таких тварин в громадських місцях і загалом на території 

населених пунктів громади, спрямовано 5 200,00 грн. для їх стерилізації. 

           4. Проведені роботи по озелененню територій та утримання зелених 

насаджень: 

- придбано 436 саджанців квітів; 

- протягом року механізованим способом за допомогою навісного тракторного 

обладнання здійснювалися: скошування трави, мульчування, подрібнення гілок 

дерев, полив зелених насаджень; 

- видалено аварійні дерева в селах Солонівка, Хоробичі, Альошинське, Павло-

Іванівське, Ільмівка, Володимирівка, Деревини, Смичин, Дібрівне, Ваганичі та в 

м.Городня. В результаті видалення аварійних дерев було оприбутковано 2 839,9 м3  

деревини дров’яної на суму 522 619,75 грн., яка була передана для опалення 

приміщень садків, шкіл, клубів, адміністративних будівель. 

         

5. З метою забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності 

комунальних підприємств їм надавалась фінансова підтримка: 

- Комунальному підприємству «Городнянська житлово-експлуатаційна 

дільниця» Городнянської міської ради надано 149 900,00 грн. для часткового 

відшкодування вартості перевезень на міських та приміських автобусних 

маршрутах загального користування, 100 000,00 грн. для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями, 60 000,00 грн. на придбання матеріалів для обслуговування 

водопровідних мереж багатоквартирних будинків та 97 500,00 грн. для придбання і 

встановлення лічильників тепла; 

- Комунальному підприємству «Городнянська друкарня» Городнянської 

міської ради надано 35 426,93 грн. на погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати з нарахуваннями; 

- комунальному підприємству «Городнянське виробниче управління житлово-

комунального господарства» Городнянської міської ради надано        452 959,40 грн. 

для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних 

підземних вод. 

6. Виконані заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха: 

- створений запас паливно-мастильних матеріалів 1000 л, дизпалива дизпалива 

та 1 100 л.  та бензину на суму на суму 96 600,00 грн; 

- придбано 3 генератори великої потужності – 1 – 60 кВт, 2 – 40кВт; 10 

металевих грубок з конфоркою, блочно-модульна котельня потужністю 400 кВт; 

- за кошти, отримані від Жмеринської міської ради, придбані 2 генератори за 

50 000,00 грн., шифер, цвяхи, плівка, плити OSB на суму 200 000,00 грн.; 

-  отримано гуманітарну допомогу у вигляді 40 мішків цементу, 500 листів 

шиферу, 500 кг цвяхів, 1000 шт. цеглин, 500 плит OSB, 1000 листів гіпсокартону, 

750 м руберойду на суму 653 416,98 грн. від благодійної організації «Людина в 

біді» та 1648,08 м2 профнастилу, 63 000 саморізів, 100 кг цвяхів, 690 м2 руберойду, 

5 м3 пиломатеріалів, яку спрямовано на вирішення питань гуманітарного характеру 

та питань пов’язаних з відновленням пошкодженого майна; 

- придбано 4 генератори – 2 од. потужністю 3,2 кВт, та 2 од. – 9,5 кВт; 

 

Освітня сфера 



 
         Функціонування закладів освіти та організація освітнього процесу в 2022 році 

характеризувалось багатьма викликами. З початком повномасштабного вторгнення 

діяльність освітніх закладів було призупинено. Однак, починаючи з квітня місяця, 

одразу після виходу російських військ з території громади, розпочався процес 

відновлення діяльності освітньої сфери, звичайно з врахуванням вимог, що 

продиктовані дією військового стану в Україні та наслідків збройної агресії 

російської федерації. Зокрема 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. 

         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). 

        За звітний період, в освітній сфері реалізовані наступні проекти та заходи,  

націлених на зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов надання 

освітніх послуг: 

- для проведення поточного ремонту обладнання, технічного обслуговування 

електричних  мереж, придбання та підключення резервних джерел 

живлення (генераторів) в закладах освіти Городнянської міської ради було 

використано матеріалів та комплектуючих на загальну суму 260825,5 грн.; 

- для забезпечення стабільної роботи системи опалення у закладах освіти 

встановлено 16 резервних джерел живлення (генераторів), із яких 13 

генераторів  надані Городнянською міською радою; 

- на базі комунального закладу "Городнянська дитячо-юнацька спортивна 

школа" і відділу освіти Городнянської міської ради створені пункти 

незламності, які облаштовані відповідно до вимог чинного законодавства;  

- пункти незламності облаштовані резервними джерелами живлення 

(генераторами), системою зв’язку, обігрівачами типу «Булерьян» з 

варочною поверхнею та іншим для забезпечення життєдіяльності на даних 

пунктах; 

- на базі Городнянського ліцею №1, ясла-садка №1 і ясла-садка №4 

Городнянської міської ради створено пункти обігріву; 

- придбано новий автобус; 
      Також в рамках співпраці з установами, організаціями та фондами, протягом 

звітного періоду отримано допомогу у вигляді:   

- 33 персональних комп’ютери за допомогою яких вдалось обладнати 

комп’ютерні класи у КЗ «Городнянському ліцеї № 1», КЗ «Хоробицькому 

ліцеї», Деревинській ЗОШ І-ІІ ступенів, покращено матеріальну базу у 

ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ, МРЦ; 

- Отримано 30 планшетів (вживаних) для здобувачів освіти громади 

(соціальні категорії), які навчаються дистанційно. 



- Отримано 2 ноутбуки для Ільмівської початкової школи від організації  

UNICEF. 

- Отримано 17 хромбуків для вчителів ЗЗСО від GOOGLE. 

- Отримано 44 ноутбуки від фундації Олени Зеленської та UNESCO для 

вчителів ЗЗСО. 

- Отримано 2 термінали Starlink для Деревинської ЗОШ І-ІІ ст. та пункту 

незламності.  
    Слід відзначити роботу закладів та установ в 2022 році, що відносяться до 

освітньої сфери, зокрема: 

     КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»: проведено комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку  41 дитини з особливими освітніми потребами. 

Педагогічними працівниками ІРЦ систематично проводиться просвітницька 

діяльність для педагогів закладів освіти громади щодо впровадження інклюзивного 

навчання та забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП. 

     Фахівці інклюзивно-ресурсного центру є постійними учасниками команд 

супроводу дітей з ООП у закладах освіти громади (55 засідань) та систематично 

надають методичну допомогу щодо розробки індивідуальної програми розвитку для 

дітей, які охоплені інклюзивним навчанням та вихованням, плануванні корекційно-

розвиткових занять, веденні документації тощо. 

    Центр дитячої та юнацької творчості: Мережа закладу складається з 10 

гуртків, які мають 17 груп, в яких навчаються 230 вихованців, що на 45% менше 

ніж минулого року. В 2022-2023 н.р. освітній процес в ЦДЮТ здійснюється в 

дистанційному режимі. Протягом року, незважаючи на дію воєнного стану, 

вихованці ЦДЮТ взяли участь в міжнародних (1), всеукраїнських (6), обласних (8) 

та міських (8)  конкурсах. Вибороли 57 призових місць: І – 45, ІІ – 5, ІІІ – 7 та 10 

дипломів учасників. 9 нагород отримав педагогічний колектив ЦДЮТ. 

 

Сфера культури  
 

            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. Тому, враховуючи обмеження, 

що обумовлені військовим часом, культурна діяльність продовжується та за звітний 

період організовано 310  культурно-освітніх та розважальних заходів на території 

громади, з них; 

- онлайн-фестивалі, День міста, заходи та мітинги до Державних свят,  Свято 

Миколая та новорічні ранки.  

- організовано  зимові та літні турніри  Городнянської ТГ з футболу;   

- організовано зимові та літні турніри, турніри - пам̓яті з волейболу;  

- футбольні команди брали участі у чемпіонах та кубках області та району; 

- волейбольна команда “Ветеран” ІІ місце у чемпіонаті області; 

- традиційно проходять екологічні прибирання  працівниками культури 

парків та скверів;  

- придбано для закладів культури генератор аварійного живлення та 

акустичні колонки; 

- залучення тренерів для навчання молоді з написання проектів та участь у 



проектній діяльності; 

КЗ «Міський будинок культури» Городнянської міської ради 

Працівники МБК разом з аматорами зняли ряд мотиваційних відео, були 

проведені акції по збору коштів на підтримку військових (генератор, тепловізор).   

КЗ «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» Городнянської 

міської ради 

  Школа забезпечувала доступність позашкільної освіти для обдарованих дітей 

та молоді громади та поліпшує умови організації повноцінного навчального 

процесу у закладі. Учні школи мистецтв активно беруть участь та є переможцями  

обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів, що підвищує 

престиж навчального закладу.   

Бібліотеки 

         В 2022 році КЗ «Городнянська централізована бібліотечна система» визнана 

кращою бібліотекою області. Бібліотека створює і використовує свій 

інформаційний потенціал і інші матеріальні ресурси з метою сприяння формуванню 

і розвитку соціально-економічного, культурного, творчого, освітнього потенціалу 

території. Тут постійно відбуваються тренінги з домедичної допомоги, мінної 

безпеки, плетуть сітки, в’яжуть шкарпетки для військових, організовано 

молодіжний простір, організовуються семінари різної направленості. 

        

       Слід відмітити, що фактично, з лютого місяця 2022 року, працівники культури 

активно перейшли в роботи напрямку «волонтерства»: це постійна функціонування 

соціального магазину ДякуЮ з перших днів війни, який надав підтримку всім 

вразливим верствам населення та тим хто потребував допомоги, а також допомога в 

розподілі гуманітарної допомоги та інше. 

 

У сфері транспорту та зв’язку 
 

        Особливі труднощі протягом звітного періоду були пов’язані з організацією 

перевезень пасажирів та забезпеченням зв’язком населених пунктів, особливо в 

прикордонних районах громади. Це пов’язано з рядом причин: 

- постійними обстрілами з боку країн агресорів; 

- близькість до кордону з рф та республікою білорусь; 

- високою вартістю паливно-мастильних матеріалів; 

- віддаленістю населених пунктів; 
Транспорт 

      Для вирішення питання пасажироперевезень, було організовано зустрічі з 

перевізниками, завдяки чому вдалося налагодити перевезення пасажирів в 

прикордонних населених пунктах. Крім того відновлено здійснення перевезення 

пасажирів на 5-ти автобусних маршрутах загального користування, зокрема: 1 

міський – м. Городня; та 4 приміських – м. Городня – с. Невкля; м. Городня – с. 

Хотівля; м. Городня – с. Здрягівка; м. Городня – с. Дроздовиця.    

Зв’язок 

      Питання зв’язку в 2022 році  також  постало дуже актуально. Оскільки послуги 

зв’язку (Інтернет, мобільний зв’язок) надаються приватними підприємствами, у разі 

виникнення ускладнень, або взагалі його відключення, потребувався певний час для 

усунення цих проблем, оскільки деякі компанії відмовлялись їхати для 

налагодження мотивуючи це підвищеною небезпекою. Городнянська міська рада 



враховуючи важливість забезпечення мешканців каналами зв’язку, вишукувала 

інші можливості, зокрема з використанням терміналів Starlink, при цьому не 

припиняючи постійну роботу з провайдерами.  

 

 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. 

За 2022 рік реалізовано такі заходи: 

- 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.  

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

2014 року перелік адміністративних послуг, які надаються відділом «Центр 

надання адміністративних послуг»;  

- за результатами звернень громадян надано 6408 адмінпослуг; 

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.  

 

У сфері інвестиційної діяльності та залучення ресурсів 
 

      Враховуючи події, що відбулись після 24.02.2022 року, територія Городнянської 

громади опинилась, зокрема з погляду залучення інвестицій, в складній ситуації, 

оскільки близькість до кордону з державами агресорами рф та республікою 

білорусь суттєво знизила інвестиційну привабливість громади у зв’язку з високим 

рівнем ризиків для прямих та інших видів інвестицій. Таким чином, основний 

фокус протягом 2022 року було зроблено на залученні всіх можливих зовнішніх 

ресурсів, що допомогли  та в перспективі допоможуть хоча б частково 

компенсувати такий стан справ. Таким чином за звітний період реалізовані наступні 

заходи та проєкти: 

- здійснювалась активна взаємодія з організаціями, діяльність яких була 

спрямована в напрямку надання гуманітарної допомоги, відновлення 

пошкоджень, надання матеріалів та обладнання, психологічну та правову 

допомогу, підтримку населення та зменшення негативних наслідків 

російського вторгнення, зокрема: БФ «Право на захист»; ZOA; БО «Людина 

в біді»; БФ «Рокада»; БФ «Чернігівська мережа», БФ «Іскра Добра», Місія 

Червоного Хреста в Україні та багато інших. 

- участь в міжнародних програмах «U-Lead з Європою», Програма з розвитку 

ООН, Мери за економічне зростання M4EG завдяки яким вже реалізовано 

проекти та напрацьовуються нові; 

- підписано меморандуми з гмінами Стольно, Хелмно, Папове Біскупе та 

Сновською, Городнянською, Тупичівською громадами з боку української 



сторони (наразі чекаємо підписання з боку польських партнерів); договір 

про співпрацю зі Славутською міською радою; 

- у партнерстві з ГО «Городнянщина майбутнього» за підтримки міжнародної 

організації Alight вдалось забезпечити 16 старостинських округів 

генераторами по 1 на кожний та чотирма генераторами для пунктів обігріву, 

а також 3 терміналами Старлінк для забезпечення зв’язку; 

- у співпраці з з Міжнародним фондом «Відродження» спільно з ГО 

«Сіверський інститут регіональних досліджень», в рамках ініціативи 

програми «U-Lead з Європою», реалізовано проект «Підтримка осіб 

похилого віку та з інвалідністю, які потребують стороннього нагляду та 

проживають на теренах Городнянської громади, в підготовці до зимового 

періоду» загальна сума реалізації проєкту 720000,00 грн; 

- За сприяння ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних 

досліджень» та ГО "Агенція міських ініціатив" Городнянська громада стала 

учасником проекту в межах Програми дій та реагування територіальних 

громад на надзвичайні ситуації (СLEAR), яку компанія «Глобал 

Комьюнітіз» розпочала впроваджувати за підтримки Бюро гуманітарної 

допомоги USAID в Чернівецькій та Чернігівській областях.  

 

Надання соціальних послуг 
 

На території громади для надання соціальних послуг у 2021 році було створено 

Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Городнянської міської 

ради. Загальна кількість працюючих налічує 66 працівників, з них 49 соціальні 

робітники.  У структурі закладу 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.   

Надаються такі соціальні послуги як:  догляд вдома, соціальна адаптація, 

натуральна допомога, консультування, інформування, представництво інтересів, 

соціальний супровід сімей/осіб, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені 

батьківського піклування; соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; соціальна профілактика.   

Протягом 2022 року загальна кількість наданих соціальних послуг громадянам, 

які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг, 

становить близько 2000 осіб. 

Перебуваючи в оточенні всі працівники 100% виконували свої обов’язки. 

Надавали послуги першої необхідності. Після виходу російських військ з території 

громади установа продовжувала  надавати  соціальні послуги трансформувавшись 

під потреби людей. 

 Для надання послуг особам, які проживають у віддалених населених пунктах 

Городнянської ТГ, працює мультидисциплінарна команда. До її складу  входять  

фахівці, які забезпечують комплекс соціальних послуг на принципах адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, з дотриманням державних 

стандартів. 

Влітку 2022 році «Центр надання соціальних послуг» змінив місце свого 

перебування перемістившись до більш просторого приміщення,  що має великі 



перспективи для надання послуги більш якісно.  

Протягом року працівники активно брали участь у оф-лайн та он-лайн 

навчаннях  по підвищенню професійної кваліфікації, що підтверджується 

сертифікатами. Також винаходили можливість залучати благодійні фонди та 

організації у наданні різних видів допомоги, писали та подавали проекти до різних 

грантодавців. Один з проєктів «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті» було схвалено і знаходиться в процесі реалізації. 

 

 

 

Охорона здоров’я 
 

Первинна ланка забезпечується діяльністю Комунального некомерційного 

підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Городнянської міської ради до якого входить 22 фельдшерських пункти, 2 ФАПи, 3 

амбулаторії. Кількість населення, яке обслуговує заклад 13570 чол.,(в т.ч. 

дитяче3311). 

В період, коли громада знаходилась під контролем російських військ, заклад 

працював в штатному режимі. Лікарі надавали медичну допомогу, як в 

амбулаторних умовах, так і обслуговували пацієнтів вдома. 

Після виходу військ рф заклад почав 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. 

- Від благодійного фонду  «БО ТУРБОТА» отримали автомобіль Volkswagen 

Сrafter - 741098,94 грн. 

 



 Вторинна ланка  
          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. 

 

      За 2022 рік здійснено 59963 відвідувань лікарів включно з профілактичними, у 

тому числі дітьми -7353. Кількість відвідувань з розрахунку на 1 мешканця склала 

2,4. Кількість операцій проведених в амбулаторних умовах – 729, що становить 

290,0 на 10 тис. населення. 

      В КНП «Городнянська міська лікарня» функціонує стаціонар на 110 ліжок. 

Показник забезпеченості  ліжками на 10 тис. населення  становить 41,5. 

За звітний період у стаціонарі проліковано 2934 хворих, проведено хворими ліжко-

днів 24689, процент виконання ліжко-днів- 66,4; померло – 46 осіб.   

       Рівень госпіталізації  на 100 жителів -11,8. 

           За 2022 році в загально-хірургічному  відділенні проліковано 604 хворих, 

проведено 295 операцій, з них  дітям -18. Хірургічна активність 36,7%, 

післяопераційна летальність -0, післяопераційні ускладнення - 0. Термінова 

хірургічна допомога надана 23 хворим, 20 з них оперовано.  В структурі 

оперативних   втручань   на  I  місці  операції  на  шкірі та  підшкірній  клітковині – 

40,0%,  на   II місці операції на кістково-м’язовій системі- 26,4 %, на ІІІ місці 

операції на органах травлення – 15,3%. 

       Акушерсько-гінекологічна допомога жінкам надається амбулаторно  в 

гінекологічному кабінеті поліклініки та стаціонарно на 2 ліжках патології вагітних 

та 8 гінекологічних в загально-хірургічному  відділенні.   Кількість вагітних, що 

перебувала на обліку в гінекологічному кабінеті станом на 01.01.21р.- 43, взято на 

облік за звітний період – 48, в тому числі до 12 тижнів вагітності – 36, народили 65 

жінок. Охоплено ультразвуковим дослідженням до 22 тижнів вагітності двічі - 

100,0% вагітних,  обстежено на ВІЛ – 93,8%, консультовано в МГК – 7 вагітних.  

         При профоглядах цитологічно обстежено  1220 жінок, виявлено патології- 

33,2%.  

        Проліковано  у стаціонарі на ліжках патології вагітних та гінекологічних у 

2021 році – 45 хворих, проведено операцій хворим на гінекологічних ліжках всього 

29, з них 3 аборти.             

       Кількість вагітних, що перебували на обліку станом на 01.01.22р.- 24, взято на 

облік протягом  2022 року – 80 вагітних, в тому числі до 12 тижнів вагітності - 67, 

народили 65. Охоплено ультразвуковим дослідженням до 22 тижнів вагітності двічі  

- 96,8% вагітних,  обстежено на ВІЛ – 96,8 %, консультовано в МГК – 5 осіб. 

     При профоглядах цитологічно обстежено  706 жінок. Проведено 15 операцій  

амбулаторно.    

       Проліковано  у стаціонарі на ліжках патології вагітних та гінекологічних у 



2022 році – 62 хворих, проведено операцій – 37, з них 15 переривань вагітності. 

Прийнято 8 пологів. 

       В лікарні постійно проводиться санітарно-освітня робота у 2022 році 

проведено: 557 лекцій лікарями,  5822 бесіди середніми медичними працівниками, 

зроблено 195 санітарних бюлетеня. 

 

Пріоритетні об’єкти Городнянської міської територіальної громади, які доцільно 

фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів 

інвесторів та благодійної допомоги у 2022 році (стан виконання) 
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        Стан виконання 

«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)" 

Об’єкт 

ДФРР, субвенція 

на соц-економ. 

розвиток 

Розробка 

ПКД 

Не виконано. Програма 

відновлення України 

 

  

Капітальний ремонт корпусу №1 

Городнянського ясла-садка №1 за 

адресою: вул. Максимівська, 2 в м. 

Городня Чернігівської області 
Об’єкт 

 ДФРР, 

субвенція на 

соц-економ. 

розвиток 

Коригування 

ПКД 

Не виконано. Субвенції з 

державного бюджету 

відсутні. Садок не 

функціонує відповідно до 

рішення Ради оборони 

Чернігівської області 

 

Реконструкція та відновлення 

ґрунтового ставка в с. Хотівля 

Об’єкт 
обласний 

бюджет 

Реалізація 

проекту 

Не виконано. Коштів з 

обласного бюджету не 

передбачалось 

"Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика на території 

КЗ "Городнянський ліцей №1", що 

розташований  по вул. 

Чернігівська,29 в м. Городня 

Чернігівської області" 

ПКД 48 000,00 
Розробка 

ПКД 

Не виконано.  Перенесено 

на 2023 рік. 

"Капітальний ремонт (заміна вікон) 

будівлі КЗ "Хоробицький ліцей" 

Городнянської міської ради, що 

розташований в с. Хоробичі 

Чернігівського району Чернігівської 

області" 

ПКД 40 000,00 
Розробка 

ПКД 

Виконано. 

«Реконструкція центральної площі в 

м. Городня Чернігівського району 

Чернігівської області»; 

ПКД 35000,00 
Розробка 

ПКД 

Не виконано.  Перенесено 

на 2023 рік 

Реконструкція мережі вуличного 

освітлення в с.Ільмівка (вул.Миру, 

вул.Коцюбинського. Вул.Молодіжна, 

вул.Гагаріна) Городнянського району 

Чернігівської області 

Об’єкт 540 000,00 

ТОВ 

«Сіверекспер

т» від 

23.07.2021 

року 

№02/228/21 

Реалізація 

проекту за 

умови 

наявності 

коштів в 

обласному 

бюджеті 

Не виконано.  Брак коштів 

бюджету. Прикордонний 

населений пункт.  



«Будівництво І черги водогону м. 

Городня – с. Вокзал-Городня 

Чернігівського району Чернігівської 

області» 

ПКД - 

ТОВ 

«Сіверекспер

т» від 

18.12.2019 

року 

№02/57/19 

Реалізація 

проекту за 

умови 

наявності 

коштів в 

обласному 

бюджеті 

Не виконано. Перенесено 

на 2023 рік 

«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»; 

 

ПКД 45000,00 
Розробка 

ПКД 

Не виконано. 

Прикордонний населений 

пункт. 

«Реконструкція тротуару по вул.1 

Травня від вул.Чернігівська до вул. 

Волковича в м.Городня 

Чернігівського району Чернігівської 

області»; 

ПКД - 
Розробка 

ПКД 

Не виконано. 

«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»; 

 

Об’єкт 

2132,026 кошти 

обласного 

бюджету 

Коригування 

ПКД 

Не виконано. Коштів з 

обласного бюджету не 

передбачалось 

«Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзної 

частини ділянки вул.Жовтневої (від 

вул.Свято-Миколаївська до 

вул.Заводська) в м.Городня 

Чернігівської області" 

 

Об’єкт 

1940,739 

кошти обласного 

бюджету 

Реалізація 

проекту 

Не виконано. Коштів з 

обласного бюджету не 

передбачалось 

Реконструкція площі Попудренка з 

влаштуванням зони відпочинку 
ПКД - 

Розробка 

ПКД 

Не виконано. 

 

Проекти, що реалізовані в 2022 році, проте при розробці Програми не були 

включені до переліку пріоритетних об’єктів: 

1) Виготовлено ПКД по проєкту "Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)  

будівлі КЗ " Городнянська школа мистецтв ім. Лідії Кондрашевської" 

Городнянської міської ради за адресою: вул. Троїцька ,12, м. Городня, Чернігівської 

області" – 42000,00 гривень; 

2) Виготовлено ПКД по проєкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі КЗ 

«Хоробицький ліцей» Городнянської міської ради, що розташований за адресом: 

вул. Амосова 55б, с. Хоробичі» - 98499,09 гривень; 

3) Виготовлено ПКД по проєкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі за 

адресом м. Городня, вул. Чумака,14» - 130959,62 гривень 

 

*Військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні корективи щодо 

реалізації пріоритетів Програми соціального- економічного розвитку.  Фактично 

були зупинені всі капітальні видатки, які мали фінансуватися з державного та 

обласного бюджетів. Також, через дію Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. «Про 



затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), що регулює 

питання першочерговості здійснення видатків, які стосуються цивільного захисту 

та питань, пов’язаних з обороноздатністю нашої Держави та спротиву російській 

агресії, реалізація пріоритетних об’єктів Городнянської міської ради у 2022 році 

практично унеможливилась. 

 

Загалом 16 проектів реалізовано – 4 , 12 – не виконано. Відсоток виконання 

заходів по місцевим цільовим програмам – 91% 


