
Досягнення об’єднаних
громад Одещини:

2015-2020



Авангардівська ОТГ Овідіопольський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

смт Авангард

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

1 (2019)

Кількість населених 
пунктів, од. 

3

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

14 729

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2745

дітей 
дошкільного віку

1502

Площа ОТГ, км2 64,46 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 41

Адреса вебсайту ОТГ: avangard.odessa.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 32,7261 Дороги місцевого 

значення, км 75,4 Комунальне
підприємство, од. 3

Амбулаторії, 
од.

4

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки, 
од.

1

Школи, 
од.

3

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 0

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3

Бібліотеки, 
од.

3

Станція місцевої 
пожежної
команди, 
од. 1

http://avangard.odessa.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 51433 53052

Земельний податок 32712 36066

Єдиний податок 8269 10100

Акцизний податок 20265 20572

Податок на нерухоме майно 15738 16454

Екологічний податок 54 36

Транспортний податок 85 100

Туристичний збір 9 1

Бюджет

166556

165196

Власні доходи 

129567

137744

Трансферти

36989

27451

Бюджет розвитку

89586

66861

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 12183 28578 5763 7408 84285

2019 14477 36537 4058 10129 90103



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 546,0 
Капітальний ремонт проїжджої частини 
провулку Степний від КТП 225 до вул. 
Абрикосової в смт Авангард

2018 1 099,7 
Капітальний ремонт проїжджої частини по 
вул. Восточна (на ділянці від буд. №2 до 
буд.№16) в с. Прилиманське

2019 246,3  
Будівництво тротуарної доріжки по вул. 
Фруктова від вулиці Нижня до вулиці 
Спортивна в смт Авангард

2019 1498,9 
Капітальний ремонт проїжджої частини по 
вул. Центральна в с. Прилиманське 

Проєкти, реалізовані у 2019 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 66 999 999 
(23 180,0)

Будівництво загальноосвітньої школи  ІІ-ІІІ 
ступенів Авангардівського НВК «Дошкіль-
ний навчальний заклад (дитячий садок) – 
загальноосвітня школа І ступеня» в смт 
Авангард

Проєкти, реалізовані за підтримки інвесторів

Рік Сума (тис. грн) Назва проєкту 
(фірма-інвестор)

Кількість 
створених 

робочих 
місць, од

2018

Місцевий бюджет 
– 2600,0 тис. грн.
Кошти інвестора 
– 3400,0 тис. грн.

Реконструкція селищно-
го стадіону (ТОВ 
«Касібус», Бєлов Микита 
Ігорович)

3



У сфері освіти:
У 2018 році проведено капітальний ремонт Прилиманської ЗОШ, 

придбано обладнання для їдальні та шкільні меблі.
У 2019 році розпочато будівництво Авангардівської загальноосвіт-

ньої школи ІІ-ІІІ cтупенів та будівництво дитячого садка на 190 місць.

У сфері охорони здоров’я:
У 2017 році зроблено капітальний ремонт відділення амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Прилиманське.
У 2018 – придбано медичне обладнання
У 2019 році – придбано рентген апарат.

У сфері культури:
У 2017 році відремонтовано КП «Будинок культури та відпочинку» 

в смт Авангард.
У 2018 році придбано обладнання для філії КП «Будинок культури 

та мистецтв» в селі Прилиманське.

У сфері спорту:
У 2018 році – відкриття сучасного спортивного стадіону в смт 

Авангард. Відкрито мініфутбольне поле зі штучним покриттям в с. 
Прилиманське. Обладнано та відкрито скейт-парк у селищі Аван-
гард та спортивний майданчик workоut.

У 2019 році відбулося відкриття спортивного багатофункціональ-
ного майданчику на території  Прилиманської ЗОШ I-III ступенів.

Триває будівництво багатофункціонального майданчику для міні-
футболу, гандболу, волейболу, баскетболу в смт Авангард та скейт-пар-
ку в с. Прилиманське.

Благоустрій та безпека:
У 2017 році відбулася реконструкція скверу Віктора Добрянського.
У 2018 році здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття 

протяжністю 6,2 км; заходи з термомодернізації 28 багатоквартир-
них житлових будинків; капітальний ремонт зовнішніх мереж водо-
постачання протяжністю 2875 м.

Проведено ремонт вуличного освітлення на 11 вулицях.
Придбано пожежний автомобіль.

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



У 2019 році відбулося відкриття Центру безпеки громадян в смт 
Авангард.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2017 році рішенням Авангардівської селищної ради створено 

ЦНАП. У 2018 році для нього придбано робочу станцію для видачі 
паспортів.

У 2019 році підписано узгоджене рішення про співробітництво з 
Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області щодо на-
дання адміністративних послуг МВС через ЦНАП. Здійснено за-
купівлю Програмного комплексу для виготовлення посвідчень 

водія та реєстрації транспортних засобів. 
Розпочато будівництво Центру надання ад-
міністративних послуг в смт Авангард.

Авангардівська ОТГ прийняла Стратегію 
розвитку громади на 2020-2027 роки 
(рішення сесії №1201-VII від 24.12.2019).



Балтська ОТГ Балтський район 

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

м. Балта

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

17

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

1 (2019)

Кількість населених 
пунктів, од. 

31

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

31394

У т.ч. дітей 
шкільного віку

3790

дітей 
дошкільного віку

1793

Площа ОТГ, км2 904,532 Кількість старостинських 
округів, од. 17 Штатна чисельність 

працівників, од. 121,75

Адреса вебсайту ОТГ: balta-rada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 15434,33 Дороги місцевого 

значення, км 410 Комунальне
підприємство, од. 5

Лікарні, 
од.

1

Амбулаторії, 
од.

4+2*

ФАПи, 
од.

3

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Інтернатні 
заклади 
для дітей,  
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

21

Школи,
од.

14

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 1*

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 20

Бібліотеки, 
од.

22

Кінотеатр, 
од.

1

ФП, 
од.

14+10*

* (не на балансі)

http://balta-rada.gov.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 30 851,7 48 197,0 57 995,9 70 721,5

Земельний податок 18 231,3 30 286,9 32 225,3 48 729,5

Єдиний податок 10 420,0 13 032,7 17 737,9 22 401,3

Акцизний податок 5 578,5 6 330,5 6 730,7 7 648,5

Податок на нерухоме майно 628,2 1 005,9 753,9 1 033,2

Екологічний податок 102,5 77,9 180,8 128,4

Транспортний податок 10,4 110,4 88,8 93,8

Туристичний збір 2,3 3,5 3,8 42,0

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
154 306,8

219 428,8

253 675,1

287 871,0

Власні доходи 
70 263,2

105 342,1

121 785,5

158 648,8

Трансферти
84 043,7

114 086,7

131 889,6

129 222,2

Бюджет розвитку
34 801,7

41 362,6

40 025,4

63 442,5

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 10 682,8 67 305,8 24 764,8 9 690,0 22 972,8
2017 16 691,2 104 068,2 30 721,5 13 405,9 30 273
2018 22 589,0 119 152,8 30 535,2 15 465,2 44 865,2
2019 28 669,8 143 089,8 30 992,0 20 222,1 64 931,4



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 1485,85 Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №11 «Жу-
равонька» 

2016 638,35 Капітальний ремонт Гольмянської загальноо-
світньої школи  І-ІІІ ступенів 

2016 997,64 Капітальний ремонт Бендзарівської загальноо-
світньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.П.Боднар 

2016 1485,85
Капітальний ремонт Балтської амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини КУ «Балтсь-
кий центр ПМСД» 

2016 969,76
Капітальний ремонт НВК «Балтська загально-
освітня школа  I-III ступенів №1 імені О. Гонча-
ра-ліцей» 

2016 1280,14
Капітальний ремонт  дорожнього покриття вул. 
Кузнечна (від вул. Любомирська до вул. Плотни-
цька) в місті Балта 

2016 1195,65
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Плотницька (від вул.Кузнечна до вул. Івана Фран-
ка) в місті Балта 

2016 1491,82
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Уварова  (від вул. Ярославського до будинку по 
вул. Уварова, 19) в м. Балта 

2016 700,24
Капітальний ремонт дорожнього покриття пе-
рехрестя вулиць 30 Років Перемоги та Ярослав-
ського в м. Балта 

2016 697,58
Капітальний ремонт Обжильської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини КУ «Балт-
ський центр ПМСД» 

2016 868,52
Капітальний ремонт Пасицелівської загальноо-
світньої школи І-ІІІ ступенів  

2016 666,76
Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей із 
застосуванням енергозберігаючих технологій Са-
ражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



2016 1090,33
Закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення для комунального підприємства 
«Балтакомунсервіс» 

2016 596,87
Капітальний ремонт вікон та дверей ДНЗ яс-
ла-садок №7 «Сонечко», м. Балта

2017 1225,75
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Кузнечна (від вул. Плотницька до будівлі Балтсь-
кого районного суду) в м. Балта 

2017 1049,23
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Уварова (від будинку по вул. Уварова, 19 до вул. 
Любомирська) в м. Балта 

2017 1495,39
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Любомирська (від  вул. Пушкінська до вул. Га-
гаріна) в м. Балта 

2017 2234,70
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Пушкінська (від  вул. Гагаріна до вул. Любомир-
ська) в м. Балта 

2017 2052,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Ярославського (від  вул. Уварова до вул. Жовтне-
ва) в м. Балта 

2017 1082,80
Капітальний ремонт Привокзальної площі в с. Бі-
лине 

2017 3037,00

Закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення та комплектувальних виробів до 
них для КП «Балтакомунсервіс» (машина дорож-
ня комбінована МДКЗ з піскорозкидувальним 
обладнанням і поворотним відвалом та щітка 
дорожня)

2018 1277,00

Закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення та комплектувальних виробів для 
КП «Балтаводоканал» (екскаватор ланцюговий 
універсальний  на базі трактора МТЗ зі змінним 
баровим робочим органом)

2018 1440,52 Капітальний ремонт проїзної частини дороги 
вул. Гагаріна, м. Балта

2018 415,91 Капітальний ремонт проїзної частини дороги 
вул. Енгельса, м. Балта



2018 1484,20
Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Зої 
Космодем’янської (на ділянці від вул. Пушкінсь-
ка до вул. Тельмана) в м. Балта 

2018 1485,59
Капітальний ремонт проїзної частини дороги 
вул. Садова, м. Балта 

2018 662,48
Капітальний ремонт проїзної частини дороги 
пров. Коритнянський, м. Балта 

2018 1487,37
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Централь-
на, Привокзальна, Ломоносова с. Білине 

2018 254,04
Реконструкція існуючої будівлі під амбулаторію 
сімейного типу в с. Білине (реалізовано частково)

2018 40,08
Закупівля комплектувальних виробів для КП 
«Балтакомунсервіс» (мотоблок)

2019 1165,58

Будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку 
між м. Балта і с. Мирони, с. Оленівка с. Євтодія, с. 
Кармалюковка, с. Обжиле, с. Березівка, с. Білине, 
с. Пасицели, с. Козацьке, с. Коритне, с. Пасат, с. 
Бендзари (Андріяшівка), с. Немировське (Пере-
льоти), с. Гольма, с. Лісничівка, с. Перейма, с. Са-
ражинка, с. Борсуки (реалізовано частково)

2019 1489,73
Капітальний ремонт дорожнього покриття вули-
ці Щорса с. Білине 

2019 1492,69
Капітальний ремонт дорожнього покриття вули-
ці Жовтнева м. Балта 

2019 1048,62
Капітальний ремонт дорожнього покриття вули-
ць Поштова, Добролюбова м. Балта 

2019 1495,84
Капітальний ремонт дорожнього покриття вули-
ці Енгельса м. Балта 

2019 735,64
Капітальний ремонт дорожнього покриття вули-
ці Перекопська м. Балта 

2019 999,99
Капітальний ремонт тротуару по вул. Любомир-
ська, м. Балта 



Проєкти, реалізовані у 2019 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 4446,78 Будівництво спортивного залу ДЮСШ в м. 
Балта (реалізовано частково)

2018 18407,58 Будівництво спортивного залу ДЮСШ в м. 
Балта (реалізовано частково)

2019 16753,97
Будівництво спортивного залу ДЮСШ в м. 
Балта (реалізовано частково)

2019 12527,11
Реконструкція будівлі НВК «Балтська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ко-
легіум» в м. Балта (реалізовано частково)

Проєкти, реалізовані за підтримки інвесторів

Рік Сума 
(тис. грн)

Назва проєкту 
(фірма-інвестор)

Кількість 
створених 

робочих 
місць, од

2018 – 2020 
(реалізація 

триває)
2200,00

«Комплексна енергомодер-
нізація будівлі Бендзарівсь-
кої загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ст. ім. Т.П. Боднар із 
встановленням систем 
вентиляції з рекуперацією 
енергії, автоматичного 
регулювання теплоспожи-
вання, енергозберігаючого 
освітлення з сонячними 
батареями, заміною дверей 
та системи теплопостачан-
ня з вугільної на електрич-
ну та з глибоким утеплен-
ням огороджуючих 
конструкцій фасадів та 
горища» / Проєкт USAID 
«Муніципальна енергетич-
на реформа в Україні»



У сфері освіти:
У 2016 році проведено капітальний ремонт головної будівлі НВК «Бал-

тська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів № 3 - колегіум»; здійснено 
ремонт приміщень сільських закладів  дошкільної  освіти: Перелітсько-
го,  Коритненського і  Борсуківського ДНЗ.

У 2017 році всі школи громади забезпечено необхідним обладнанням 
для 1 класу  Нової української школи. Забезпечено заміну вікон у Сара-
жинській ЗОШ І - ІІІ ст., Гольмянській ЗОШ  І -ІІІ ст., НВК «Пасатська ЗОШ 
І ст. - ДНЗ», НВК «Переймівська ЗОШ І ст. - ДНЗ», Бендзарівський ДНЗ. 

У 2018 році впроваджено  інклюзивне навчання у закладах освіти, за-
безпечено безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми по-
требами до будівель і приміщень закладів освіти. Створено КУ «Балтсь-
кий інклюзивно-ресурсний центр» для надання психолого-педагогічної 
допомоги дітям з ООП  та їх батькам.  

Здійснено утеплення та ремонт фасадів приміщень міських за-
кладів дошкільної  освіти  ДНЗ № 7, ДНЗ № 11. Замінено вікна  у 
Гольмянському ДНЗ, Козачанському ДНЗ, Коритненському ДНЗ, 
Оленівському ДНЗ.  

У 2019 році здійснено утеплення та ремонт фасадів приміщень місь-
ких закладів  дошкільної  освіти ДНЗ № 3, ДНЗ № 6, ДНЗ № 8, ДНЗ № 9.

В опорній школі НВК «Балтська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 1 імені Олеся Гончара - ліцей» зроблено утеплення та ремонт фасаду 
приміщення початкової школи. 

Проведено капітальний ремонт системи опалення Бендзарівської 
ЗОШ І – ІІІ ст., наразі тривають роботи по утепленню фасаду школи.

У 2020 році завершено будіництво спортивного залу ДЮСШ.

У сфері охорони здоров’я:
У 2016 році КУ «Балтський центр первинної медико-санітарної до-

помоги» розпочав свою діяльність: створено мережу  структурних 
підрозділів із 4 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 
(3 сільські АЗПСМ та 1 міська) і 16 фельдшерсько-акушерських 
(фельдшерських) пунктів. 

Виділено додаткових коштів з місцевого бюджету на загальну 
суму майже 2 млн грн.

Основні досягнення ОТГ за 2016-2019 роки За рахунок коштів державної субвенції (на суму 3,3 млн грн) про-
ведені роботи в Обжильській АЗПСМ - 699 тис. грн, Гольмянській 
АЗПСМ – 1,1 млн  грн та Балтській міській АЗПСМ – 1,5 млн грн.

Дооснащено заклади ПМСД: придбано глюкометри (10 тис. грн), 
холодильне обладнання (42 тис. грн), кардіографи (30 тис. грн), 16 
мопедів для медиків (280 тис. грн), обладнання для організації 
Call-центру та впровадження ІМС «ЕСКУЛ’ап» – більше 250 тис грн.

Почала роботу інформаційно-медична система «ЕСКУЛ’ап», при-
значена для автоматизації документообігу. Для цього придбано 21 
комп’ютер та обладнано 19 сучасних автоматизованих робочих міс-
ць. Таким чином було облаштовано 17 АРМів, під’єднані до мережі 
Інтернет Білинська та Гольмянська АЗПСМ.

Ухвалено рішення про введення безкоштовного лікування па-
цієнтів за трьома найпоширенішими хворобами (ішемічна хвороба 
серця, стенокардія та гіпертонічна хвороба) за рахунок коштів ме-
дичної субвенції протягом 5 днів. 

У 2017 році проводилися внутрішні ремонтні роботи у Балтській 
міській АЗПСМ. Загальна сума виконаних робіт становила 1 млн 64 
тис. 200 грн.

Завершилися ремонтні роботи в Обжильській АЗПСМ (618 тис. 
900 грн). 

У Немирівському, Оленівському, Євтодіївському та Саражинсько-
му ФАПах та ФП проведено водопостачання та каналізацію, відре-
монтоване пічне опалення, підлогу та електричні мережі. Загальні 
роботи по ФАП та ФП проведені на суму більше півмільйона гривень.

У 2018 році медзаклад першим в Одеській області отримав ліцен-
зію в статусі комунального некомерційного підприємства.

Одним із нововведень у 2018 році стала реімбурсація препаратів 
інсуліну. Програма почала діяти з другої половини березня. Сімейні 
лікарі  отримали можливість виписувати рецепти на препарати ін-
суліну. На кінець 2018 року в Балтській громаді налічувалось 152 
особи, що хворіють на інсулінозалежний цукровий діабет, з яких 8 
– діти та підлітки. Вони повністю забезпечені препаратами інсуліну

З 2018 року послуга «ДОЇЗД»  була розширена, відтепер до свого 
лікаря та до лікаря вторинки можна безкоштовно доїхати з будь-я-
кого населеного пункту громади.



У травні 2019 року отримано 6 сумок-укладок для телемедичного 
консультування: села Немирівське, Перельоти, Лісничівка, Перей-
ма, Саражинка та Коритне. Найчастіші консультації відбуваються з 
обласним ендокринологом, який за потреби проводить корегування 
лікування хворих із цукровим діабетом.

Продовжилися  ремонтні роботи у Балтській АЗПСМ (3 млн 313 
тис. 930 грн).

Тривала реконструкція Білинської АЗПСМ (1 млн 691 тис. 619 грн). 
Придбано медичне обладнання на суму більше 310 тис. грн, онов-

лено комплект меблів для лікарів та управлінського складу Балтсь-
кої АЗПСМ.

У сфері культури:
У 2016 році створено нові експозиційні зали КЗ «Балтський істо-

ричний музей». 
Проведені капітальні та поточні ремонти будинків культури в се-

лах Обжиле, Оленівка, Пасат, Бендзарі, Андріяшівка. Облаштовано 
внутрішню вбиральню в дитячій міській бібліотеці. Придбано та 
встановлено системи опалення у шести сільських клубних закла-
дах. Кожний клубний заклад отримав організаційну техніку, акустич-
ну апаратуру та відеоапаратуру. 

У 2017 році Балтська ОТГ  побила рекорд України «Самий довгий 
стіл з українськими стравами». 

Проведені поточні та капітальні ремонти в КЗ «Балтський Будинок 
культури», «Балтський історичний музей», Кармалюківському СБК, 
Білинському СБК,  Пасіцелівському СК, Обжильському СБК, Ми-
ронівському СБК, Пасатському СБК, Козацькому СК, Андріяшівсько-
му СК, Бендзарівському СБК, Коритненському СК.

Придбані сценічні костюми, проектори, екрани, оргтехніка, меблі 
тощо для міських та сільських закладів культури.

У 2018 році до відділу розвитку культури та туризму приєднано 25 
бібліотек-філій та створено КЗ «Балтська публічна бібліотека».

При КЗ «Балтський будинок культури» облаштовано студію звуко-
запису.

У Козацький СК придбано булерян, в Андріяшівському СК зробле-
но внутрішній ремонт та придбано ноутбук, у Білинський СБК прид-
бано акустичну систему та оргтехніку, у Бендзарівському СБК зро-
блено ремонт танцювальної зали та бібліотеки, у Борсуківському СК 

зроблений зовнішній ремонт фасаду та придбано ноутбук, у Голь-
мянському СБК – зовнішній ремонт відкосів, у Миронівському СБК 
– зовнішній поточний ремонт, у Пасатському СК – поточний ремонт, 
у Немирівському СБК – поточний ремонт, у Коритненському СК – 
часткова заміна вікон, Обжильський СБК – заміна вікон і дверей, 
Пасіцелівський СК – придбання булеряну та придбання стелажів, 
Переймівський СК – укріплення стіни, Саражинскьий СК – поточний 
ремонт опалення, Оленівський СБК – придбання меблів. У КЗ «Бал-
тський Будинок культури» - придбання обладнання та капітальний 
ремонт малого залу. КЗ «Балтський історичний музей» - ремонт зов-
нішньої стіни, придбання обладнання. КЗ «Дитяча школа мистецтв» 
- придбання музичних інструментів. КЗ «Балтська публічна бібліоте-
ка» зроблена система опалення, закуплено оргтехніку та меблі.

У 2019 році на базі міської дитячої бібліотеки створено сучасний 
медійний центр.

Проведені капітальні ремонти КЗ «Балтська публічна бібліотека», 
Обжильського сільського будинку культури. Поточні ремонти - КЗ 
«Балтська публічна бібліотека», КЗ «Балтський будинок культури», 
КЗ «Балтський історичний музей».

Благоустрій та безпека:
У 2016 році проведено капітальний ремонт асфальтового покрит-

тя вулиць у м. Балта.
Виконано роботи по заміні вуличних електроламп розжарювання 

на світлодіодні: 

№ Назва населеного пункту Протяжність, м Кількість ліхтарів, шт.

1 Пасицели 6707 86

2 Пасат 3921 50

3 Саражинка 4120 62

4 Білине 2899,2 63

5 Кармалюківка 3069 39

6 Обжиле 3995 72

7 Переліта 1771 30

8 Євтодія 1670 23

9 Балта 11597,5 279



Всього : 39749,7 704

Проведено вибірковий капітальний ремонт ділянок водопровід-
них мереж у м. Балта, побудовано нові водопровідні мережі в селах 
Лісничівка (1,2 км) та Борсуки (1,3 км), у місті Балта по вулиці Даль-
ній та Московській (0,5 км). Встановлено водонапірну вежу в селі 
Білине та проведено ремонт водонапірних веж у селах Борсуки,  Не-
мирівському  та  Переймі. Прокладено новий каналізаційний колек-
тор по вулиці Поштовій.

Придбано нову техніку для комунального підприємства «Балтако-
мунсервіс»:

- сміттєвоз на базі автомобіля МАЗ - 5433; 
- автопідйомник АП – 18- ГАЗ - 3309; 
- автомобіль – самоскид ГАЗ - 3309; 
- трактор МТЗ – 82.1 – 3 одиниці; 
- екскаватор БАМ – 2014 - МТЗ-82; 
- бульдозер Т - 170Б; 
- тракторний причіп 2 ПТС – 4 – 2 одиниці;
- роторна косарка 1,8 м; 
- піскороскидач МВУ – 6; 
- контейнери для збору ТПВ;
- мотокоси для всіх населених пунктів громади та КП «Балтако-

мунсервіс»;
- бензопили (16 одиниць);
- ручні снігоприбиральні машини для прибирання снігу механізо-

ваним способом у кількості 2-х одиниць.

На території населених пунктів об’єднаної територіальної громади 
протягом року встановлено 28 автобусних зупинок та облаштовано 
36 криниць загального користування.

У 2017 році проведено капітальний ремонт асфальтового покрит-
тя вулиць у м. Балта, ремон привокзальної площі в с. Білине (1480,8 
м2). Проведено грейдерування вулиць міста та сільських населених 
пунктів громади (загальна протяжність доріг - 174 км).   
 

Продовжувалося виконання робіт з монтажу мереж  вуличного 
освітлення:
Назва населеного пункту Протяжність, м Кількість ліхтарів, шт.

Борсуки 4180 49 

Бендзари 2423 36 

Андріяшівка 1767 17 

Мирони 4348 56 

Коритне 2960 46 

Лісничівка 2930 18 

Немирівське 3600 69 

Переліта 1981 21 

Пасицели 3500 40 

Пасат 1560 20 

Березівка 3684 41 

м. Балта: 1 234 34 

Всього : 34177 450 

Проведено вибірковий капітальний ремонт ділянок водопровід-
них мереж у м. Балта (1 км), побудовано нові водопровідні мережі в 
селах Лісничівка (3,5 км) та Білине (0,5 км).

Придбано нову техніку для комунального підприємства «Балтако-
мунсервіс»:

- автогрейдер BGD-140;
- комунальна машина на базі автосамоскида МАЗ МДКЗ – 17.
- контейнери для збору ТПВ;
- щітка комунальна для трактора МТЗ - 82.
- міні мийка.
У 2018 році побудовано нові лінії електромереж освітлення:
Назва населеного пункту Протяжність, м Кількість ліхтарів, шт.

Лісничівка 2044 19 

Бендзари 2963 37 

Андріяшівка 532 4 

Пасат - 12 

Гольма 2125 31 

Білине 1827 17 



м. Балта - 24 

Разом : 11491 144 
Побудовано нові водопровідні мережі в м. Балта, с. Лісничівка, 

проведено заміну 25 глибинних насосів на артезіанських свердло-
винах, 4 пожежних гідрантів та два встановлено біля будівлі спорт-
комплексу. Проведено заміну артезіанської вежі в селі Борсуки.

Проведено капітальний ремонт доріг у м. Балта та капітальний ре-
монт тротуарів у селі Білине, поточний ремонт мосту в селі Пере-
льоти, поточний ремонт парку відпочинку «Шипота» в селі Обжиле.

Встановлено нові облаштування криниць загального користуван-
ня у м. Балта (9 шт). Встановлено зупинки у селі Немирівське (2 шт).

У 2019 році побудовано нові лінії електромереж освітлення в місті 
Балта та населених пунктах громади  – 134 ліхтарі та 12 970 метрів.

Побудовано нові водопровідні мережі в с. Борсуки – 120 м; прове-
дено заміну 5 глибинних насосів на артезіанських свердловинах.

Проведено капітальний ремонт доріг у м. Балта (27 606 м2).
Здійснено капітальний ремонт тротуарів у м. Балта, поточний ре-

монт мостів у селах Пасат, Перейма, Козацьке.
Будівництво скейтпарку в Комсомольському парку міста Балта.
Встановлено нові облаштування криниць загального користуван-

ня в м. Балта (11 шт). Встановлено зупинки в місті Балта (6 шт).
.





Березівська ОТГ Березівський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

м. Березівка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

4

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

11456

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1659

дітей 
дошкільного віку

764

Площа ОТГ, км2 109,7 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 76.5

Адреса вебсайту ОТГ: berezivka.odessa.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 2350,29 Дороги місцевого 

значення, км 47 Комунальне
підприємство, од. 1

Лікарні, 
од.  

2*

ФАПи, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

4

Школи,
од.

4

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 3

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 2*

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3 +1*

Бібліотеки, 
од.

1

Кінотеатр, 
од.

1

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 1*

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://berezivka.odessa.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 20978,8 24043,0

Земельний податок 5509,3 10077,5

Єдиний податок 5019,9 6129,8

Акцизний податок 4068,3 3470,6

Податок на нерухоме майно 2131,8 1275,2

Екологічний податок 19,9 26,1

Транспортний податок  - 75,0

Туристичний збір 1,2 10,1

Бюджет

95272,037

105348,187

Власні доходи 

1282,5

2700,5

Трансферти

54158,9

55373,3

Бюджет розвитку

540,954

56,523

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 4763,583 25762,490 - 612,945 5598,480

2019 4674,456 52725,652 - 1762,906 5598,480



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 910,7

Придбання спецтехніки для комунального 
підприємства громади (трактор МТЗ, 
причіп тракторний самоскидний, подріб-
нювач гілля, прес для пластику, газоноко-
сарки)

2018 158,6

Придбання спецтехніки для комунального 
підприємства громади (снігоприбиральни-
ки, снігозбиральний відвал, стаціонарний 
відвал для розкиду піску)

2019 1050 
Придбання устаткування для земляних 
робіт для комунального підприємства 
громади

Проєкти, реалізовані за підтримки 
міжнародної технічної допомоги

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 276,6

Програма «U-LEAD з Європою» - капіталь-
ний ремонт,  забезпечення комп’ютерним 
обладнанням, меблями та іншим облад-
нанням ЦНАПу виконавчого комітету 
Березівської міської ради 

Стратегічний план розвитку Березівської 
громади прийнято до 2027 року.









Біляївська  ОТГ Біляївський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

м. Біляївка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

1 (2019)

Кількість населених 
пунктів, од. 

5

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

17051

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2611

дітей 
дошкільного віку

1607

Площа ОТГ, км2 239,556 Кількість старостинських 
округів, од. 3 Штатна чисельність 

працівників, од. 119

Адреса вебсайту ОТГ: bilyaivka.odessa.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 834,3 Дороги місцевого 

значення, км 110 Комунальне
підприємство, од. 4

Лікарні, 
од.

1*

Амбулаторії, 
од.

1*

ФАПи, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

3+1*

Школи,
од.

4+2*

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2*

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

Бібліотеки, 
од.

2

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://bilyaivka.odessa.gov.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 21 364,5 32 073,5 41 288,8 53 335,6

Земельний податок 13 292,2 9 435,7 10 811,1 12 571,0

Єдиний податок 5 738,3 8 351,2 9 764,7 11 347,4

Акцизний податок 2 563,0 4 498,6 3 515,6 3 152,1

Податок на нерухоме майно 617,0 944,6 1 581,0 1 464,4

Екологічний податок 22,1 26,1 25,7 25,5

Транспортний податок 116,7 136,5 99,4 71,9

Туристичний збір 7,1 16,3 21,8 35,7

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
102368,4

118491,1

129954,0

144776,2

Власні доходи 
46259,8

63760,7

71754,8

87117,4

Трансферти
56108,6

54730,3

58199,1

57658,8

Бюджет розвитку
42071,0

24713,8

20591,3

23136,4

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 6281,4 17016,8 0 1246,5 5951,4
2017 10388,4 39482,7 0 2170,5 8432,9
2018 15108,3 49477,3 42,1 2378,9 9361,1
2019 20876,2 64318,5 29,2 2170,8 10521,6



Проєкти, реалізовані у 2016-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 3100,0 Оновлення парку комунальної техніки 
(закупівля автогрейдера)

2016 510,8 Капітальний ремонт водопровідної насо-
сної станції «Майори»

2017 1010,0 Оновлення парку комунальної техніки 
(придбання вакуумної машини КО-503В)

2017 358,0 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Паркова в селищі Повстанське

2017 929,3 Закупівля екскаватора з щелепним ков-
шем для КП «Наш дім»

2018 1544,4
Закупівля сміттєвоза із заднім ручним 
завантаженням СБМ-301/4 для комуналь-
ного підприємства «Наш Дім» 

2019 1441,4

Закупівля машини дорожньої комбінованої 
зі змінним устаткуванням: з піскорозки-
дальним, поливомийним та плужно-щіточ-
ним обладнанням для КП «Наш дім» 

Проєкти, реалізовані у 2017 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума (тис. грн) Назва проєкту

2017 434,7

Енергомодернізація ДНЗ КТ я/с «Веселка» 
за технологією часткового заміщення 
потреби в електроенергії енергопродукую-
чою мережевою сонячною станцією

Стратегія розвитку громади Біляївської 
територіальної громади на 2017-2020 роки 
затверджена рішенням Біляївської міської 
ради № 311-20/VII від 29.03.2017 року.







 Великомихайлівська ОТГ     Великомихайлівський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

смт 
Велика Михайлівка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

9

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

25

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

 12701

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1523

дітей 
дошкільного віку

795

Площа ОТГ, км2 494 Кількість старостинських 
округів, од. 7 Штатна чисельність 

працівників, од. 47

Адреса вебсайту ОТГ: vms-rada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 11237,0652 Дороги місцевого 

значення, км 112,25 Комунальне
підприємство, од. 2

Лікарні, 
од.

1*

Амбулаторії, 
од.

3

ФАПи, 
од.

4

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

3

Школи,
од.

4

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 3

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 8

Бібліотеки, 
од.

4

Підрозділ 
МНС,
од.

1*

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://vms-rada.gov.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 11676,9 19254,1   24468,3 27970,3

Земельний податок 7220,8 8967,5  10743,3 11358,1

Єдиний податок 5040,8 7422,9 8525,6 10421,5

Акцизний податок 2303,2 2594,2 2857,6 2601,8

Податок на нерухоме майно 169,2 172,5 301,3 376,8

Екологічний податок 12,6 13,2 16,5 30,9

Транспортний податок 26,9 27,3 41,8 62,5

Туристичний збір 0,4 2,6 2,2 2,7

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
72780,1

92006,2

119141,1

124532,0

Власні доходи 
27854,7

40770,5

49816,0

59816,1

Трансферти
44925,4

51235,7

69325,1

64715,9

Бюджет розвитку
8097,9

8822,7

8559,4

9615,1

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 4104,934 20446,661 299,933 3982,822 2169,416
2017 6870,271 44553,422 50,000 4427,134 7321,862
2018 9049,097 55881,477 0 2332,608 3361,046
2019 8457,861 72422,156 0 3866,396 3748,080



Проєкти, реалізовані у 2016-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 829,900 Придбання трактора-екскаватора для КП «Зла-
года»

2016 199,000 Придбання трактора ХТ 224 для КП «Злагода»

2016 749,046

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозбе-
рігаючі віконні блоки) навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів 
–гімназія» в смт Велика Михайлівка 

2016 1486,525
Капітальний ремонт навчально-виховного комп-
лексу «ЗОШ I-III ступенів-дитячий садок» в смт 
Великомихайлівка 

2016 611,480
Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозбе-
рігаючі віконні блоки) в Новоселівському НВК, с. 
Новоселівка 

2016 572,474
Капітальний ремонт Гребениківської загально-
освітньої школи I-III ступенів (заміна вікон на 
енергозберігаючі віконні блоки), с. Гребеники 

2016 38,451 Капітальний ремонт харчоблоку Стоянівської за-
гальноосвітньої школа I-II ступенів, с. Стоянове 

2016 122,169
Капітальний ремонт комунального закладу «Ве-
ликомихайлівська дитяча музична школа» (за-
міна вікон), смт Велика Михайлівка 

2016 724,729 Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в 
с. Новопетрівка

2016 224,243 Капітальний ремонт даху Новоселівського бу-
динку культури

2016 177,803
Капітальний ремонт комунального закладу «Ди-
тяча юнацька спортивна школа» (заміна вікон) в 
смт Велика Михайлівка 

2016 199,932 Капітальний ремонт Новопетрівського фельд-
шерсько-акушерського пункту

2016 77,010 Капітальний ремонт системи опалювання в Но-
воселівському навчально-виховного комплексі 



2016 184,283 Капітальний ремонт водогону в с. Гіржове 

2016 726,989 Капітальний ремонт опалювальної системи Гре-
бениківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2016 251,307 Реконструкція автономної котельні Гребеників-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2016 593,367 Капітальний ремонт НВК «ЗОШ I-III ст. –дитячий 
садок» в с. Великокомарівка 

2016 599,560 Капітальний ремонт харчоблоку Великокомарів-
ського НВК «ЗОШ I-III ст. – дитячий садок» 

2016 289,598 Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Ле-
ніна, смт Велика Михайлівка

2016 290,111 Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Ва-
тутіна, К.Маркса, Шкільна, смт В. Михайлівка

2016 400,857 Капітальний ремонт даху Великомихайлівського 
дошкільного навчального закладу «Сонечко»

2016 1168,082 Капітальний ремонт даху Великомихайлівсько-
го будинку культури 

2016 299,544 Капітальний ремонт приміщення на центрально-
му стадіоні в смт Велика Михайлівка 

2017 2139,600 Придбання сміттєзбірного автомобіля для КП 
«Злагода»

2017 104,930
Капітальний ремонт опалювальної системи ад-
міністративного приміщення Великомихайлів-
ської селищної ради 

2017 581,016 Капітальний ремонт Гребениківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2017 608,225 Капітальний ремонт фасаду будинку культури в 
с. Новопетрівка 

2017 1001,816 Капітальний ремонт підвідного водогону до ре-
зервуарів чистої води в смт Велика Михайлівка 

2017 538,806 Капітальний ремонт водогону в с. Великокома-
рівка 

2017 150,000 Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. 
Новоселівка

2017 197,286 Капітальний ремонт водогону в с. Новопетрівка 



2017 150,000 Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. 
Гірське 

2017 146,871 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Виноградна в с. Полезне 

2017 105,166 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Центральна (від ТП), 69 в с. Стоянове 

2017 178,857 Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Центральна (від ТП), 71 в с. Стоянове 

2017 1065,067 Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Су-
ворова в смт Велика Михайлівка

2018 1 414,800
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Варбанця від будинку №31 до будинку №1 
по вул. Шевченка в смт Велика Михайлівка 

2018 2 042,906
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Шкільна від будинку №28 до будинку №72 в 
смт Велика Михайлівка 

2018 1 299,494
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Шкільна від будинку №5 до будинку №32 
вул. Соборна в смт Велика Михайлівка 

2019 299,080 Капітальний ремонт адмінприміщення в с. Стоя-
нове 

2019 1 160,758
Придбання шкільного автобуса для навчаль-
но-виховного комплексу «ЗОШ I-III ступенів - ди-
тячий садок» в с. Великокомарівка 

2019 1 495,281 Капітальний ремонт – відновлення дорожнього 
покриття вул. Центральна в с. Гребеники 

2019 552,506
Реконструкція мереж вуличного освітлення від 
ТП-89,402,86 по вул. Центральна, Чкалова, Набе-
режна в с. Новопетрівка 

2019 115,000 Капітальний ремонт водогону по вул. Русанова, 
Центральна, Сонячна в с. Великокомарівка 

2019 452,060
Реконструкція мереж вуличного освітлення по 
вул. Паркова, Миру, Русанова, Центральна, Со-
нячна в с. Великокомарівка 

2019 351,826 Капітальний ремонт Великокомарівської амбула-
торії загальної практики та сімейної медицини



Основні досягнення ОТГ за 2016-2019 роки

У сфері освіти:
У 2016 році зроблено капітальний ремонт огорожі та даху дитячого 

садка «Дзвіночок» в с. Новопетрівка; капремонт опалювальної систе-
ми та електрообладнання Великомихайлівського  ДНЗ «Сонечко»; ка-
премонт покрівлі НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -дитячий садок» у селі Велико-
комарівка; капітальний ремонт класу Гребениківської ЗОШ. 
Придбаногазові котли для НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок» в смт Ве-
лика Михайлівка.

У 2017 році проведено роботи з благоустрою  території  НВК в с. Вели-
кокомарівка;

виготовлено  проєктно-кошторисну  документацію для реконструкції  
Великомихайлівського  НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»; проведено ка-
пітальний ремонт опалення Новоселівського НВК та реконструкцію си-
стеми  газопостачання  у школі села Гребеники. Також здійснено рекон-
струкцію системи газопостачання ДНЗ «Сонечко» в смт Велика 
Михайлівка.

У 2018 році замінено вікна в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» 
(смт Велика Михайлівка).

У 2019 році зроблено капітальний ремонт спортивного майданчика зі 
штучним покриттям для міні-футболу Великомихайлівської опорної  за-
гальноосвітньої школи; облаштовано пандуси у Великомихайлівській 
опорній школі.

Зроблено капремонт транспорту для підвозу дітей в с. Стоянове, а 
також придбано  шкільний автобус для Великокомарівського НВК.

Проведено капітальний ремонт каналізаційної системи в Новоселівсь-
кому та Великокомарівському НВК; облаштовано спортмайданчик з 
тренажерами для Великокомарівського НВК; облаштовано пандуси у 
Новоселівському НВК.

Здійснено капітальний ремонт огорожі  НВК в с. Великокомарівка; 
проведено реконструкцію Великомихайлівської опорної школи.

Придбано автомобіль для відділу освіти, культури та туризму селищ-
ної ради.

Капітально відремонтовано Великомихалівський інклюзивно-ресурс-
ний центр.



У сфері охорони здоров’я:
У 2017 році зроблено капітальний  ремонт паркану ФАПу в с. Ново-

петрівка; у 2019 році побудовано амбулаторію монопрактики Вели-
комихайлівської ОТГ в с. Гребеники.

У сфері культури:
У 2016 році зроблено капітальний ремонт даху Полезненського бу-

динку культури.
У 2017 році – капітальний ремонт  сільського  клубув с. Полезне.
У 2018 році проведено капремонт фасаду будику культури в с. Но-

вопетрівка та завершено ремонт клубу в с. Полезне.
 У 2019 році завершено капітальний ремонт фасаду будинку куль-

тури в с. Новопетрівка і проведено капітальний ремонт будинку 
культури в с. Гребеники.

Благоустрій та безпека:
У 2016 році зроблено капітальний ремонт водопроводів у смт Ве-

лика Михайлівка,
с. Новоселівка, с. Василівка. Здійснено капремонт дорожнього по-

криття ряду вулиць
у смт Велика Михайлівка, с. Гребеники, с. Новоселівка. Проведено 

електроосвітлення вулиць в с.Новопетрівка, с. Гребеники, с. Полез-
не, смт Велика Михайлівка.

У 2017 році здійснено капремонт водопроводів у селах Стоянове, 
Великокомарівка та

смт  Велика Михайлівка. Зроблено реконструкцію і капремонт ме-
реж вуличного освітлення в селах Комарівка, Великокомарівка, Но-
вопетрівка та смт Велика Михайлівка. Проведено капітальний   ре-
монт проїзної  частини вулиць в селах Гребеники і Новоселівка, а 
також в смт Велика Михайлівка.

У 2018 році зроблено капремонт водогонів по вулицях в селах Но-
вопетрівка, Стоянове, Комарівка, смт Велика Михайлівка. Також ка-
пітально відремонтовано водонапірні башти в с. Новоселівка і с. 
Комарівка.

Реконструйовано мережі вуличного електроосвітлення в селах 
Новопетрівка і Комарівка. 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць в 
смт Велика Михайлівка і с. Гірське.



У 2019 році зроблено капітальний ремонт басейну питної води с. Ве-
ликокомарівка, проводилися капремонти водогонів у селах Новопе-
трівка, Василівка, Гребеники, Трохимівка та в смт Велика Михайлівка.

Облаштовано дитячий майданчик для с. Комарівка.
Зроблено експертизу проєктів «Реконструкція мереж вуличного 

освітлення в с. Новопетрівка» та «Реконструкція мереж вуличного 
освітлення в с. Великокомарівка».

Проведено реконструкція мереж вуличного освітлення двох вули-
ць в с. Новоселівка і трьох вулиць – в с. Василівка..

Стратегія розвитку громади затверджена 
рішенням Великомихайлівської селищної 
ради № 1069-VІІ від 22.12.2017 року.



Вилківська ОТГ Кілійський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

м. Вилкове

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

2

Кількість населених 
пунктів, од. 

5

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

12289

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1356

дітей 
дошкільного віку

326

Площа ОТГ, км2 479,706 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 52

Адреса вебсайту ОТГ: vylkivska-gromada.gov.ua 

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 1991,75 Дороги місцевого 

значення, км 108 Комунальне
підприємство, од. 3

Лікарні, 
од.

1

Амбулаторії, 
од.

2

ФАПи, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки,
од.

4

Школи,
од.

3

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Інклюзивна 
освіта, од.

1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3+1*

Бібліотеки, 
од.

6

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 2+1*

Музична школа, 
од

1

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://vylkivska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 13641,6 15102,9

Земельний податок 888,6 1682,7

Єдиний податок 4892,0 4882,7

Акцизний податок 1422,0 1372,6

Податок на нерухоме майно 937,8 1230,5

Екологічний податок 22,3 18,5

Транспортний податок 39,6 50,0

Туристичний збір 16,6 50,6

Бюджет

77925,3

84383,5

Власні доходи 

28500,1

30305,0

Трансферти

45120,7

48495,4

Бюджет розвитку

4304,

5583,1

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 8284,3 17472,6 3226,1 2585,1 3004,7

2019 10000,8 49621,2 8493,9 2465,3 2830,9



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 667,77 Капітальний ремонт покрівлі дитячого 
садка «Джерельце» в м. Вилкове 

2018 295,93 Капітальний ремонт Будинку дитячої та 
юнацької творчості в м. Вилкове

2018 284,0 Капітальний ремонт міської бібліотеки №1 
в м. Вилкове

2018 1367,95
Капітальний ремонт покрівлі Десантненсь-
кої ЗОШ I-III ступенів 

2018 199,0
Придбання обладнання системи відеоспо-
стереження для встановлення у населених 
пунктах Вилківської ОТГ

2018 894,0

Придбання транспортних засобів спеціаль-
ного призначення (екскватор-навантажу-
вач) для комунального підприємства 
«Вилківський міськводоканал» 

2019 619,38
Капітальний ремонт комунального закладу 
дошкільної освіти ясла-садок №1 «Золота 
рибка» в м. Вилкове 

2019 520,0
Капітальний ремонт будівлі комунального 
закладу дошкільної освіти ясла-садок 
«Колосок» в с. Мирне 

2019 901,2
Капітальний ремонт частини будівлі Вил-
ківської інфекційної лікарні, дитячої 
поліклініки в м. Вилкове 

2019 896,13
Капітальний ремонт будівлі Вилківського 
міського Будинку культури 

2019 244,94
Капітальний ремонт будівлі Мирнівського 
Будинку культури

2019 284,95

Капітальний ремонт будівлі комунального 
закладу «Публічна бібліотека Вилківської 
міської ради Кілійського району Одеської 
області» в м. Вилкове



У сфері освіти:
У 2018 році проведено капітальний ремонт покрівлі дитячого сад-

ка «Джерельце» в м. Вилкове із застосуванням енергозберігаючих 
технологій.

Зроблено капітальний ремонт покрівлі Десантненської ЗОШ I-III 
ступенів та  капремонт Будинку дитячої та юнацької творчості в м. 
Вилкове.

У 2019 році створено комунальну установу «Вилківський інклю-
зивно-ресурсний центр», в якій працюють 5 педагогічних праців-
ників, проходять навчання 53 дитини.

Здійснено капітальний ремонт комунального закладу дошкільної 
освіти ясла-садок №1 «Золота рибка» в м. Вилкове та капремонт 
будівлі комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок «Коло-
сок» села Мирне.

Проведено поточні ремонти внутрішніх вбиралень в загальних за-
кладах середньої освіти. Здійснено капітальний ремонт вбиральні у 
Новомиколаївському НВК.

Здійснено підключення до локальної мережі Інтернет всіх на-
вчальних закладів, з доступом до wi-fi.

Відновлено дитячий майданчик Новомиколаївського НВК «ЗЗСО 
I-II ступенів-дитячий садок».

Проведено роботи з поточного ремонту системи каналізації та 
гідрохімічного очищення системи опалення в навчальних закладах.

Оновлена матеріально-технічна база всіх закладів освіти ОТГ.

У сфері охорони здоров’я:
Проведено капітальний ремонт частини будівлі Вилківської інфек-

ційної лікарні, дитячої поліклініки під облаштування амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини.

Проведено поточний ремонт приймально-діагностичного від-
ділення КНП «Вилківська міська лікарня».

Придбано медичне обладнання, комп’ютерну техніку. 
Отримано ліцензію на медичну практику.

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



У сфері культури:
Проведено капітальний ремонт глядацької зали та гримерної Вил-

ківського міського Будинку культури, закуплено звукове обладнан-
ня та крісла серії «ТЕМПО» для глядачів.

Проведено капітальний ремонт будівлі Мирнівського Будинку 
культури, розташованого за адресою: с. Мирне, вул.  Першотравне-
ва, 17 Кілійського району Одеської області.

Проведено капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Пу-
блічна бібліотека Вилківської міської ради Кілійського району Одесь-
кої області» по вул. Моряків-десантників, 40 м. Вилкове.

Проведено капітальний ремонт комунального закладу «Вилківсь-
ка дитяча музична школа» Вилківської міської ради. У даному за-
кладі проходять навчання 71 учень за різними напрямками діяль-
ності: фортепіано, баян, акордеон, скрипка, клас теоретичних 
дисциплін,  клас образотворчого мистецтва, відкрита група ранньо-
го розвитку (для дітей 4-6 років).

У сфері спорту:
Придбано п’ять байдарок та спортивну форму для Вилківської ди-

тячо-юнацької спортивної школи.
Встановлено 4 спортивних майданчики для воркауту в місті Вил-

кове, селах Десантне, Мирне та Новомиколаївка.

Благоустрій та безпека:
Проведено роботи щодо впорядкування та благоустрою території 

Вилківської громади.
Покращено стан вуличного освітлення в населених пунктах.
Здійснено капітальний ремонт дерев’яних тротуарів центральних 

вулиць міста Вилкове загальною довжиною 1504 пог.м.
Проведено поточний ремонт дорожнього відбійника з перилами, 

поточний ремонт міської системи каналізації та гідрохімічне очи-
щення окремих ділянок центральних вулиць міста Вилкове.

Відкрито поліцейську станцію.
Придбано обладнання системи відеоспостереження та виконано 

роботи щодо його встановлення для забезпечення порядку на тери-
торії міста Вилкове.  

Придбано екскватор-навантажувач з щелепним вантажним ков-
шем і 15 контейнерів для збору твердих побутових відходів.



Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У березні 2018 року створено відділ «Центр надання адміністратив-

них послуг» виконавчого комітету Вилківської міської ради. Цього ж 
року за кошти субвенції з держбюджету створені належні умови пра-
ці для ефективної роботи працівників ЦНАПу. Працівники пройшли 
відповідну підготовку у рамках Програми «U-LEAD з Європою». 

ЦНАП надає 112 адміністративних послуг. Найбільш затребувані – 
реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян, паспорт-
ні послуги, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, земельні пи-
тання, питання місцевого значення, соціальні послуги, послуги 
Пенсійного фонду, надання відомостей з Державного земельного ка-
дастру, реєстрація актів цивільного стану, нотаріальні послуги.

За рахунок субвенції з державного бюджету у 2019 році придбані 
дві однокімнатні квартири особам з числа дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, на суму 400,196 тис. грн. та призначено грошо-
ву компенсацію для придбання житла ще одній особі з цієї категорії.

У рамках реалізації проєкту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України» Вилківська ОТГ отримала комп’ютер-
ну техніку для покращення виконання функцій у сфері соціального 
захисту населення та захисту прав дітей на загальну суму 240  тис. 
грн. Соціальні послуги  в громаді сім’ям/особам, які опинились в 
складних життєвих обставинах, надаються фахівцями із соціальної 
роботи. Створено три мобільні бригади соціально – психологічної 
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/
або насильства за ознакою статті на території м. Вилкове, с. Мирне 
та сіл Десантне та Новомиколаївка. У рамках проєкту «Надання со-
ціальних послуг в громаді» Вилківська ОТГ отримала офісну техніку 
для надання соціальних послуг на суму 177 тис. грн

Рішенням сесії Вилківської міської ради від 
19.03.2019 р. № 671 затверджено Стратегі/ 
розвитку Вилківської міської ради 
(об’єднаної територіальної громади) на 
2019-2025 роки»



Затишанська ОТГ Захарівський район

Рік 
створення

2016

Центр 
громади

смт Затишшя

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

13

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

5227

У т.ч. дітей 
шкільного віку

628

дітей 
дошкільного віку

401

Площа ОТГ, км2 180,469 Кількість старостинських 
округів, од. 1 Штатна чисельність 

працівників, од. 40

Адреса вебсайту ОТГ: zatyshanska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 6324,6668 Дороги місцевого 

значення, км 40,1 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

2

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1+1*

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 2

Бібліотеки, 
од.

2

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://zatyshanska.gromada.org.ua


Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 3082,2 4424,8 5213,1

Земельний податок 9599,9 13147,2 38252,7

Єдиний податок 1589,9 2912,9 4253,7

Акцизний податок 73,1 83,7 65,0

Податок на нерухоме майно - 162,9 184,9

Екологічний податок - - -

Транспортний податок - - -

Туристичний збір - - -

Бюджет

31262,3

44947,3

76131,8

Власні доходи 

14560,8

20831,4

48112,8

Трансферти

16701,5

24115,9

28019,0

Бюджет розвитку

-

8127,9

26677,6

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2017 2968,6 11249,1 3466,5 537,3 2386,1

2018 5661,7 22054,9 5238,4 1579,0 6735,8

2019 5053,5 28242,3 4486,8 1639,2 6783,1



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 2206,1

Забезпечення ефективного функціонуван-
ня комунального підприємства «Господар» 
Затишанської селищної ради шляхом 
закупівлі транспортних засобів спеціаль-
ного призначення

2018 1500,0 Придбання асенізаційного автомобіля та 
автомобіля-самоскида 

2019 1399,5 Придбання спеціалізованої комунальної 
техніки 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
У 2017 році в смт Затишшя відкрито дошкільний підрозділ після 

капітального ремонту. Приміщення розраховано на 2 групи (40 
місць). 

У 2018 році завершено капітальний ремонт даху будівлі опорно-
го закладу «Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» смт За-
тишшя.

У Затишанському і Торосівському навчально-виховних комплек-
сах проведено капітальні та поточні ремонти класів на суму 2 млн 
913 тис. 467 грн. 

Закуплено дидактичний матеріал, меблі, комп’ютерне облад-
нання та наочність для кабінетів фізики, хімії, біології і географії 
на суму 1 млн 435 тис. 941 грн. 

Придбано шкільний автобус (1 млн 648 тис. грн). 
У 2019 році проведено капітальний ремонт даху Торосівського 

навчально-виховного комплексу (1 млн 290 тис. 422 грн), капіталь-
ний ремонт приміщень І поверху Затишанського навчально-ви-
ховного комплексу (411 тис. 712 грн), капітальний ремонт коридо-
ру І поверху Затишанського навчально-виховного комплексу (250 



тис. грн). Замінено віконні блоки будівлі № 1 Торосівського НВК 
(290 тис. 832 грн). Зроблено поточний ремонт будівлі № 1 То-
росівського НВК на суму 149 тис. грн.

Завершено роботи з реконструкції стадіону біля НВК в смт За-
тишшя.

Проведено роботи з облаштування шкільних територій (2 млн 
336 тис. 71 грн). 

Влітку 2019 року розпочато роботи з утеплення фасаду будівлі 
Затишанського навчально-виховного комплексу, у 2020 році про-
ведення робіт буде продовжено.

Придбано комп’ютери, інтерактивні дошки, проєктори та бага-
тофункціональні пристрої (450 тис. 425 грн); обладнання для ка-
бінетів праці, національно-патріотичного виховання (258 тис. 236 
грн); шкільні меблі (562 тис. 419 грн); обладнання для шкільних 
їдалень (електричні плити, витяжки, м’ясорубки, машинки для 
нарізки овочів) – 159 тис. 573 грн; робототехніка (114 тис. 240 
грн); обладнання для ресурсної кімнати, дидактичні матеріали 
для дітей з особливими освітніми потребами (147 тис. 152 грн); 
обладнання для гри «Джура» (163 тис. 152 грн); підручники для 
навчально-виховних комплексів (75 тис. грн).

У сфері охорони здоров’я:
У 2019 році створено комунальне неприбуткове підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Затишанської 
селищної ради, до якого входять амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини смт Затишшя та два фельдшерських пункти 
(с. Торосове та с. Весела Балка). 

Проведено капітальний ремонт будівлі в смт Затишшя на за-
гальну суму 1 млн 482 тис. 947 грн; капітальний ремонт котельні 
(46 тис. 646 грн), огородження, освітлення та благоустрій тери-
торії (296 тис. 426 грн).

Закуплено медичне обладнання та апаратуру, медикаменти, 
меблі, оргтехніку та побутову техніку на загальну суму 254 тис. 
177 грн.

З грудня 2019 року розпочато прийом сімейним лікарем та ліка-
рем-педіатром.

У сфері культури:



У 2018 році проведено капітальний ремонт даху будівлі будинку 
культури смт Затишшя на суму 576 тис. 320 грн. 

У 2019 році проведено капітальний ремонт системи опалення 
будинку культури с. Торосове на суму 80 тис. 807 грн та капіталь-
ний ремонт сходів і заміну дверей будинку культури смт Затишшя 
вартістю 120 тис. грн.

У сфері спорту:
Створено КЗПО «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»
Для спортивної школи придбано борцівський килим та спортив-

ний інвентар на загальну суму 92 тис. 890 грн..

Благоустрій та безпека:
У 2017 році придбано та встановлено автобусну зупинку (46 тис. 

грн.), проведено поточний ремонт площі автобусної зупинки (20 
тис. грн.) 

Проведено капремонт пішохідної доріжки в смт Затишшя на за-
гальну суму 900 тис. грн.

Здійснено відновлення вуличного освітлення в с. Торосове та 
смт Затишшя. 

У 2018 році на капітальний та поточні ремонти дорожнього по-
криття вулиць населених пунктів громади витрачено 5 млн 204 
тис. 126 грн.

На заходи із забезпечення населення питною водою витрачено 
у 2018 році з місцевого бюджету 327 тис. 174 грн. 

Затишанське КП «Господар» розпочало виготовлення власними 
силами баків для сміття та облаштування майданчиків, встанов-
лено урни.  

На реконструкцію мереж вуличного освітлення в смт Затишшя і 
с Торосове витрачено з місцевого бюджету 2 млн 370 тис. 319 грн.

Облаштовано дитячі майданчики біля освітнього закладу с. То-
росове та с. Загір’я. 

У 2019 році на проведення капітального та поточного ремонтів доріг, 
їх грейдерування, утримання в зимовий період, придбання щебеню ви-
користано 11 млн 9 тис. грн. Роботи з капітального ремонту дорожньо-
го покриття проведено на загальну суму 9 млн 756 тис. 215 грн. 

На заходи з вуличного освітлення в населених пунктах з селищ-
ного бюджету витрачено 2. млн 523 тис. 824 грн. 



Для забезпечення населення громади якісною питною водою 
витрачено 1 млн 178 тис. грн.

Встановлено та облаштовано дитячий спортивний ігровий май-
данчик по вул. Привокзальній в смт Затишшя (67 тис. 635 грн).

У 2019 році придбано для Затишанського КП «Господар» 
спеціалізований автомобіль автопідйомник гідравлічний варті-
стю 1 млн 393 тис. грн. 

Виготовлено проєктну документацію на електропостачання те-
лекомунікаційного обладнання та засоби відеоспостереження 
(28 тис. 421 грн).

Стратегічний план розвитку Затишанської 
громади на 2019-2023 роки затверджено 
рішенням сесії Затишанської селищної ради 
від 18 лютого 2019 року № 552  /1 – VІІ.



Знам’янська ОТГ Іванівський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Знам’янка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

6

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

18

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

8711

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1015

дітей 
дошкільного віку

508

Площа ОТГ, км2 410,8 Кількість старостинських 
округів, од. - Штатна чисельність 

працівників, од. 36

Адреса вебсайту ОТГ: znamyanska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 7475,27 Дороги місцевого 

значення, км 150,6 Комунальне
підприємство, од. 2

Амбулаторії, 
од.

3

ФАПи, 
од.

3

Дитячі
садки,
од.

2

Школи,
од.

6

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 4

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 7

Бібліотеки, 
од.

3

http://znamyanska.gromada.org.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 7670,6 9112,9

Земельний податок 6996,3 8288,0

Єдиний податок 5589,9 7087,5

Акцизний податок 957,5 1271,9

Податок на нерухоме майно 60,9 162,5

Екологічний податок 5,0 12,4

Транспортний податок 25,0 0

Туристичний збір 0 0

Бюджет

66487,2

729464

Власні доходи 

448,9

753,0

Трансферти

44673,3

45825,7

Бюджет розвитку

9307,6

8763,6

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 5211,7 26130,1 109,4 873,5 2672,6

2019 8382,7 36539,9 365,3 1379,5 2597,3



Основні досягнення ОТГ за 2018 рік

У сфері освіти:
УПроведено капітальний ремонт даху ЗДО «Берізка»  в смт Радісне 

на суму 532 тис. грн; капітальний ремонт даху та частково приміщень  
Цибулівського ЗЗСО (189,4 тис.грн); капітальний ремонт першого класу 
Новоєлизаветівського ЗЗСО (32,9 тис. грн); поточний  ремонт Знам’ян-
ського ЗЗСО (110 тис. грн); поточний  ремонт першого класу Радіснен-
ського ЗЗСО (60,4 тис. грн); поточний  ремонт першого класу Воробіївсь-
кого ЗЗСО (35 тис. грн); поточний ремонт Великозименівського ЗЗСО 
(33,9 тис. грн).Здійснено часткову заміну вікон Радісненського (90 тис. 
грн); Цибулівського (42,3 тис. грн); Великозименівського (23,3 тис. грн); 
Воробіївського (37,5 тис. грн); Новоєлизаветівського ЗЗСО.

Придбано парти для семи класів НУШ на загальну суму 199 тис. грн, а 
також обладнання і   дидактичні  матеріали (227 тис. грн).

Замінено  опалювальний котел Великозименівського ЗЗСО; придба-
но  електричні плити для Воробіївського ЗЗСО і Знам’янського  ЗДО, а 
також посуд та електрообладнання для ЗДО «Берізка» смт Радісне, 
для Новоєлизаветівського, Цибулівського, Великозименівського, Во-
робіївського ЗЗСО.Закуплено м’який інвентар для ЗДО «Сонечко» с. 
Знам’янка, ЗДО «Берізка» смт Радісне (256 тис. грн).

Благоустрій та безпека:
Розроблено генеральні плани та детальний план території с. Знам’ян-

ка (761,5 тис. грн), смт Радісне (216,2 тис. грн). 
Проведено капітальний та поточний ремонт доріг на території 

Знам’янської ОТГ на загальну суму 4 млн 14 тис. грн.
Здійснено капремонт мереж вуличного освітлення у селах громади 

на загальну суму 1 млн 300 тис. 780 грн.

Основні досягнення ОТГ за 2019 рік

У сфері освіти:
Придбано обладнання для класів, техніку, спортивне обладнан-

ня та інвентар на загальну суму 395 тис. грн.
Замінено вікна у закладах загальної середньої освіти на суму 

815,5 тис. грн.



Проведено поточний ремонт туалету школи в с. Воробіївка, поточ-
ний ремонт Новоєлизаветівської ЗОШ І-ІІІ ст., поточний ремонт ди-
тячих закладів освіти «Сонечко» та «Берізка».

Придбано дитячий майданчик для Знам’янського ЗДО «Сонечко» 
вартістю 20 тис. грн.

У Знам’янському ЗЗСО відкрито 2 класи з інклюзивним  навчан-
ням, які оснащені спеціальними засобами корекції психофізичного 
розвитку на суму 18,9 тис. грн.

Всі класи «Нової Української Шкоіа» в повному обсязі забезпечені 
партами, дидактичними матеріалами, робочим місцем вчителя та 
шафами для зберігання дидактичних матеріалів на суму 492 тис. 
грн.

У сфері охорони здоров’я:
Здійснено поточний ремонт будівель Знам’янської амбулаторії та 

придбано котел. 
Знам’янська ОТГ отримала легковий автомобіль для амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в смт.Радісне.
Для будівництва нової амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в смт Радісне, замовлено та виготовлено детальний план 
території, проєкт відведення земельної ділянки та проєкт на будів-
ництво.

У сфері культури:
Проведено капітальний ремонт будинку культури в с. Новопетрів-

ка Друга на суму 294 тис. 818 грн, 
капітальний ремонт клубу в с. Цибулівка на суму 298 тис. 999 грн, 

капітальний ремонт Знам’янського будинку культури на суму 2 млн 
841 тис. 757 грн. Придбані мікрофони, м’які крісла, музичні колонки.

Благоустрій та безпека:
УПроведено капітальний ремонт вуличного освітлення на загаль-

ну суму 290,8 тис.грн. (протягнуто 5,7 км мережі. Також зроблено 
поточний ремонт (заміна ламп на енергозберігаючі) вуличного 
освітлення на загальну суму 56 тис. 591 грн.

Здійснено поточний ремонт доріг на території Знам’янської ОТГ 
на суму 759,7  тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт двох башт Рожновського в с. 
Знам’янка на загальну суму 557 тис. 926 грн.



2018 рік Сума, тис.грн.

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Ци-
булівка 

138,625

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Юрашеве 

56,668

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Со-
фіївка 

47,580

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Сирітське Перше 

55,521

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Сирітське Друге 

55,521

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Но-
востепанівка 

71,127

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Но-
вопетрівка Перша 

81,799

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Но-
вопетрівка Друга 

58,137

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Но-
воєлизаветівка 

122,292

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Марціянове 

68,406

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Ма-
лозименове 

66,057

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Во-
робйове 

68,406

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Во-
робіївка 

73,227

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. Ве-
ликозименове 

57,696

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Поліно-Осипенкове 

76,691

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у с. 
Стара Єлизаветівка 

203,027

Придбання спецтехніки (екскаватор-навантажувач) для 
комунального підприємства «Крапелька» 

895,000



Капітальний ремонт проїжджої частини від дороги на 
Роздільну до пров. Високого, від буд. №1 до буд. №22, с. 
Знам’янка

2079,068

Придбання роторної косарки КРН-1,65 для комунального 
підприємства «Крапелька» 

23,452

Всього 4298,3

2019 рік Сума, тис.грн.

Капітальний ремонт сільського будинку культури с. Но-
вопетрівка Друга 

294,818

Капітальний ремонт клубу с. Цибулівка 298,999

 Капітальний ремонт Знам’янського будинку культури 2841,757

Капітальний ремонт башти Рожновського по вул. Новій с. 
Знам’янка 

278,963  

Капітальний ремонт башти Рожновського по вул. Соняч-
ній с. Знам’янка 

278,963  

Всього 3993,5

Розроблено концепцію по індустріальному парку «Знам’янський» 
на суму 200 тис. грн та Стратегію розвитку громади вартістю 95 
тис. грн.

Розроблено генеральний план с. Воробіївка (140 тис. грн), створе-
но інженерно-топографічні плани с. Воробіївка (41 тис. грн), розро-
блено генеральний план с. Цибулівка (130,1 тис. грн), створено інже-
нерно-топографічні плани с. Цибулівка (35,1 тис.грн) та 
інженерно-топографічні плани смт Радісне (68,5 тис. грн).

-
Стратегію розвитку Знам’янської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 
року затверджено рішенням Знам’янської 
сільської ради №  27/735-VII від 20 грудня 
2019 року.



Кілійська міська ОТГ Кілійський район

Рік 
створення

2018

Центр 
громади

м. Кілія

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

4

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

27852

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2956

дітей 
дошкільного віку

1577

Площа ОТГ, км2 376,81 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 74

Адреса вебсайту ОТГ: kiliyska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 2316,7526 Дороги місцевого 

значення, км 120,9 Комунальне
підприємство, од. 5

Лікарні, 
од.

2

Амбулаторії, 
од.

2

ФАПи, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Інтернатні 
заклади 
для дітей,  
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

6

Школи,
од.

8

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 1*

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 3

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3

Бібліотеки, 
од.

3

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 1

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://kiliyska-gromada.gov.ua


Показники 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 48465,8

Земельний податок 16016,4

Єдиний податок 14083,8

Акцизний податок 3442,5

Податок на нерухоме майно 3045,1

Екологічний податок 63,8

Транспортний податок 50

Туристичний збір 6,8

Бюджет

198427,4

Власні доходи 

91583,1

Трансферти

106844,3

Бюджет розвитку

10413,7

2019

2019

2019

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2019 19405,5 82932,7 0 3470,7 23198,5



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 3151,5
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Тараса Шевченка (від вул.Першотравнева 
до вул.Богдана Хмельницького) в м. Кілія 

2019 322,8
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Перемоги (від вул. Б.Хмельницького 
до вул. Кубишкіна) в м. Кілія 

2019 224,6 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Ку-
бишкіна в м.Кілія

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У 2019 році створено інклюзивно-ресурсний центр для дітей 
територіальної громади з особливими освітніми потребами, загальна 
вартість якого склала 960 тисяч гривень. Будівельні роботи 
фінансувались з місцевого бюджету, оснащення кабінетів центру - за 
кошти обласного бюджету. Центр оснащено сучасним обладнанням, 
дидактичними та розвивально-корекційними засобами.

Побудовано багатофункціональний спортивний майданчик у м. Кілія. 
Встановлено поля для мініфутболу зі штучним газоном та огорожею, 
баскетбольний та волейбольний майданчики зі спеціальним покриттям. 
Також споруджено спортивний комплекс, зокрема тренажери. Вартість 
проєкту складає понад 3 мільйони гривень – це кошти бюджетів різних 
рівнів, зокрема й обласного. 

Замінено лампи вуличного освітлення на енергозберігаючі, 
встановлено нові світильники та замінено кабелі на ізольовані. На ці 
види робіт у 2018 році використано 784 тис. грн, у 2019 році – 1 млн 877 
тис. грн.

Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт доріг загальною 
площею 2,32 тис. кв. м. на суму 2 млн 151,3 тис. грн. 

У м. Кілія побудовані та відремонтовані тротуари загальною площею 
1,384 тис. кв. м. на суму 1 млн 104 тис. грн. 



У 2019 року зроблено реконструкцію центральної вулиці села Ліски 
на загальну суму 763,9 тис. грн. 

У селі Шевченкове проведено капітальний ремонт доріг на загальну 
суму 5 млн 823 тис. грн. 

Проведено поточний ремонт дорожнього покриття в селі  Помазани 
на загальну суму 249,6 тис. грн та капітальний ремонт тротуарів на 
загальну суму 1 млн 114,7 тис. грн, а також поточний ремонт тротуарів 
на загальну суму 198,8 тис. грн.

Загальна сума витрат на дорожньо-мостове господарство у 2019 
році склала 3 млн 552,3 тис. грн.



Коноплянська ОТГ Іванівський район

Рік 
створення

2016

Центр 
громади

с. Конопляне

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

15

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

4876

У т.ч. дітей 
шкільного віку

797

дітей 
дошкільного віку

312

Площа ОТГ, км2 313,9 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 28,5

Адреса вебсайту ОТГ: konoplyanska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 3279,9975 Дороги місцевого 

значення, км 39 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1*

ФАПи, 
од.

5*

Дитячі
садки,
од.

3

Школи,
од.

4

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 8

Бібліотеки, 
од.

8

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://konoplyanska-gromada.gov.ua


Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 7310,6 10036,1 11190,2

Земельний податок 2051,4 2712,1 2614,3

Єдиний податок 4495,3 6826,9 6989,7

Акцизний податок 67,3 73,4 83,9

Податок на нерухоме майно 14,8 48,9 74,0

Екологічний податок 14,6 13,4 18,2

Транспортний податок 68,3 25,0

Туристичний збір

Бюджет

41569,4

49545,9

51067,0

Власні доходи 

14356,9

20754,2

22073,6

Трансферти

26612,5

28791,7

28993,4

Бюджет розвитку

6426,6

7815,8

5143,7

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2017 2361,2 12451,2 3840,1 336,5 3007,2

2018 3822,8 33096,1 4188,0 566,7 1547,6

2019 5180,7 34723,7 4605,3 1609,7 1836,3



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 235,160 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Богунове 

237,127 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Конопляне 

237,990 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Люботаївка 

1739,838
Придбання спецтехніки для КП «Розенфельд» 

299,491
Капітальний ремонт – відновлення покриття 
по вул. Залізнична в с. Козлове 

298,850
Капітальний ремонт – відновлення покриття 
під’їзної дороги до Богунівського НВК, с. 
Богунове  

299,126

Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття вул. 40-річчя Перемоги від 
буд. №1 до буд. №6 та від буд. №13 до буд. 
№18  в с. Конопляне 

298,609
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Ломоносова від буд. №10 до буд. №14 
в с. Гудевичеве 

298,982
Капітальний ремонт під’їзної дороги до вулиці 
Шкільна в с. Калинівка від дороги Джугастро-
ве-Благоєве 

298,380
Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття вул. Дружби від буд. №1 до 
буд. №13  в с. Конопляне 

204,511
Капітальний ремонт – відновлення покриття 
під’їзної дороги до Михайлопільської ЗОШ І-ІІ 
ст. с. Михайлопіль 

2018 351,890
Придбання спецтехніки для КП «Розенфельд» 



142,000
Капітальний ремонт дороги по вул. Ломоно-
сова від буд. №14 до буд. №22 в с. Гудевиче-
ве 

159,100
Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття вул. 40-річчя Перемоги від 
буд. №7 до буд. №12  в с. Конопляне 

154,400
Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття під’їзної дороги до вул. 
40-річчя Перемоги в с. Конопляне 

298,400
Капітальний ремонт дороги по вул. Виноград-
на від буд. №1 до буд. №13 в  с. Богунове  

298,000
Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнич-
на від буд. №1 до буд. №8 в с. Конопляне 

298,600
Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття по вул. Шевченка в с. Козлове 

298,910
Капітальний ремонт – відновлення дорож-
нього покриття по вул. Виноградна від буд. 
№21 до буд. №31 в с. Михайлопіль 

232,300
Капітальний ремонт  дороги по вулиці Шкіль-
на в с. Калинівка від буд. №16 до буд. №22 

178,300
Капітальний ремонт  дороги по вулиці О. Чесь-
кого (буд. 41-47) в с. Джугастрове 

310,000
Капітальний ремонт (заміна вікон) в Гуде-
вичівській ЗОШ І-ІІ ступенів

135,000
Капітальний ремонт приміщення кухні ДНЗ в 
с. Конопляне 

254,000
Капітальний ремонт ДНЗ в с. Конопляне 

35,000
Придбання спецтехніки для КП «Розенфельд» 
(плуг, косарка) 

2019 129,800
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Виноградна від буд. №13 до буд. № 21   в 
с. Богунове 



135,500
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Залізнична від буд. №8 до буд. № 12  в с. 
Конопляне 

199,000
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїзду до будинків №№ 23-29 по вул. Польо-
ва в с. Конопляне  

249,300
Капітальний ремонт дорожнього покриття  
від буд.№ 39  до буд № 45 по вул. Виноградна  
в с. Михайлопіль 

249,100
Капітальний ремонт дорожнього покриття  
від буд. № 1  до буд. № 9 по вул. Шевченка  в 
с. Козлове 

298,000
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїзду від буд.№ 1 по вул. 30-річчя Перемоги 
до буд №6 по вул. Шкільна в с. Калинівка 

297,700
Капітальний ремонт дорожнього покриття від 
буд. № 27 до буд. №35 по вул. Власюка в с. 
Гудевичеве 

296,800
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. О.Чеського (буд. 54-62)  в с. Джугастрове 

282,800
Капітальний ремонт системи водопостачан-
ня від свердловини №156-Р/7966  в с. Коно-
пляне 

782,700
Реконструкція котельні Богунівського НВК 
«ЗОШ I-III ст. - ДС» в с. Богунове

Проєкти, реалізовані у 2017-2019 роках за підтримки проєктів 
міжнародної технічної допомоги

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2017-
2018 516,251 

Впровадження енергоефективних за-
ходів у котельній Гудевичевської ЗОШ 
І-ІІІ ст. (капітальний ремонт котельної та 
встановлення твердопаливного котла)



У сфері освіти:
У 2017 році оснащено загальноосвітні навчальні заклади, придбано 

обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, 
навчальні комп’ютерні комплекси на суму  662,6 тис. грн.

Придбано морозильну камеру, генератори, дитячі майданчики, мо-
дулі передачі даних на суму 241,8 тис. грн.

У 2018 році для «Нової української школи» придбано принтери, ламіна-
тори та ноутбуки, комплекти дидактичних матеріалів, комплекти шкіль-
них меблів та сучасні мультимедійні проєктори.

Проведено капітальний ремонт Коноплянського дитячого садка та 
поточний - у Михайлопільському ЗДО. У Михайлопільській ЗОШ І-ІІ ст. 
замінено електропроводку, встановлено світлодіодні світильники, об-
роблено дерев’яні конструкції вогнезахисним розчином. 

Придбано шкільний автобус.
В опорному закладі проведено заміну 130 вікон, в Гудевичівській 

ЗОШ І-ІІ ст. – 52 вікон. Крім того, цю школу переведено на альтернатив-
не опалення.

З 2 березня 2018 року учні 1-11 класів ОТГ отримують безкоштовне 
гаряче харчування за рахунок бюджету Коноплянської сільської ради. 

Для запровадження безкоштовного харчування було придбано новий 
посуд та кухонне обладнання на суму 350 тис.грн.

У 2019 році придбано меблі (157,47 тис. грн) та дидактичні матеріали 
(143,06 тис. грн), комп’ютерне обладнання, музичні інструменти та об-
ладнання (221,77 тис. грн.).

Здійснено реконструкцію котельної Богунівського НВК (801,73 тис. 
грн).

Проведено капітальний ремонт даху їдальні опорного закладу (210 
тис. грн).

У сфері культури:
У 2018 році інфрачервоне опалення отримав Коноплянський буди-

нок культури: загальна вартість обладнання і робіт склала майже 
150 тис. грн. Придбано меблі на 400 тис. грн.

У 2019 році придбано мікрофони та супутнє обладнання на 10,16 
тис. грн,  сценічне обладнання на 189 тис. грн, замінені вікна в Коно-

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



плянському будинку культури (254 тис. грн) та віконні блоки для Гу-
девичівського клубу (30 тис. грн), проведено поточний ремонт вну-
трішніх приміщень Коноплянського будинку культури на суму 150 
тис. грн. та капітальний ремонт малої зали Коноплянського будинку 
культури на суму 298 тис. грн.

У сфері спорту:
У 2018 році придбано вуличні тренажери на 70 тис. грн.
У громаді функціонують: футбольна команда «Дружба» та жіноча 

волейбольна команда «Олімп», які є призерами різноманітних тур-
нірів.

Благоустрій та безпека:
У 2017 році замінено 140 ламп вуличного освітлення на енергоз-

берігаючі на загальну суму 190,3 тис. грн. Освітлено всі 15 населе-
них пунктів сільської ради.

Проведено  капітальний ремонт водогону в с. Гудевичеве та ка-
пітальний ремонт водогону с. Вовкове.

У 2018 році проведено поточні ремонти водогонів в селах Джуга-
строве і Соколове на суму 388,2 тис. грн, дорожнього покриття на 
99,6 тис. грн, мереж вуличного освітлення на 98,4 тис. грн.  

Придбано 4 дитячих  майданчика  для сіл Конопляне, Козлове, Ше-
рове, Богунове на  суму 129,7 тис. грн.

У 2019 році на організацію благоустрою населених пунктів грома-
ди з місцевого бюджету ОТГ направлено 1 млн 800 тис. грн. 

Проведено озеленення населених пунктів громади: висаджено 
171 садженець.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2017 році двом особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених            
батьківського піклування було передано у приватну власність 

житловий будинок в с.Конопляне.
У 2019 році одна особа з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування за рахунок отримання грошової компен-
сації з державного бюджету на придбання житла придбала житло в 
смт Іванівка, оформлено право власності.

З 2018 року державним реєстратором Коноплянської сільської 
ради мешканцям громади надаються адміністративні послуги.

Стратегічний план розвитку Коноплянської 
громади на період 2018-2022 роки 
затверджено рішенням сесії сільської ради 
від 29.03.2018р. №218-VІІ. 



Красносільська ОТГ Лиманський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

с. Красносілка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

7

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

13050

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2510

дітей 
дошкільного віку

822

Площа ОТГ, км2 262,63 Кількість старостинських 
округів, од. 1 Штатна чисельність 

працівників, од. 70

Адреса вебсайту ОТГ: krasnosilska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 2366,2226 Дороги місцевого 

значення, км 122,0 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

2

ФАПи, 
од.

4

Дитячі
садки,
од.

2

Школи,
од.

3

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

Бібліотеки, 
од.

5

http://krasnosilska-gromada.gov.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 21 209,7 20 771,6 27 525,6 37 223,6

Земельний податок 4 409,2 4 990,2 5 835,9 18 765,6

Єдиний податок 4 070,0 4 525,4 6 147,3 6 857,1

Акцизний податок 11 349,3 12 645,8 11 418,3 10 838,8

Податок на нерухоме майно 425,9 955,0 1 306,5 1 580,1

Екологічний податок 11,4 15,4 16,6 26,9

Транспортний податок 25,0 50,0 63,1 0,0

Туристичний збір 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
74663,0

90014,8

123260,0

120950,7

Власні доходи 
44090,0

47497,3

53445,3

76820,8

Трансферти
29363,4

42253,4

60141,6

43854,7

Бюджет розвитку
1209,6

264,1

9673,1

275,2

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 9825,4 6880,0 5936,0 1960,6 5686,0
2017 11476,5 39061,6 7615,6 5529,2 6468,1
2018 19766,7 73615,2 7630,3 10535,4 1526,0
2019 29024,9 53659,9 8954,2 10374,0 2327,9



Проєкти, реалізовані у 2016-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016

1490,9
Капітальний ремонт  дороги по вулиці Лесі 
Українки від буд. № 2 до буд. № 57 в селі 
Красносілка  

1493,0
Капітальний ремонт дороги по вулиці Ново-
селів від буд.№85 до буд.№135 протяжністю 
700 п/м в с. Красносілка  

509,3
Капітальний ремонт дороги вул. Грушевсько-
го від вул. Шевченка до дороги М-14 с. Івано-
ве

717,4 Капітальний ремонт дороги пров. Буяклу в с. 
Іванове

665,0 Капітальний ремонт дороги пров. 2-ий Цен-
тральний  в с. Іванове

888,2

Капітальний ремонт дороги вул. Набережна 
від дороги О160906 до з'їзду на стадіон та 
від дороги О160906 до ж/б №60 с. Крас-
носілка

1438,9 Капітальний ремонт дороги від дороги 
О160906 до вул. Тиха в с. Красносілка 

2290,0
Придбання транспортного засобу спеціаль-
ного призначення для комунального під-
приємства «Перспектива» 

9492,7 ВСЬОГО 2016 рік

2017

1260,8
Реконструкція дитячого ігрового комплексу 
за адресою вул. Набережна,87а в с.Крас-
носілка 

1013,8
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Новоселів від буд.№47 до буд.№83 в с. 
Красносілка 

2017

1349,3
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Колгоспна від буд.№88 Д до вул. Заліз-
нодорожна в с. Корсунці 

809,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Лесі Українки від буд.№57 до буд.№79 в 
с. Красносілка 

731,6
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул.Нова від буд.№1 до буд.№13 в  с. Крас-
носілка 

676,8
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул. Зелена від буд.№34 до буд.№40 в с. Іва-
нове 

10,8
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
провулку (Шевченка 2) в с. Іванове 

299,0
Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення вул. 30 років Перемоги в с. Івано-
ве  

178,6
Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення вул. Ювілейна в с. Красносілка  

6329,7 ВСЬОГО 2017 рік

2018 4465,3
Капітальний ремонт будівлі Красносільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Красносілка

2019

779,2
Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення за адресою: вул  Новоселів, с. 
Красносілка

640,9
Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення за адресою: вул Нова, с. Крас-
носілка

303,4
Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення за адресою: вул Вчительська, с. 
Красносілка



2019

774,9
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-
лення за адресою: вул Грушевського, с. Іванове

283,6
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-
лення за адресою: вул Садова, с. Ілічанка

337,7
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-
лення за адресою: вул І. Франка, с. Ілічанка

768,9
Будівництво мереж зовнішнього освітлення за 
адресою: вул. Лесі Українки, с. Красносілка

238,1
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-
лення за адресою: вул. Сонячна, с. Красносілка

4126,7 ВСЬОГО 2019 рік

Проєкти, реалізовані у 2017-2019 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 749,0
Реконструкція спортивного майданчика 
для мініфутболу зі штучним покриттям в с. 
Іванове 

2018 2000,0
Капітальний ремонт будівлі Красносільсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів

Основні досягнення ОТГ за 2016-2019 роки

У сфері освіти:
2017 рік. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Калинка». 
2018 рік. Капітальний ремонт будівлі Красносільської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів, фінансування в сумі 38,5 млн грн. в т.ч. за рахунок місцевого бюд-
жету 7,1 млн грн.

2019 рік. Капітальний ремонт будівлі Красносільської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, фінансування в сумі 6,3 млн грн.



У сфері культури:
2018 рік. Реконструкція  будівлі сільського клубу в с. Кубанка.

Благоустрій та безпека:
У 2016 році. Проведений капітальний ремонт доріг по 24 об’єктах. 

Проведений капітальний ремонт водогону в селі Корсунці. Придба-
ний транспортний засіб спеціального призначення для КП «Пер-
спектива». Проведений капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по 6 вулицях.

У 2017 році. Придбання екскаватору. Реконструкція дитячого ігро-
вого комплексу.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по 9 
об’єктах. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по 9 
вулицях. Будівництво мереж зовнішнього освітлення по 1 вулиці.

У 2018 році. Капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції 
(КНС).  Завершено будівництво станції біологічного очищення стіч-
них вод.

У 2019 році.  Реконструкція розподільчої камери  та мереж водо-
постачання.  Будівництво мереж зовнішнього освітлення по 1 вули-
ці. Капітальний ремонт дорожнього покриття по 5 об’єктах. Прове-
дення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по 13 
вулицях. Будівництво зовнішнього освітлення спортивного майдан-
чика для мініфутболу зі штучним покриттям. 

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2017 році придбано житло для 3 дітей-сиріт за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам сумі 863 тис. грн.
У 2018 році придбана квартира для сім’ї, в якій виховується інвалід 

з дитинства в сумі 300 тис. грн, з яких 150 тис. грн з місцевого бюд-
жету.

Стратегія розвитку громади затверджена у 
2017 році.



Куяльницька ОТГ Подільський  район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Куяльник

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

18

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

61

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

25524

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2310

дітей 
дошкільного віку

1200

Площа ОТГ, км2 1026,15 Кількість старостинських 
округів, од. 16 Штатна чисельність 

працівників, од. 133

Адреса вебсайту ОТГ: kuyalnyksr.odessa.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 19518,5159 Дороги місцевого 

значення, км 362 Комунальне
підприємство, од. 1

Лікарні, 
од.

1

Амбулаторії, 
од.

6

ФАПи та ФП, 
од.

5+24

Дитячі
садки,
од.

8

Школи,
од.

13

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 16

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 13

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 39

Бібліотеки, 
од.

37

Кінотеатр, 
од.

0

http://kuyalnyksr.odessa.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 33 353,1 40 899,0

Земельний податок 42 023,1 107 770,2

Єдиний податок 16 113,2 18 253,0

Акцизний податок 774,8 219,3

Податок на нерухоме майно 831,2 717,6

Екологічний податок 41,5 48,6

Транспортний податок 100,8 54,6

Туристичний збір - -

Бюджет

242782,4

313917,5

Власні доходи 

99965,8

174067,0

Трансферти

142816,6

139850,5

Бюджет розвитку

46751,9

101492,8

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 20616,4 100147,6 35370,8 10717,1 4084,0

2019 29368,6 125498,5 30547,3 17688,6 10576,6



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок інфраструктурної субвенції

Рік
Сума 

субвенції 
(тис. грн)

Назва проєкту

2018 12 443,8

«Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт будівлі  Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: вул. Армійська, 1 м.Подільськ Одеської 

області із  встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 квт»

«Капітальний  ремонт багатофункціонального спортивного майданчику с.Липецьке Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт димової труби котельні Вишнівської ЗОШ І-ІІ ступенів  за адресою: вул. Центральна,30  с.Вишневе Куяльницької сільської ради Подільського 

району Одеської області»

«Капітальний ремонт котельні Липецького №1 НВК І-ІІ ступенів за адресою вул.. Центральна,463-а  с.Липецьке Куяльницької сільської ради Подільського району 

Одеської області»

«Капітальний ремонт котельні Федорівського НВК І-ІІ ступенів за адресою: вул.. Шкільна,60 с.Федорівка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської 

області»

«Капітальний ремонт котельні Центра дитячої та юнацької творчості Куяльницької сільської ради за адресою: вул..Аграрна,2-г, м.Подільськ Одеської області».

«Капітальний ремонт даху Малоолександрівського закладу дошкільної освіти «Родзинка» за адресою: вул. Чешська,48, с.Мала Олександрівка Куяльницької сіль-

ської ради Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт проїзної  частини вулиці Миру в селі Мардарівка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт проїзної  частини вулиці Куяльницька від № 26А до №54 в селі Куяльник Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт проїзної  частини вулиці Залізнична від №58 до №83А  в селі Вестернічани Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт проїзної  частини вулиці Ягорлицька від №94 до №108  в селі Вестернічани Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської об-

ласті»

«Капітальний ремонт проїзної  частини вулиці Центральна від №103 до №108 в селі Гонората Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 288, ТП 289 с. Дібровка Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 195, 196, 255, 227 вул. Лісова, Каштанова с. Борщі Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від  ТП 251 с. Зелений Кут Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від  ТП 160, ТП 71 вул. Чешська, Гагарина Осіпівка, Молодіжна С. Мала Олександрівка Подільського району Одеської 

області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 192, ТП 97 вул. Молодіжна, Садова с. Новоселівка Подільського району Одеської області»

«Реконструкц ія мереж  вуличного освітлення від  ТП115 с. Чубівка Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 49, ТП 101 с.Вестернічани  вул. Верхня, Висока, Ягорлицька, 8-Березня, Залізнична Подільського району Одесь-

кої області»

«Реконструкція  мереж  вуличного освітлення від ТП 229, ТП 427, ТП 239  вул. Куяльницька, Шевченко,  Новоселів, Північна, Одеська, Львівська, Набережна, Чорно-

морського козацтва, Подільська, Спортивна пров. Новоселів,  Шевченко, Куяльницький  с. Куяльник Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 66, ТП 92 вул. Центральна, Сонячна, Шкільна  с. Олексіївка  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 80, ТП 81, ТП 235  вул. Шкільна, Пересипська с. Станіславка  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 100, ТП 104, ТП 116, ТП 452 вул. Центральна  с. Бочманівка  Подільського району Одеської області»



«Реконструкція  мереж вуличного освітлення від ТП 40, ТП 203, ТП 300, ТП 57, ТП 447 вул. Садова, Грушевського с. Коси  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 25, ТП 27 вул. Центральна, Тиха с. Климентове  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 171 вул.Ради с. Петрівка  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 212, ТП 219, ТП 143, ТП 152, ТП 147 вул. Центральна с. Липецьке  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 257, ТП 269 вул. Центральна с. Гонората  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 76, ТП 401 вул. Центральна, Тіниста, Шкільна с.Стара Кульна  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 179, ТП 180, ТП 181, ТП 296  вул. Магістральна, Центральна  с. Качурівка  Подільського району Одеської об-

ласті»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 189 вул. Б.Хмельницького  с. Ставки  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 7, ТП 8 вул. Горького  с. Муроване  Подільського району Одеської області»

«Реконструкція мереж вуличного освітлення від   вул. Перемоги, вул. 8-го Березня, вул. Спортивна, вул. Польова с. В.Фонтан  Подільського району Одеської об-

ласті»

«Закупівля трактору з навісним обладнанням для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал»

«Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Набережна, Польова, Ярова, пров. Набережний с.Коси Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт  спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул.Шкільна,51, с.Любомирка Подільського району Одеської області»

«Капітальний ремонт будівлі будинку культури за адресою: вул.Центральна,7, с.Бочманівка Подільського району Одеської області»

2019 12 039,6

Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 100, ТП 106, ТП 115, ТП 208 вул. Центральна,  Шевченка, Залізнична, Новоселів, Зоряна, Перемоги, Миру, 

Ветеранів, пров. Садовий, Виноградний, Мирний с. Бочманівка Подільського району Одеської області

Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 265, ТП 266, ТП 270, ТП 278 вул. Травнева. Виноградна, Незалежності, Сільськогосподарська, Івана Франка, 

Успенська, Ветеранів с. Гидерим, Подільського району, Одеської області

Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 263, ТП 264, ТП 274, ТП 298, ТП 410, ТП 462, ТП 471 вул. Центральна. Шевченка, Садова, Шкільна, Молодіж-

на, Лугова, Лісова, Вишнева, с. Малий Фонтан Подільський район Одеська область

Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 44, ТП 97,ТП 165, ТП 166, ТП 167, ТП 192 вул. Перемоги, Степова, Новоселів, Ветеранів, Васильківська, 

Шевченка, А.Белецького, Садова, Молодіжна, Миру, Тиха, Шкільна, Виноградна, Васильківська, пров. Благодатний, Озерний, Південний, Північний с.Ново-

селівка Подільського району Одеської області

Реконструкція  мереж вуличного освітлення від  ТП 79, ТП 80, ТП 84, ТП 89 вул. Молодіжна, Степова, Річна, Зарічна, Сільськогосподарська, Центральна с. 

Станіславка Подільського району Одеської області

Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП 60, ТП 55, ТП 58 в с.Коси Подільського району Одеської області

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Шкільна в с.Борщі Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шевченка з №140 по №173 с.Соболівка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Богдана Хмельницького в с.Любомирка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (автокран, трактор, вакуумний автомобіль) та обладнання до трактору (навантажувач фронталь-

ний (щелепний) , причіп тракторний) для КП «Куяльницьке» Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області



У сфері освіти:
У 2018 році в селі Гонората проведено капітальний ремонт по-

крівлі дитсадка та замінено вікна. Проведено капремонт даху 
комунального закладу «Малоолександрівський заклад дошкіль-
ної освіти «Родзинка».

Здійснено поточний ремонт котелень в освітніх закладах, 
спортзалів, замінено вікна і вхідні дверні блоки у школах грома-
ди.

Придбано шкільний автобус для Липецького опорного закладу. 
У 2019 році в Чубівському дитсадку закінчено проведення ка-

пітального ремонту в групових приміщеннях, кухні, пральні та 
актовій залі; зроблено ремонт системи опалення в Новоселівсь-
кому ЗДО та переведено її на природний газ.

Завершено капітальний ремонт приміщень, спортивного та ди-
тячого майданчиків в Куяльницькому ЗДО. 

Придбано меблі для Новоселівського, Гоноратського, Чубівсь-
кого, Малоолександрівського, Нестоїтського ЗДО. 

13 квітня 2019 року в с. Куяльник відбулося урочисте відкрит-
тя закладу дошкільної освіти «Ромашка».

У шкільних закладах продовжено заміну вікон і дверей, ремон-
ти дахів, спортзалів, систем опалення і внутрішніх туалетів та 
благоустрій подвір’я.

На умовах співфінансування закуплено 2 автобуси, один з яких 
передбачає перевезення дітей з інвалідністю. Його передано 
для користування в Нестоїтську опорну школу, а другий - в Ку-
яльницьку.

У сфері охорони здоров’я:
У 2018 році придбано аналізатори для всіх амбулаторій, проведе-

но поточний ремонт другого поверху КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги».

Придбано автомобіль для КНП.
У 2019 році збудовано сільську амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини в с. Нестоїта.
Проведено капітальний ремонт амбулаторії в с. Новоселівка, а та-

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



кож поточні й косметичні ремонти ФАПів і ФП в селах Федорівка, 
Липецьке, Малий Куяльник. 

КНП забезпечено комп’ютерною технікою, отримано багатофунк-
ціональний апарат УЗД.

Отримано новий медичний автомобіль для АЗПСМ в с. Нестоїта.
Отримано спеціалізований автомобіль для перевезення осіб, які 

мають порушення опорно-рухового апарату. 
Медичні працівники ФАПів та ФП забезпечені автотранспортом 

(скутери та велосипеди).

У сфері культури:
У 2018 році в центральній бібліотеці відкрито медіацентр, а також 

безкоштовні інтернет центри в селах: Малий Фонтан, Станіславка, 
Ставки та селищі Борщі.

На покращення матеріально-технічного стану закладів культури 
витрачено близько 1,5 млн грн. 

У 12 закладах культури проведено поточні ремонти на загальну 
суму близько 500 тис. грн, а на капітальний ремонт будинку культу-
ри в с. Бочманівка – 1 млн 795 тис. грн.

У 2019 році відкрито безкоштовні інтернет центри в селах: Гиде-
рим, Липецьке, Коси, Качурівка, Мардарівка, Нестоїта, Стара Куль-
на.

На матеріально-технічну базу закладів культури спрямовано по-
над 3 млн грн. 

Проведено поточні ремонти в клубах сіл Мала Олександрівка, Фе-
дорівка, Розалівка та в 11 бібліотеках-філіях.

Зроблено проектно-кошторисну документацію на капітальні ре-
монти закладів культури сіл Малий Фонтан, Бочманівка, Гонората, 
Глибочок та електропостачання будинків культури сіл Новоселівка, 
Глибочок, Гонората, Бочманівка.

Ведуться капітальні ремонти закладів культури сіл Бочманівка, 
Гонората, Глибочок та будівлі Куяльницького центру культури та до-
звілля.

У сфері спорту:
У селі Коси розпочато ремонтні роботи спортивної зали, роздя-

гальні та тренажерної зали. Замінено 14 вікон та 3 дверей на енер-
гозберігаючі.



Благоустрій та безпека:
У 2019 році проведено реконструкцію 138 кілометрів мереж ву-

личного освітлення на загальну суму 9 мільйонів 83 тисячі гривень 
в селах Коси, Вишневе, Борщі, Олександрівка, Малий Куяльник, Го-
нората, Мала Кіндратівка, Липецьке, Климентове, Мардарівка, Ро-
залівка, Федорівка, Соболівка, Ставки, Велика Кіндратівка, Чубівка, 
Бочманівка, Качурівка, Миколаївка Перша, Андріївка, Олексіївка, Ги-
дерим, Станіславка, Новоселівка та Малий Фонтан.

Придбано автокран, трактор, вакуумний автомобіль та обладнан-
ня до трактора для КП «Куяльницьке» вартістю 4 млн 792 тис. грн. 

З обласного бюджету у 2019 році виділено субвенцію на фінансу-
вання проєктів у розмірі 15 млн 285 тис. грн. Було капітально відре-
монтовано:
• будівлю Новоселівської амбулаторії (675 тисяч гривень)
• будинок культури у селі Бочманівка (1 мільйон 26 тисяч гривень)
• дах Мардарівського НВК (649 тисяч гривень)
• башту Рожновського та водогону у селі Соболівка (з обласного 

бюджету 1 мільйон 50 тисяч гривень та співфінансування з міс-
цевого бюджету 450 тисяч гривень)

• дорожнє покриття у селі Липецьке (використано кошти обласно-
го - 500 тисяч гривень та бюджету громади -142 тисячі гривень)

• замінено вікна Любомирського НВК (230 тисяч гривень).

Громада отримала субвенцію на соціально-економічний розвиток 
території у 2018 році – 990 тис. грн та у 2019 році – 4 млн 138 тис. 
грн. За рахунок цієї субвенції (2 млн 692 тис. грн) та коштів обласно-
го бюджету (1 млн 240 тисяч) побудовано три дитячих майданчики 
в селах Борщі, Новоселівка, Нестоїта. Також проведено капітальні 
ремонти їдальні Гидеримського закладу освіти та частину коштів 
спрямовано на початок робіт у Куяльницькому центрі культури та 
дозвілля і реконструкцію спортзалу Липецької опорної школ.

За кошти з обласного бюджету побудовано дитячий майданчик у 
селі Станіславка. 

На придбання зупинок виділено 600 тис. грн.
Всього на відновлення інфраструктури, придбання обладнання та 

техніки з місцевого бюджету витрачено 56 млн 745 тис. грн. 
На капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць витрачено 



29 млн 970 тис. грн та на поточний ремонт доріг - 4 млн 406 тис. грн. 
Відремонтовано дороги у 17 населених пунктах громади.

У 2019 році з місцевого бюджету перераховано 8 млн 93 тис.грь до 
Служби місцевих автодоріг Одеської облдержадміністрації для по-
точного ремонту доріг між населеними пунктами: Подільськ – Коси, 
Нестоїта – Станіславка, Домниця – Климентове, Глибочок – 
Олексіївка, Качурівка - Велика Кіндратівка, - а також на експлуата-
ційне утримання місцевих доріг (до населених пунктів Борщі, Гиде-
рим, Стара Кульна).

Капітально відремонтовано свердловини, башти Рожновського та 
водопровідні мережі в селах Гидерим, Нестоїта, Соболівка, Гонора-
та, Муроване, Глибочок, Любомирка на загальну суму, близько 5 млн 
254 тис. грн. Виділено фінансову підтримку КП «Куяльницьке» на 
суму 1 млн 987 тис. грн.

.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2018 році надано 5874 адміністративні послуги, у 2019 році – 8122.
У 2019 році Куяльницька сільська рада стала партнером програми 

«U-LEAD з Європою» для модернізації ЦНАПу
.

Стратегію розвитку Куяльницької сільської 
об’єднаної територіальної громади на 
період до 2027 року затверджено рішенням 
сесії від 20.02.2020 року № 4018-VII.





Лиманська ОТГ Татарбунарський район 

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Лиман

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

4

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

3209

У т.ч. дітей 
шкільного віку

358

дітей 
дошкільного віку

94

Площа ОТГ, км2 600,544 Кількість старостинських 
округів, од. 1 Штатна чисельність 

працівників, од. 26

Адреса вебсайту ОТГ: lymanska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 1260,6491 Дороги місцевого 

значення, км 77 Комунальне
підприємство, од. 2

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

2

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3

Бібліотеки, 
од.

3

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 2

http://lymanska.gromada.org.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 3835,8 3454,5

Земельний податок 4077,4 5116,1

Єдиний податок 2253,3 1642,9

Акцизний податок 32,3 35,1

Податок на нерухоме майно 91,9 101,6

Екологічний податок 1,8 5,9

Транспортний податок 33,3 6,3

Туристичний збір 31,5 43,7

Бюджет

28825,3

31282,7

Власні доходи 

10406,6

10543,5

Трансферти

18418,7

20739,2

Бюджет розвитку

5980,2

6344,1

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 3742,4 11858,7 2142,1 1537,1 3542,9

2019 4261,6 16765,3 1957,9 1054,5 5060,1



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 1498,523

Капітальний ремонт дошкільного підрозділу 
комунального закладу «Трапівський на-
вчально-виховний  комплекс «Загальноо-
світня школа I-III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

2018 1621,909 Закупівля комунальної техніки для благоу-
строю для КП «Сількомунгосп»

2018 592,0 Закупівля комунальної техніки для благоу-
строю для  КП «Волна» 

2018 551,468 Капітальний ремонт будинку культури у с. 
Лиман 

2018 56,0 Закупівля спеціалізованої техніки для КП 
«Сількомунгосп» 

2019 1404,277 Капітальний ремонт вулиці Золокарська з 
улаштуванням тротуарів у с. Лиман 

2019 1489,981
Капітальний ремонт вулиць Степова, Радуж-
на, Золокарська, провулку Піщаний з 
улаштуванням тротуарів у с. Лиман 

2019 689,313 Капітальний ремонт вулиці Прибережна з 
улаштуванням тротуарів у с. Лиман 

2019 373,383

Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільно-
го підрозділу комунального закладу «Тра-
півський навчально – виховний  комплекс 
«Загальноосвітня школа I-III ступенів – до-
шкільний навчальний заклад» в с.Новоселиця

Стратегічний план розвитку Лиманської 
громади на 2019-2025 роки затверджено 
рішенням Лиманської сільської ради від 
14.02.2019 № 372/о-VII.







Любашівська  ОТГ Любашівський район

Рік 
створення

2018

Центр 
громади

смт Любашівка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

1 (2019)

Кількість населених 
пунктів, од. 

16

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

13803

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1596

дітей 
дошкільного віку

755

Площа ОТГ, км2 324,3 Кількість старостинських 
округів, од. 4 Штатна чисельність 

працівників, од. 43

Адреса вебсайту ОТГ: lubashivska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 1616,92 Дороги місцевого 

значення, км 169,2 Комунальне
підприємство, од. 2

Лікарні, 
од.

1*

Амбулаторії, 
од.

1+1*

ФАПи, 
од.

7+3*

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

2+3*

Школи,
од.

2+3*

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 9*

Бібліотеки, 
од.

6*

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://lubashivska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб - 22189,0

Земельний податок 6644,4 13769,2

Єдиний податок 5389,5 8536,4

Акцизний податок 5116,4 5397,4

Податок на нерухоме майно 212,6 471,6

Екологічний податок 20,6 37,3

Транспортний податок 50,7 70,6

Туристичний збір - -

Бюджет

20975,9

90314,6

Власні доходи 

18237,5

51817,0

Трансферти

1638

39638,23

Бюджет розвитку

5480,5

18663,0

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 4000,1 0 0 74,6 4509,8

2019 7957,7 17825,5 0 410,9 6823,4



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 1586,5
Придбання  транспортних засобів - спец-
техніки та обладнання для комунального 
підприємства

У сфері освіти:
Завершується  капітальний ремонт спортивної зали опорного за-

кладу – НВК «ЗОШ I-III ступенів-гімназія» в смт Любашівка. Завер-
шується будівництво футбольного мініполя в  навчально-виховному 
комплексі «ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей» в смт Любашівка.  

Придбано два шкільних  автобуси.
Проведено капітальний ремонт підземної частини тепломережі 

дитячого садка «Казка» в смт Любашівка.
Придбано меблі для «Нової української школи» НВК «ЗОШ I-III сту-

пенів-гімназія».

У сфері охорони здоров’я:
Завершується  капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Сергіїв-

ка Сергіївського  старостинського округу.

Благоустрій та безпека:
Підписано договір з Британською Радою про співпрацю та піт-

чинг соціальних проєктів, написаних громадянами. Переможця-
ми стали 6 проєктів, які отримали кошти (всього з місцевого бюд-
жету – 100 тис. грн та від Британської Ради в Україні – 50 тис. 
грн).

Прокладено 4,2 км водогону в смт Любашівка та проведено ка-
пітальні й поточні ремонти господарсько-питної водопровідної ме-
режі та водонапірних башт у селищі. Також зроблено капітальні та 
поточні ремонти  водонапірних  башт в селах Пилипівка й  Агафіївка, 
здійснено будівництво господарсько-питних водопровідних мереж 
в цих же селах.

Основні досягнення ОТГ за 2019 роки



Встановлено водопровідну  башту Рожновського, встановлено 
електричний лічильник та підведено електрику до  артсвердловини, 
яка була відсутня після ліквідації колгоспу в с. Іванівка, проведено 
капітальний ремонт та  будівництво (прокладено 1,5км) господарсь-
ко-питних водопровідних мереж в селах Іванівка, Антонівка та Агеїв-
ка Іванівського старостинського  округу.

Проведено внутрішньосвердловинні роботи в селах Яновка, Олек-
сандрівка Сергіївського старостинського округу та  в селах Іванівка, 
Антонівка   Іванівського старостинського  округу.

Виконано буріння артезіанської свердловини в с. Олександрівка 
Сергіївського старостинського округу.

Проведено капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття в 
смт Любашівка і в с. Сергіївка, а також ремонт дороги загального 
користування місцевого значення С 161603 Любашівка-Іванівка-Ан-
тонівка.

Проведено капітальний ремонт електромережі вуличного освітлення 
та монтаж повітряної лінії і трасформаторної підстанції в  смт Любашів-
ка, прокладено 9,4 км вуличного освітлення в селах Агафіївка та Пи-
липівка. Проведено ремонт електромережі вуличного освітлення (10,7 
км)  в  селах Антонівка, Агеївка та Іванівка Іванівського старостинсько-
го  округу. Проведено 9,6 км вуличного освітлення в селах Сергіївка, 
Олександрівка, Яновка Сергіївського старостинського округу.

Виконано утеплення, замінено вікна та проведено капітальний ре-
монт даху будинку культури в с. Агафіївка.

Встановлено дитячий майданчик в с. Іванівка. 
Придбано автобус, яким здійснюються пасажирські перевезення 

жителів селища.
Придбано пожежний модуль, закуплено і встановлено 142 дорож-

них знаки.
.

Стратегія розвитку Любашівської 
територіальної громади на 2020-2027 роки 
затверджена рішенням сесії від 20.12.2019 
року №865.







Маразліївська ОТГ Білгород-Дністровський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

с. Маразліївка

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

8

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

6194

У т.ч. дітей 
шкільного віку

591

дітей 
дошкільного віку

268

Площа ОТГ, км2 251,8806 Кількість старостинських 
округів, од. 3 Штатна чисельність 

працівників, од. 29

Адреса вебсайту ОТГ: marazliivska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 1469,43 Дороги місцевого 

значення, км 32 Комунальне
підприємство, од. 2

ФАПи, 
од.

4

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 5

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

Бібліотеки, 
од.

1

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної 
медицини, од. 1

http://marazliivska.gromada.org.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 3477,9 5856,9 7900,3 9025,8

Земельний податок 4129,5 4878,0 4496,3 5718,2

Єдиний податок 3273,3 3947,6 5583,0 4764,3

Акцизний податок 3,9 5,3 7,0 6,7

Податок на нерухоме майно 49,4 126,9 169,3 27,9

Екологічний податок 2,0 5,3 10,9 9,5

Транспортний податок - - - -

Туристичний збір - - -

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
10855,5

14758,8

18223,1

19899,9

Власні доходи 
87,5

274,3

246,0

321,1

Трансферти
23591,7

21634,7

27345,8

27103,8

Бюджет розвитку
7827,2

10911,0

12486,6

12990,9

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 1773,0 12271,6 3192,3 280,1 6547,0
2017 3973,4 22587,7 4446,9 416,9 6029,3
2018 5078,7 23950,4 5605,2 124,2 8699,1
2019 5216,1 21588,2 4145,6 699,8 17874,6



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 6850,4 

1 млн 17,9 тис. грн витратили на придбання 
водопровідних труб;
5 млн 832,5 тис. грн витрачені на капіталь-
ний ремонт доріг комунальної власності 
(закупка щебеню, бітуму та щебеневого від-
сіву – загальним об’ємом 9 тисяч тонн)

2017 421,5

Капітальний ремонт - технічне переоснащен-
ня системи теплопостачання Олексіївської 
ЗОШ I-II ступенів з встановленням твердопа-
ливного теплогенератора на соломі 

2017 1343,7

Капітальний ремонт - технічне переосна-
щення системи теплопостачання філії Ма-
разліївської НВК I ступеню з встановлен-
ням твердопаливного теплогенератора на 
соломі в с. Олексіївка 

2017 249,7
Реконструкція башти Рожновського арт-
свердловини № 2822 в с. Широке 

2017 249,7
Реконструкція башти Рожновського арт-
свердловини №5046 в с. Долинівка

2017 249,7
Реконструкція башти Рожновського арт-
свердловини №4 в с. Долинівка

2017 249,7
Реконструкція башти Рожновського арт-
свердловини №5616 в с. Маразліївка 

2017 249,7
Реконструкція башти Рожновського арт-
свердловини №5616 в с. Маразліївка 

2017 169,0
Придбання мульчера для виконання робіт 
на узбіччі доріг Маразліївської  сільської 
ради

2017 299,95
Капітальний ремонт покрівлі Великомар'я-
нівського НВК 



У сфері освіти:
У першому в Одеській області опорному навчальному закладі - Ши-

роківському НВК І-ІІІ ступенів: замінено вікон та дверей на нові енергоз-
берігаючі  на суму 1 млн 499 тис. грн; облаштовано шкільне подвір’я 
тротуарною плиткою на суму 199,9 тис. грн; модернізовано опалюваль-
ну систему навчального закладу (1 млн 600 тис. грн); проведено уте-
плення будівлі школи (542,7 тис. грн); здійснено внутрішній ремонт  
їдальні (120  тис. грн); придбано шкільні меблі та парти (208,41 тис. грн) 
та 

обладнання для Нової Української Школи (75, 8 тис. грн); закуплено 
матеріально-технічне оснащення кабінетів хімії та фізики (75, 91 тис. 
грн; придбано та встановлено інтерактивний комплекс ( 218,74 тис. 
грн) та комп’ютерний клас (350 тис. грн); придбано та встановлено 
спортивний майданчик (99,7 тис. грн) та спортивний інвентар (18,9 тис. 
грн); облаштовано кабінети хімії та біології (897 тис. грн); збудовано 
міні-стадіон зі штучним покриттям біля НВК (1 млн 478, 08 тис. грн); у 
2019 році придбано дидактичний матеріал та меблі для НУШ (138, 1 
тис. грн).

Ремонти також проводилися в інших навчальних закладах громади, а 
також закупівлі обладнання,  меблів тощо. Так, у  Долинівському НВК 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

2018 2623,3

Реконструкція покрівлі філії Олексіївської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Широківського навчаль-
но-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкіль-
ний навчальний заклад 

2018 439,0

Капітальний ремонт покрівлі філії Велико-
мар'янівського навчально-виховного комп-
лексу І ступеня – дошкільний навчальний 
заклад Широківського НВК

2019 1499,0
Капітальне будівництво спортивного май-
данчика зі штучним покриттям в с. Мараз-
ліївка

2019 1346,1 Придбання автогрейдера



замінено вікна та двері на суму 420 тис. грн і проведено внутрішній ре-
монт будівлі (980 тис. грн) та облаштовано шкільне подвір’я ( 210 тис. 
грн).

Організовано безкоштовний проїзд учнів до закладів освіти та додо-
му, для чого придбано шкільний автобус вартістю 420 тис. грн.

У Великомар’янівському НВК відремонтовано дах (900 тис. грн), замі-
нено вікна і двері (580  тис. грн) та організовано безкоштовний проїзд 
учнів до закладів освіти та додому, для чого придбано  шкільний авто-
бус вартістю 1 млн 679 тис. грн.

У Маразліївському НВК відремонтовано дах будівлі харчоблоку (120 
тис. грн), замінено вікна та двері (267, 8 тис. грн), модернізовано опалю-
вальну систему (1 млн 300  тис. грн), утеплено будівлю ( 300 тис. грн). 
Також організовано безкоштовний проїзд учнів, для чого придбано 
шкільний автобус вартістю 330 тис. грн за кошти меценатів.

У сфері культури:
Здійснено капітальний ремонт фасаду та даху будинку культури в 

селі Маразліївка (2 млн 300 тис. грн); встановлено паркан, облашто-
вано подвір’я та прилеглу територію біля адмінбудівлі (400 тис. грн); 
проведено поточний ремонт глядацької зали (200 тис. грн).         

 У 2019 році замінено вікна та двері будинку культури в с. Широке 
( 164 тис. грн),вікна в будинку культури с. Великомар’янівка (127 
тис. грн. 

У сільському клубі с. Долинівка реконструйовано дах на суму 161 
тис. грн. та здійснено заміну вікон і дверей на суму 66 тис. грн.

У сфері спорту:
У 2019 році здійснено капітельне будівництво спортивного май-

данчика зі штучним покриттям в с. Маразліївка на суму 1 млн 499 
тис. грн.

Благоустрій та безпека:
У 2017 році в населених пунктах громади здійснено роботи по 

встановленню водопровідної мережі та башт Рожновського на суму 
4 млн 564 тис. грн.

У 2018 році зусилля було направлено на роботи по ремонту доріг в 
селах громади та встановлення вуличного освітлення з новими 
енергоефективними ліхтарями. У с. Долинівка проведено освітлен-
ня вулиць на загальну суму 260 тис. грн, а також встановлено три 



нові зупинки ( 40,5 тис. грн). У с. Широке проведено ремонт дороги 
вул. Молодіжна (2 млн 68 тис. грн) та зроблено ремонт і проведено 
освітлення  ( 240 тис. грн). У с. Великомар’янівка проведено ремонт 
доріг (1,5 млн грн), проведено освітлення вулиць  (150 тис. грн), вста-
новлено паркан навколо сільського кладовища (40 тис. грн). У с. Ма-
разліївка проведено капітальний ремонт доріг та  провулків про-
тяжністю 8 км (1 млн грн). Вимощено 5000 м2 тротуару в селі 
Маразліївка та в с. Олексіївка на  суму 3 млн 750 тис. грн. Проведе-
но освітлення вулиць протяжністю на суму 210 тис. грн.

У 2019 році розпочата діяльність комунальних служб ОТГ, спрямо-
вана на озеленення населених пунктів: висаджено дерева у селах 
Олексіївка, Маразліївка, Великомар’янівка, Широке та впорядкува-
но парк в с. Олексіївка. Всі саджанці закуплено за кошти з місцево-
го бюджету (629, 9 тис. грн). 

У 2019 році проведено реконструкцію мосту через річку Алкалія 
(326,4 тис. грн).

Громаду включена до участі у проєкті «Поліцейський офіцер гро-
мади». З місцевого бюджету в рамках цього проєкту виділено 200 
тис. грн на облаштування станції поліцейського громади.      

Встановлено камери відеоспостереження в селах Олексіївка та 
Маразліївка на загальну суму 305, 8 тис. грн.

Починаючи з 2018 року сільська рада придбала для потреб житло-
во-комунального господарства 10 одиниць спецтехніки на суму 11 
млн 275 тис. грн. 

Маразліївська ОТГ прийняла стратегію 
розвитку громади на 2016-2025 рік 
(рішення сесії №280-VII від 23.12.2016).



Маяківська ОТГ  Біляївський район 

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Маяки

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

3

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

9645

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1307

дітей 
дошкільного віку

690

Площа ОТГ, км2 116,25 Кількість старостинських 
округів, од. - Штатна чисельність 

працівників, од. 34

Адреса вебсайту ОТГ: mayakivska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 286,8322 Дороги місцевого 

значення, км 104,2 Комунальне
підприємство, од. 4

Амбулаторії, 
од.

3

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки,
од.

4

Школи,
од.

2

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3

Бібліотеки, 
од.

4

http://mayakivska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 10546,5 15564

Земельний податок 1281,8 1854,8

Єдиний податок 3914 4550,7

Акцизний податок 2476,6 4472,8

Податок на нерухоме майно 486,2 848,4

Екологічний податок 29,1 23,8

Транспортний податок 37,5 6,3

Туристичний збір 1,6 6

Бюджет

124116,0

119682,9

Власні доходи 

22529,9

34392,6

Трансферти

101586,1

85290,3

Бюджет розвитку

39,267

1492,7

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 8852,9 28057,1 380,2 2476,6 984,5

2019 6808,8 43202,9 1297,1 1701,8 1765,3



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 3088,8 Придбання сміттєвоза і комплектуючих 

2018 125,8 Придбання спеціалізованої техніки (снігоо-
чисне обладнання)

2019 2947,4 Реконструкція дитячого садочку «Перлин-
ка» в с. Удобне

Проєкти, реалізовані за підтримки інвесторів

Рік Сума 
(тис. грн)

Назва проєкту 
(фірма-інвестор)

Кількість 
створених 

робочих 
місць, од

2018-
2019 

Будівництво універсаму з 
кафетерієм  (Таврія  В)
ПП «АНГАРА КАМПАНІ», 
ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» 

20

2019

Реконструкція нежитлової 
будівлі під магазин продоволь-
чої та непродовольчої групи 
товарів  ТОВ «АТБ – МАРКЕТ»

15

2019
Відкриття заводу сухих 
продуктів ТОВ «ЕРДКРАФТ» 28

2019 
поча-
ток 

реалі-
зації 

проек-
ту 

Будівництво, експлуатація та 
обслуговування вітрових, 
електрогенеруючих устано-
вок (вітрова електростанція 
на нетрадиційних джерелах 
енергії) ТОВ «Дністровська 
вітроелектростанція»



У сфері освіти:
Поліпшено якість загальної середньої освіти шляхом поліпшення ма-

теріально-технічної бази; створення нового освітнього простору в за-
кладах освіти, відкриття інклюзивно-ресурсного центру.

Збільшено охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема створення 
на базі дитячого садка школи раннього розвитку.

Придбано шкільний автобус.
Здійснено реконструкцію Маяківської ЗОШ 1-3 ст. на 1100 учнівських 

місць, проведено ремонт та утеплення дитячих садочків «Джерельце» 
та «Оленка» в с. Маяки.

У с. Надлиманське побудовано футбольне мініполе з штучним по-
криттям; проведено капітальний ремонт покрівлі Надлиманської ЗОШ 
1-3 ст. та капітальний ремонт кабінету фізики й придбано обладнання 
для кабінету.

У с. Удобне завершено реконструкцію дитячого садка «Перлинка»; 
проведено капітальний ремонт покрівлі Удобненської ЗОШ 1-3 ст. По-
будовано футбольне мініполе з штучним покриттям. Проведено ка-
пітальний ремонт кабінету біології та інформатики та придбано облад-
нання для кабінету біології.

У сфері охорони здоров’я:
У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету побудовано 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Маяки.
Проведено капітальний ремонт будівлі ЗПСМ з технічним переоблад-

нанням та переплануванням.  
Закуплено сучасне обладнання для телемедицини, УЗД, палати ін-

тенсивної терапії. 
Здійснено облаштування рентгенкабінету та установлено відповідне 

обладнання.

У сфері культури:
У громаді створені та функціонують Центр дозвілля Маяківської сіль-

ської ради та публічна бібліотека, дитяча музична школа. Здійснено ка-
пітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Надлиманське. Буди-
нок культури с. Маяки оснащено сучасним обладнанням та меблями. 
Закуплено інструменти для дитячої музичної школи. .

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



У сфері спорту:
Побудовано стадіон імені Любчика К.Л. з місцями для 200 глядачів. 

На завершальній стадії - будівництво спортивного комплексу, де будуть 
проходити міжнародні змагання..

Благоустрій та безпека:
У 2018 році проведено капітальний ремонт двох житлових будинків у 

с. Маяки. Виконано капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у 
с. Маяки.

Придбано сміттєвоз та комплектуючі. Закуплено контейнери для сміття.
Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття 7 вулиць в с. Ма-

яки, 2 вулиць в с. Удобне і 2 – в с. Надлиманське.
У 2019 році для забезпечення діяльності КП «Наше село» придбано 

автогідропідйомник.
Здійснено капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Мічуріна 

в с. Маяки та по вул. Молодіжна і Шевченка в с. Надлиманське.
Зроблено капітальний ремонт підвідного водопроводу до с. Надли-

манське та по вул. Шевченка, Тиха, Біляєва. 
У с. Удобне розпочато капітальний ремонт артезіанської свердловини.
Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття, улаштування 

тротуарів та водовідведення по вул. Миру в с. Маяки.
Проведено капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в с. Маяки.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
Створено інклюзивно-ресурсний центр та проведено його оснащення.
Придбано спеціальний автомобіль, призначений для надання додат-

кових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг праців-
никами інклюзивно-ресурсного центру.

Придбано соціальне житло для  2 дітей-сиріт.

Стратегію соціально-економічного розвитку 
Маяківської об’єднаної територіальної 
громади до 2025 року затверджено рішенням 
сесії від 21 грудня 2019 року № 41/15.





Мологівська ОТГ Білгород-Дністровський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Молога 

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

8

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

14 513

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1702

дітей 
дошкільного віку

354

Площа ОТГ, км2 205,6124 Кількість старостинських 
округів, од. - Штатна чисельність 

працівників, од. 25,5

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 665,5195 Дороги місцевого 

значення, км 92,563 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

3+4*

Дитячі
садки,
од.

8

Школи,
од.

6

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1*

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)



Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 9701,1 10864,4

Земельний податок 2480,5 3201,8

Єдиний податок 6625,7 6694,3

Акцизний податок 149,7 173,9

Податок на нерухоме майно 148,9 227

Екологічний податок 6,2 5,9

Транспортний податок - - 

Туристичний збір 0,2 - 

Бюджет

84582,0

90351,1

Власні доходи 

1082,7

1029,6

Трансферти

64972,0

69737,7

Бюджет розвитку

10283,3

12190,8

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 3213,6 24885,4 0 16682 3840,3

2019 3317,3 63604,8 0 2215 3226,9



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 52,60

Закупівля транспортних засобів спеціаль-
ного призначення та обладнання  (дорож-
ня щітка) для  комунального підприємства 
«Комфорт- Сервіс» 

2018 4726,70

Закупівля транспортних засобів 
спеціального призначення та обладнан-
ня до нього (автогрейдер, трактор (типу 
МТЗ-892), причіп, фронтальний наванта-
жувач, ковш, відвал комунальний, коси 
ротаційні, трактор (типу МТЗ 320.4), 
погрузчик з ковшем, відвал, самосвал, 
бензокоси) для комунального підприєм-
ства «Комфорт- Сервіс» 

2019 1070,00
Закупівля екскаватора- навантажувача 
для  комунального підприємства «Ком-
форт- Сервіс»

2019 3351,00
Будівництво закладу дошкільної освіти в 
с. Випасне Мологівської сільської ради (1 
черга будівництва)

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
Будівництво закладу дошкільної освіти в с. Випасне.
Капітальний ремонт туалету  в Андріївській  ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний ремонт та обладнання 1 класів шкіл Мологівської сільсь-

кої ради.
Створення комунальної установи «Молозький інклюзивно-ресурсний 

центр» Мологівської сільської ради.

У сфері культури:
Капітальний ремонт приміщення клубів у селах Молога і Сухо-

лужжя.



У сфері спорту:
Реконструкція шкільного стадіону під міні футбольне поле зі штуч-

ним покриттям у с.  Молога.
Реконструкція існуючого шкільного стадіону під міні футбольне 

поле зі штучним покриттям у с. Випасне.

Благоустрій та безпека:
Придбано спецтехніку для комунального підприємства.
Встановлено систему відеоспостереження в селах Випасне, Мо-

лога та Садове.
Створення комунального підприємства 

«Комфорт-Сервіс» з надання послуг з цен-
трального водопостачання та вивезення 
сміття.





Новокальчевська ОТГ Березівський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

с. Новокальчеве 

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

6

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

2636

У т.ч. дітей 
шкільного віку

258

дітей 
дошкільного віку

105

Площа ОТГ, км2 214,526 Кількість старостинських 
округів, од. 1 Штатна чисельність 

працівників, од. 13

Адреса вебсайту ОТГ: novokalchev.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 2512,1504 Дороги місцевого 

значення, км 40,4 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

4

Дитячі
садки,
од.

3

Школи,
од.

2

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 4

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

Бібліотеки, 
од.

4

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://novokalchev.gromada.org.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 2533,7 3793,0 5279,3 6006,1

Земельний податок 1199,0 1240,5 1370,7 2482,

Єдиний податок 1996,5 2358,5 3430,6 3279,3

Акцизний податок 7,0 6,0 9,0 11,4

Податок на нерухоме майно 4,3 60,8 116,0 35,0

Екологічний податок 5,0 6,0 6,0 6,0

Транспортний податок 40,0 57,0 54,0 100,0

Туристичний збір - - - -

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
16359,9

20690,0

22457,3

24562,8

Власні доходи 
5870,7

7649,8

10522,9

12069,8

Трансферти
10489,2

13040,2

11934,4

12493,0

Бюджет розвитку
5370,1

5262,0

2933,3

4481,2

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 1134,3 6051,1 384,7 1762,2 2140,1
2017 2135,5 9472,8 1043,9 2232,6 3587,2
2018 2975,2 11611,4 2617,4 2363,4 1144,3
2019 2651,7 13638,2 2653,1 777,5 4663,7



Проєкти, реалізовані у 2016-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 

728 511,00
Капітальний ремонт електромережі вуличного 
освітлення в с. Новокальчеве, с. Виноградне, с. 
Семихатки, с. Травневе, с. Садове, с. Улянівка 

1 495 461,60 Капітальний ремонт доріг між с. Новокальчеве 
та с. Семихатки 

1 497 955,20 Капітальний ремонт сільського клубу в с. 
Виноградне

180 721,14
Ремонт водонапірної системи водопостачання 
з заміною водонапірної башти в сТравневе 
Березівського району Одеської області

2017

1 496  611,00 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Миру в с. Новокальчеве

1 167 883,00 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Центральна в с. Виноградне

5 506,00 Придбання меблів для ДНЗ

2018

299 755,00 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Виноградне 

1 414 543,00 Капітальний ремонт спортивної зали при 
будинку культури в с. Новокальчеве 

140 102,00
Придбання системи відеоспостереження для 
встановлення в населених пунктах Новокаль-
чевської ОТГ

2019 

165 997,80 Капітальний ремонт водонасосної мережі від 
башти по вул. Центральна в с. Травневе

91 054,80 Капітальний ремонт водопровідної мережі від 
башти по вул. Степова в с. Семихатки 

90 000, 00 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Травневе

259 999,50 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Семихатки



У сфері освіти:
Вимощено тротуарною плиткою територію біля НВК с. Семихатки, Ви-

ноградненської ЗОШ, дитячих садків у селах Новокальчеве і Виноград-
не. Встановлено огорожу біля школи в с. Новокальчеве.

Закуплено меблі в дитячі садочки громади.
Зроблено капітальний ремонт актової зали у Новокальчевській за-

гальноосвітній  школі. Встановлено електричне опалення у Новокаль-
чевській ЗОШ.

У сфері охорони здоров’я:
Зроблено ремонт у приміщеннях ФАПів у селах Новокальчеве, Се-

михатки, Травневе, Улянівка.
Закуплені анізатори у Виноградненську амбулаторію..

У сфері культури:
Зроблено капітальний ремонт будинку культури села Новокальче-

ве та сільського клубу у Виноградному.
Замінено вікна та двері в сільському клубі с. Травневе.
Зроблено електричне опалення у будинку культури с. Новокальчеве.

Благоустрій та безпека:
Створено комунальне підприємство «Ранок» та придбано спец-

техніку для нього. 
Закуплені нові водонапірні башти  в с. Новокальчеве, с. Травневе, 

с. Улянівка, с. Семихатки. 
Придбано та встановлено автобусну зупинку в с. Виноградне. 
Закуплені і встановлені нові дитячі майданчики для сіл Новокаль-

чеве, Улянівка, Виноградне, Травневе, Семихатки, Садове. 
Зроблено капітальний ремонт доріг, електромереж, водогонів.

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

815 150,60 Придбання спецтехніки для комунального 
підприємства «Ранок» 

256 423,20 Капітальний ремонт водогону по вул. Цвіточ-
на, вул. Сонячна

47 065,40 Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Виноградне





Окнянська селищна ОТГ Окнянський район

Рік 
створення

2018

Центр 
громади

смт Окни

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

11

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

46

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

15844

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1851

дітей 
дошкільного віку

1002

Площа ОТГ, км2 79,92 Кількість старостинських 
округів, од. 10 Штатна чисельність 

працівників, од. 70

Адреса вебсайту ОТГ: oknyanska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 7286,85 Дороги місцевого 

значення, км 389,5 Комунальне
підприємство, од. 2

ФАПи, 
од.

24

Дитячі
садки,
од.

6

Школи,
од.

5

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 11

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 23

Бібліотеки, 
од.

26

http://oknyanska.gromada.org.ua


Показники 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 37031,6

Земельний податок 22703,3

Єдиний податок 15211,0

Акцизний податок 673,5

Податок на нерухоме майно 479,1

Екологічний податок 36,2

Транспортний податок 16,7

Туристичний збір -

Бюджет

148008,0

Власні доходи 

77788,0

Трансферти

70219,9

Бюджет розвитку

100,0

2019

2019

2019

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2019 12184,1 6119,7 109,0 4356,3 8734,4



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 1434,050 Капітальний ремонт проїзної частини вулиці 
Пушкінська смт. Окни

2019 546,171
Капітальний ремонт водорозподільчої мережі 
від малого басейна (вул. Шкільна) – вул. Кома-
рова до вул. Херсонська смт. Окни 

2019 882,062
Капітальний ремонт нежитлової будівлі, розта-
шованої за адресою вул. Першотравнева, 6, 
смт. Окни 

2019 1386,425
Капітальний ремонт будинку культури 
с. Ставрове 

2019 1308,616 Капітальний ремонт будинку культури с. Маяки 

2019 1308,076 Капітальний ремонт будинку культури с.Топали





Розквітівська ОТГ Березівський район

Рік 
створення

2015

Центр 
громади

с. Розквіт

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

14

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

3523

У т.ч. дітей 
шкільного віку

-

дітей 
дошкільного віку

-

Площа ОТГ, км2 23600 Кількість старостинських 
округів, од. 4 Штатна чисельність 

працівників, од. 28,5

Адреса вебсайту ОТГ: rozkvitivska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га - Дороги місцевого 

значення, км - Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

4

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки,
од.

2

Школи,
од.

1+1*

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 6

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 5

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 1

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://rozkvitivska.gromada.org.ua


Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 2866,091 3900,216 5899,910 4185,666

Земельний податок 1555,132 2209,244 2635,86 3951,729

Єдиний податок 1374,487 2174,565 2446,502 2889,328

Акцизний податок 25,660 30,092 35,363 39,655

Податок на нерухоме майно 11,104 124,434 22221,048 2993,143

Екологічний податок 7,126 12,089 11,563 12,499

Транспортний податок - - - -

Туристичний збір - - - -

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн

Бюджет
23117,884

26424,157

37478,171

39671,859

Власні доходи 
6030,184

8635,669

13403,969

16757,197

Трансферти
17087,700

17770,488

24074,202

22914,662

Бюджет розвитку
6067,37

4632,638

6965,652

10503,753

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

 2016    2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2016 1495,408 8055,561 2536,7 527,610 53,713
2017 2908,434 13598,93 3888,820 849,182 1734,974
2018 4108,666 19880,899 4400,93 988,027 2931,248
2019 4434,112 24073,998 3159,8 1888,354 2867,687



Проєкти, реалізовані у 2016-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2016 1330,408 Капітальний ремонт дороги вул. Центральна в 
с. Ставкове 

2016 1425,973 Капітальний ремонт дороги вул. Ювілейна в с. 
Розквіт 

2016 174,665 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Чудське 

2016 174,665 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Вишневе 

2016 174,665 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Кринички 

2016 174,665 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Розквіт 

2016 174,665 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Онорівка 

2016 188,272 Капітальний ремонт башти Рожновського в с. 
Анатолівка 

2016 311,423 Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.
Онорівка 

2016 274,791 Капітальний ремонт водогону від башти до 
села Веселе 

2016 343,735 Капітальний ремонт водогону по вул. Цен-
тральна в с. Нейкове 

2016 37,002 Капітальний ремонт водогону по вул. Степова 
в с. Рівне 

2016 324,024 Капітальний ремонт водогону по вул. Цен-
тральна в с. 

2016 267,945 Капітальний ремонт водогону по вул. Миру в с. 
Анатолівка 

2016 317,401 Капітальний ремонт водогону по вул. Паркова 
в с. Чудське 



2017 241,082 Капітальний ремонт водогону в с. Веселе 

2017 276,710 Капітальний ремонт водогону по вул. Ставкова 
в с. Ставкове 

2017 55,786 Капітальний ремонт водогону по вул. Ювілейна 
в с. Розквіт 

2017 110,284 Капітальний ремонт водогону по вул. Южна в с. 
Вишневе 

2017 319,853 Енергоутеплення головного корпусу Роз-
квітівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

2017 564,039 Капітальний ремонт покрівлі головного корпу-
су Ставківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2017 1284,159
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлен-
ня в с. Данилівка,  с. Розквіт, с. Анатолівка, с. 
Рівне, с. Кринички, с. Ставкове, с. Чудське 

2018 1280,506
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлен-
ня в селах Розквіт, Нейкове, Онорівка, Ставко-
ве, Антонівка, Анатолівка 

2018 1213,4 Придбання трактора «Слобожанець» для КП 
«Сількомунгосп Розквіт» 

2018 1065,0 Придбання спецтехніки (екскаватор-погрузчик) 
для КП «Сільскомунгосп «Розквіт»

2019 932,661
Капітальний ремонт та реконструкція Ана-
толівського НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Проєкти, реалізовані у 2019 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 190
Енергоутеплення головного корпусу Роз-
квітівської ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Розквіт 





Старокозацька ОТГ Білгород-Дністровський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Старокозаче

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

4

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

5

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

9694

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1461

дітей 
дошкільного віку

364

Площа ОТГ, км2 204,5 Кількість старостинських 
округів, од. 3 Штатна чисельність 

працівників, од. 60,5

Адреса вебсайту ОТГ: starokozacka-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 1048,7205 Дороги місцевого 

значення, км 144 Комунальне
підприємство, од. 2

Лікарні, 
од.

1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

3

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки,
од.

4

Школи,
од.

3

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 4

Бібліотеки, 
од.

5

http://starokozacka-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 13564,29 15985,3

Земельний податок 6045,67 7503,8

Єдиний податок 5047,55 6076,2

Акцизний податок 559,8 381,5

Податок на нерухоме майно 206,78 237,1

Екологічний податок 15,1 23,7

Транспортний податок 6,25 25,75

Туристичний збір - -

Бюджет

74460,7

80490,6

Власні доходи 

26940,7

32218,2

Трансферти

47520,0

48272,4

Бюджет розвитку

5078,0

10599,6

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 5296,16 19051,98 8341,6 1177,20 3513,9

2019 8104,1 45069,2 6322,2 2306,1 3697,3



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 3 766,40

Придбання спецтехніки та обладнання 
(трактори, роторна косарка, навантажувач 
з ковшем, екскаваторне обладнання, сніго-
очисник шнеко-роторний, фреза дорожня, 
барова установка, розкидувач піску, підй-
омник, рециклер асфальтобетону) для КП 
«Старокозацький сількомунгосп» 

2019 98,422

Реконструкція будинку культури в с. Кру-
тоярівка, з  розробкою проєктної докумен-
тації

2019 189,41

Придбання сміттєвих баків для оновлення 
матеріально технічної бази КП «Старокоза-
цький сількомунгосп»

2019 3062,5

Придбання спеціальної техніки та навісно-
го обладнання (навантажувач фронталь-
ний, каток ґрунтовий, навантажувач навіс-
ний, відвал для снігу, причеп тракторний) 
для КП «Старокозацький сількомунгосп»



У сфері освіти:
У 2018 році замінено покриття підлоги в актовій залі дитячого 

садка «Золотий півник» с. Старокозаче. Придбано меблі для ди-
тячого садка «Ромашка» с. Петрівка, дитячого садка «Зірочка» 
с. Козацьке, дитсадкс «Стругураш» с. Крутоярівка. Придбано 
спортивний комплекс в дитячий садок «Золотий півник». Про-
ведено благоустрій території шкіл в селах Крутоярівка, Козаць-
ке та Петрівка. Зроблено ремонт спортивної зали в школі села 
Крутоярівка.

Для всіх шкіл громади придбано ноутбуки, проєктори, інтерак-
тивні комплекси та дидактичний матеріал. 

У 2019 році проведено ремонт харчоблоку та їдальні в Староко-
зацькому НВК, в Крутоярівській ЗОШ і в Козацькій ЗОШ. Здійсне-
но благоустрій території Петрівської ЗОШ, укладено понад 300 м2 
тротуарної плитки. 

Замінено освітлення у всіх чотирьох школах громади, встановле-
но 500 світлодіодних ламп. 

Замінено комплекти парта+стілець у всіх школах громади. Прид-
бано 150 нових комплектів. 

Придбано мультимедійні комплекси та обладнання для всіх шкіл 
громади. 

Здійснено благоустрій територіїй дитсадків у селах Козацьке, 
Крутоярівка і Петрівка. Замінено вікна у Крутоярівській, Козаць-
кій і Старокозацькій школах.

Створенно інклюзивно-ресурсні кабінети в кожній школі грома-
ди.

Придбано побутову техніку, меблі, посуд та кухонний інвентар 
для харчоблоків всіх шкіл. 

У дитячих садках «Ромашка» с. Петрівка та «Зірочка» с. Козаць-
ке замість старого пічного опалення встановлено нові твердопа-
ливні котли, прокладено опалювальні системи.

Придбано енергоефективний твердопаливний котел для Старо-
козацького дитсадка «Золотий півник».

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



У сфері охорони здоров’я:
У 2019 році придбано 38 одиниць нового обладнання для Старо-

козацької районної лікарні.

У сфері культури:
2018 року зроблено поточний ремонт даху в будинках культури 

сіл Козацьке, Петрівка та Старокозаче.
Здійснено ремонт хореографічного залу в будинку культури села 

Старокозаче.
У 2019 році в будинку культури села Козацьке проведено поточ-

ний ремонт покрівлі та фасаду,
косметичний ремонт зали, придбано нове сценічне вбрання та 

встановлено нові лавки і урни.
Придбано 100 театральних крісел для будинку культури села Кру-

тоярівка. Також придбано музичні інструменти та апаратуру для 
будинків культури і музичної школи..

У сфері спорту:
У 2018 році придбано футбольну форму та футбольний інвентар 

для 4 юнацьких та 1 дорослої команд; 4 нові тенісні столи з інвен-
тарем і 4 комплекти «шведська стінка» для всіх шкіл громади.

У 2019 році відкрилася секція з боксу в селі Крутоярівка.

Благоустрій та безпека:
У 2018 році придбано 14 одиниць спецтехніки та обладнання для 

комунального підприємства.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Со-

борна с.Старокозаче.   
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру 

в селі Козацьке. 
Здійснено розчистку та заглиблення русла річки Алкалія. Прове-

дено благоустрій парку села Старокозаче. 
Побудовані дитячі майданчики в селах Козацьке, Крутоярівка.

Петрівка.
Проведено вуличне освітлення загальною протяжністю 4 км та 

встановлено 24 ліхтаря у с. Старокозаче; 2500 метрів вуличного 
освітлення та 45 ліхтарів по вулиці Центральна в селі Козацьке; 
більше 6 кілометрів  вуличного освітлення та 100 ліхтарів по  вули-
цях села Крутоярівка.



Прокладено 2100 м водопровідної мережі.
У 2019 році придбано 6 одиниць спецтехніки та обладнання для 

комунального підприємства. Для впровадження роздільного кон-
тейнерного збору сміття по вулицях села Старокозаче, придбано 
50 баків для сміття.

Здійснено благоустрій парку в селі Старокозаче, розбито понад 
2000 м2 газонів.

План соціально-економічного розвитку 
Старокозацької об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки затверджено 
20 грудня 2018 року рішенням № 345-УІІ.



Таїровська селищна ОТГ Овідіопольський район

Рік 
створення

2018

Центр 
громади

смт Таїрове

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

4

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

20259

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2629

дітей 
дошкільного віку

1304

Площа ОТГ, км2 39,9 Кількість старостинських 
округів, од. 1 Штатна чисельність 

працівників, од. 73

Адреса вебсайту ОТГ: tairovska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 3,8161 Дороги місцевого 

значення, км 2,05 Комунальне
підприємство, од. 4

Амбулаторії, 
од.

2

ФАПи, 
од.

1

Дитячі
садки,
од.

1

Школи,
од.

2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 1

Бібліотеки, 
од.

1

http://tairovska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 41931,16 54516,02

Земельний податок 16371,6 22061,97

Єдиний податок 22611,13 27771,5

Акцизний податок 17842,44 27319,77

Податок на нерухоме майно 7629,85 8142,64

Екологічний податок 19,41 29,34

Транспортний податок 639,46 398,73

Туристичний збір 342,62 342,21

Бюджет

141954,1

176165,1

Власні доходи 

160,0

125,0

Трансферти

23648,7

24235,3

Бюджет розвитку

56680,0

96103,65

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 5409,9 2052,7 - 375,5 3341,5

2019 68559,37 20566,67 1457,7 258,7 6060,7



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 1354,9

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Гарманній від вул. Балтської до 
будинку №1а\1 по вул. 15 масив ж\м 
«Чорноморка-2» с. Лиманка

2019 1300

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці Абрикосової (від вул. Центральної 
до будинку №40), ж\м «Червоний Хутір», с. 
Лиманка 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
Таїровський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів оновлено 

шкільними меблями, спортивним обладнанням, закуплено дидактичні 
матеріали для 1-3 класів, відповідно до концепції нової української шко-
ли. Обладнано кабінети інтерактивними мультимедійними комплекса-
ми, комп’ютерною технікою, ламінаторами, багатофункціональними ко-
льоровими пристроями. Оновлено дидактичними матеріалами 
природничо-математичні кабінети.  Капітально відремонтовано їдаль-
ню та харчоблок закладу. 

Закуплено кухонне спеціалізоване технологічне обладнання для пере-
ведення харчування за новою системою «Шведський стіл». 

Придбано шкільний автобус. 
Забезпечено якісний доступ до мережі Інтернет.
У Таїровському  закладі  дошкільної освіти «Журавлик» капітально 

відремонтовано харчоблок. Закуплено дидактичні матеріали , іграшки, 
розвиваючі куточки.

У сфері охорони здоров’я:
19 грудня 2019 року відбулося відкриття комунального закладу 

«Таїровський консультативно-діагностичний центр». У ньому безко-



штовно отримують якісні медичні послуги дитяче та доросле насе-
лення громади. Також у діагностичному центрі можна пройти УЗД, 
електрокардіографію, загальні та біохімічні аналізи. Є операційний 
блок, в якому проводять оперативні втручання хірургічного, дитя-
чого хірургічного, травматологічного, отоларингологічного, гінеко-
логічного, урологічного профілю. У приміщенні закладу облаштова-
но дві палати, в кожній з яких по три ліжка.

У сфері культури:
Створено комунальний заклад позашкільної освіти  «Таїровська 

мистецька школа» на 189 вихованців. Закуплено музичні інстру-
менти, сценічні костюми, комп’ютерну та оргтехніку.

У сфері спорту:
Створено комунальне підприємство спортивний клуб «Таїрове». 

Відвідують спортивну установу 700 дітей та підлітків віком від 6 до 
18 років.

Благоустрій та безпека:
Придбано спецмашини для збору та перевезення побутових від-

ходів MAN 18.440 для КП «ЖКП «Таїрове». 
КНП КДЦ «Таїровський» підключено до пожежної сигналізації.
Укладено договір про співпрацю з ТОВ «СОБ ДОЗОР». У разі ви-

никнення порушень громадського порядку громадяни мають змогу 
викликати екіпаж охорони за екстреним номером. Окрім того, ця 
група цілодобово здійснює патрулювання території громади. Зо-
крема, у рамках проєкту «Безпечне селище» у дошкільних та шкіль-
них закладах буде встановлено спеціальну кнопку тривожного 
виклику.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У смт Таїрове 2019 року створено відділ «Центр надання ад-

міністративних послуг».
У приміщенні ЦНАПу здійснюють прийом керівник та адміністра-

тори, також надають послуги державні реєстратори з питань 
реєстрації бізнесу та нерухомого майна. У ЦНАПі за рішенням ради 
також планується здійснення адміністративних послуг з оформлен-
ня та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 
безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина 



України у формі ID-картки. Також планується укладання договору 
про співпрацю із сервісним центром МВС, відповідно до якого пер-
винну реєстрацію транспортних засобів та заміну посвідчень водія 
можна буде отримати через ЦНАП Таїровської селищної ради.

У приміщення ЦНАПу надає безкоштовні консультації фахівець з 
технічної інвентаризації нерухомого майна.

Мешканці Таїровської ОТГ мають змогу отримати послуги Пенсій-
ного фонду України. Їх надають у приміщенні селищної ради спеціалі-
сти Овідіопольського відділу обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

.

На завершальному етапі розробки 
перебуває Стратегія сталого розвитку 
Таїровської селищної ради.



Цебриківська ОТГ  Великомихайлівський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

смт Цебрикове

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

15

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

5009

У т.ч. дітей 
шкільного віку

719

дітей 
дошкільного віку

376

Площа ОТГ, км2 290,783 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 27

Адреса вебсайту ОТГ: cebrykivska.gromada.org.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 7668,4299 Дороги місцевого 

значення, км 43 Комунальне
підприємство, од. 1

Амбулаторії, 
од.

1

ФАПи, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки,
од.

1

Школи,
од.

4

Заклади 
професійно- 
технічної 
освіти, од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 6

Бібліотеки, 
од.

3

http://cebrykivska.gromada.org.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 6653,4 7719,3

Земельний податок 6638,3 10554,3

Єдиний податок 3020,6 4392,2

Акцизний податок 138,9 118,2

Податок на нерухоме майно 146,3 120,1

Екологічний податок 2,7 6,6

Транспортний податок 6,2 12,0

Туристичний збір - -

Бюджет

31811,7

33788,2

Власні доходи 

14638,0

16428,4

Трансферти

17173,7

17359,8

Бюджет розвитку

12626,3

114315

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 3463,6 5617,4 405,5 1694,2 317,3

2019 4926,6 19411,6 1450,6 2824,3 10928,3



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 2155,1
Придбання спецтехніки для КП «Ринок 
Цебриківський» 

2018 127,9
Придбання мінітрактора для КП «Ринок 
Цебриківський» 

2019 2131,5
Придбання автогідропідіймача для КП 
«Ринок Цебриківський» 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
Кабінети перших класів укомплектовані обладнанням мульти-

медійного контенту, забезпечено всім необхідним «Нову україн-
ську школу», оновлено кабінети природничо-математичного ци-
клу. Кожна школа отримала інтерактивний комплект, ноутбук, 
принтер.

Облаштовані тротуарною плиткою території ЗДО «Вербичка» 
та ЗЗСО І-ІІІ ст. села Саханське. Для дитсадка «Вербичка» прид-
бано меблі та обладнання.

У сфері охорони здоров’я:
Створено КНП «Цебриківський центр первинної медичної (ме-

дико-санітарної) допомоги».

У сфері культури:
Проведено ремонт даху, фасаду, опалення будинку культури 

смт Цебрикове; ремонт даху та капітальний ремонт приміщення 
клубу в селі Ольгинове та відкрито там же самоорганізовуючий 
навчальний простір. Здійснено ремонт даху та фасаду будівлі 
бібліотеки в смт Цебрикове; встановлено огорожу навколо бу-
динку культури в с. Вишневе.



У сфері спорту:
Облаштовано дитячі майданчики у всіх населених пунктах гро-

мади, збудовано міністадіон на території смт Цебрикове.

Благоустрій та безпека:
Успішно функціонує КП «Ринок Цебриківський».
Зроблено підсипку доріг в смт Цебрикове, селах Ольгинове, 

Вишневе, Привільне, Саханське. 
Відремонтовано дорогу від села Привільне до села Никомав-

рівка.
Полагоджено пішохідні містки по вулицях Огородня та Мосто-

ва в смт Цебрикове.
Встановлено світильники з сонячними панелями по вулицях в 

смт Цебрикове і с. Вишневе та проведено освітлення по цен-
тральних вулицях населених пунктів громади.

Відремонтовано водопровід в селі Никомаврівка та водона-
пірну башту в с. Саханське.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
За рахунок державної субвенції придбано житло двом дітям-си-

ротам.

Робоча група Цебриківської селищної 
ради разом з експертами Програми 
«U-LEAD з Європою» працює над 
створенням Стратегії розвитку 
Цебриківської об’єднаної громади.





Шабівська ОТГ Білгород-Дністровський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Шабо

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

4

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

11

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

16 431

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1784

дітей 
дошкільного віку

900

Площа ОТГ, км2 58,0905 Кількість старостинських 
округів, од. 3 Штатна чисельність 

працівників, од. 94,5

Адреса вебсайту ОТГ: shabivska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 648,4762 Дороги місцевого 

значення, км 362,3 Комунальне
підприємство, од. 1

Лікарні, 
од.

1*

Амбулаторії, 
од.

1+1*

ФАПи, 
од.

8

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

8

Школи,
од.

8

Музей, од.

1

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 1

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 9

Бібліотеки, 
од.

7

Кінотеатр, 
од.

1*

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 1

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://shabivska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 39745,3 42351,8

Земельний податок 14847,9 20320,7

Єдиний податок 10581,1 11776,0

Акцизний податок 6806,7 5916,5

Податок на нерухоме майно 2435,9 3203,7

Екологічний податок 79,4 77,8

Транспортний податок 25,2 25,0

Туристичний збір 275,6 1026,9

Бюджет

123926,6

161639,8

Власні доходи 

76553,3

87363,6

Трансферти

60579,7

71893,7

Бюджет розвитку

15129,2

33512,0

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 13229,9 62982,6 14187,1 5776,2 9600,7

2019 20643,7 83868,2 11416,7 8441,1 15214,4



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 1127,060
Капітальний ремонт насосної станції ІІ 
підйому з заміною обладнання по вул. 
Водопідйомній, 1 села Шабо 

2018 6064,0

Закупівля транспортних засобів спеціаль-
ного призначення для комунального під-
приємства с. Шабо (автовишка ГАЗ, авто-
підйомник, вакуумний автомобіль АС-0103, 
автогрейдер)

2018 41,44 Закупівля снігозбиральної машини для 
ВУЖКГ с. Шабо 

2019 6711,00

Закупівля транспортних засобів спеціаль-
ного призначення для ВУЖКГ с. Шабо 
(автомобіль муловсмоктувальний, сміт-
тєвоз із боковим завантаженням, дизель-
ний генератор

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
У 2018 році відкриті дві додаткові групи в дошкільних закладах освіти 

с. Бритівка і с. Біленьке. Проведені роботи з  капітального ремонтів за-
кладів освіти на суму 711,8 тис. грн.

Придбано шкільний автобус вартістю 1 млн 600 тис. грн.
Створено комунальний заклад «Центр позашкільної освіти Шабівсь-

кої громади».
Придбано обладнання для кабінетів хімії, біології, фізики, інформати-

ки.  Забезпечено безкоштовне харчування у закладах загальної серед-
ньої освіти за кошти бюджету Шабівської сільської ради  для  дітей 
пільгової категорії

Відкрито нові групи в ЗДО  «Колосок» с. Біленьке і ЗДО «Журавка» с. 
Бритівка.



У 2019 році проведені роботи з капітального ремонтів закладів освіти 
на суму 2 млн 660,4 тис. грн.

Придбано шкільний автобус вартистю 1 млн 989 тис. грн.
Зроблено систему опалювання ЗДО «Журавка» с. Бритівка.
Придбано шкільні меблі, технічне обладнання, дидактичний матеріал, 

комп’ютерна техніка, телевізори, обладнання та дидактика для кабі-
нетів.

Благоустрій та безпека:
У 2018 році проведено буріння артезіанських свердловин, вста-

новлено башти Рожновського, зроблено капітальний ремонт насо-
сної станції на суму 3 млн 231,9 тис. грн. Проведено капітальний та 
поточний ремонт доріг на суму 3млн 163  тис. грн. Проведено ка-
пітальні та поточні ремонти вуличного освітлення на суму 1 млн 
321 тис. грн.

У 2019 році здійснено буріння артезіанських свердловин, встанов-
лено башти Рожновського та капітальний ремонт водопроводів на 
суму 4 млн 900 тис. грн. Проведено капітальний та поточний ремонт 
доріг на суму 9 млн 876,3 тис. грн, капітальні та поточні ремонти 
вуличного освітлення на суму 2 млн 265,8 тис. грн.

Вимощено тротуарну плитку в центральній частині  с. Шабо на 
суму 738,1 тис. грн.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2019 році в громаді  розпочато створення Центру надання  ад-

міністративних послуг у рамках Програми «U-LEAD з Європою». 
Відремонтовано за рахунок коштів місцевого бюджету приміщен-
ня, прийнято Стратегію розвитку адміністративних послуг на тери-
торії громади.

Стратегію розвитку Шабівської ОТГ на 
2019-2030 роки затверджено рішенням 
сільської ради  № 1\849-VІІ  від  30.06.2019 
року 





Ширяївська селищна ОТГ Ширяївський район

Рік 
створення

2016

Центр 
громади

смт Ширяєве

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

5

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

18

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

11102

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1603

дітей 
дошкільного віку

391

Площа ОТГ, км2 410,2 Кількість старостинських 
округів, од. 4 Штатна чисельність 

працівників, од. 63,5

Адреса вебсайту ОТГ: shir-rada.od.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 11094,2971 Дороги місцевого 

значення, км 175,3 Комунальне
підприємство, од. -

Лікарні, 
од.

1*

Амбулаторії, 
од.

1*

ФАПи, 
од.

6*

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

2

Школи,
од.

5

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 2

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од 2

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 3+1*

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 7+1*

Бібліотеки, 
од.

4+2*

Станція місцевої 
пожежної
команди,
од. 1*

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://shir-rada.od.ua


Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 15596,6 19494,3 23529,8

Земельний податок 8477,6 12480,2 9950,6

Єдиний податок 7744,2 10366,9 11757,2

Акцизний податок 3017,4 2959,9 2627,9

Податок на нерухоме майно 190,4 250,6 621,4

Екологічний податок 20,8 31,9 36,1

Транспортний податок 119,3 143,9 103,7

Туристичний збір 0,0 0,0 0,0

Бюджет

84974,9

98595,5

101863,1

Власні доходи 

36115,6

47565,3

50342,7

Трансферти

48859,3

51030,2

51520,4

Бюджет розвитку

9376,4

25011,0

20435,0

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2017    2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2017 8985,5 29184,3 9127,7 1869,8 3917,5

2018 13113,8 49037,9 9498,3 1801,6 7064,3

2019 16153,2 48557,1 8265,6 2730,2 6360,8



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2017 500,0 Придбання трактору МТЗ-82.1 для 
Ширяївського ККП

2017 999,0
Придбання екскаватора-навантажувача на 
базі трактора МТЗ 82.1.БАМ-2014 для 
Ширяївського ККП

2017 40,0 Придбання відвалу механічного універсаль-
ного для МТЗ-82.1 для Ширяївського ККП

2017 1320,9

Капітальний ремонт дороги по вул. Мали-
новського від будинку №12 до перехрестя з 
вулицею Ломоносова буд №101 в смт Ши-
ряєве

2017 1036,9

Капітальний ремонт дороги по вулиці 
Ставкова від перехрестя з вулицею Мали-
новського до перехрестя вулиці Шевченка 
в смт Ширяєве 

2017 1346,4
Капітальний ремонт дороги від будинку 
№11 до будинку №67  по вулиці Лавреню-
ка в с. Мар'янівка

2018 3612,7
Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в 
с. Мар'янівка 

2019 3368,4
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Садова від будинку №62 до 
будинку №9 в смт Ширяєве 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
У 2017 році за рахунок залишку освітньої субвенції оснащено за-

гальноосвітні навчальні заклади засобами навчання, зокрема кабі-
нетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними 
комп’ютерними комплексами на суму 264 тис. 413 грн.

Придбано шкільний автобус для НВК «Олімп» за 1 млн 700 тис. грн.



У 2018 році придбано твердопаливні котли для комунального за-
кладу «Олександрівський освітній комплекс» (75,6 тис. грн), для ко-
мунального закладу «Макарівський освітній комплекс» (75,6 тис. 
грн), газові котли для комунального закладу «Ширяївський освітній 
комплекс № 1» (85 тис. грн).

Придбано теплообмінник для комунального закладу «Ширяївсь-
кий освітній комплекс № 1» (60,0 тис. грн), холодильник для закладів 
загальної середньої освіти ОТГ (42 тис. грн), ноутбук та БФУ для ко-
мунального закладу «Гімназія 1-2 ст.» (16 тис. грн), ноутбуки та тех-
ніка для друкування, копіювання, сканування для початкової школи 
закладів середньої освіти ОТГ (200 тис. грн), мультимедійні проек-
тори (250,91 тис. грн), проекційні екрани (68,245 тис. грн), ноутбуки 
(48,5 тис. грн), інтерактивні дошки (175 тис. грн), ламінатори  (51,1 
тис. грн), лінгафонний кабінет (380 тис. грн), комплект меблів та 
комп’ютерна техніка для інклюзивних класів (48 тис. 360 грн).

Проведено капітальний ремонт будівлі Мар’янівського освітнього 
комплексу на суму 3 млн 225,02 тис. грн.

Здійснено капітальний ремонт будівлі Осинівського освітнього 
комплексу на суму 2 млн 25 тис. 941 грн.

У 2019 році було оснащено шкільні заклади ОТГ:
- придбано кабінет хімії – 108 тис. 399 грн;
- ноутбуки, БФУ та комплекти (проектор + інтерактивна дошка) – 
414 тис. 360 грн;

- 16 ноутбуків для КЗ «Олександрівський освітній комплекс» – 199 
тис. 200 грн; 

- 16 ноутбуків для КЗ «Мар’янівський освітній комплекс» – 199 
тис. 200 грн; 

- 16 ноутбуків для КЗ «Макарівський освітній комплекс» – 199 тис. 
200 грн.; 

- підручники для бібліотечних фондів навчальних закладів – 120 
тис. 50 грн.

- багатофункціональні пристрої (9 шт.) для початкових класів – 69 
тис. 174 грн;

- 4 комплекти (проектор + інтерактивна дошка) для початкових 
класів – 140 тис. грн;

- кабінет для проведення групових психолого-педагогічних занять 
– 90 тис. 601 грн.



У сфері культури:
У 2018 році за рахунок обласної субвенції на виконання інвестицій-

них проєктів проведено капітальний ремонт глядацької зали гро-
мадського будинку закладу дозвілля в смт Ширяєве (1 млн 117 тис. 
761 грн), для нього ж придбано комплект меблів (453 тис. 570 грн) та 
звукопідсилювальний комплекс з мікрофонами (98 тис. 632 грн).

Було встановлено газовий конвектор для Подільського СБК варті-
стю 7 тис. грн.

У 2019 році придбано 2 сценічні монітори (34 тис. грн) та пилосос 
(15 тис. грн) для громадського будинку закладу дозвілля.

Благоустрій та безпека:
У 2017 році здійснено капітальний ремонт електромережі вулич-

ного освітлення в смт Ширяєве (199,5 тис. грн), капремонт тротуару 
в парку культури та відпочинку смт Ширяєве (621,6 тис. грн), ка-
пітальні ремонти тротуарів вздовж вулиць (1 млн 140 тис. грн) та 
капремонт водогонів (1 млн 619 тис. грн) у смт Ширяєве.

Проведено реконструкцію полігону сміттєзвалища в смт Ширяєве 
– 1 млн 103 тис. 219 грн.

Закуплено  дизельний генератор на суму 199 тис. грн.
За рахунок обласної субвенції придбано та встановлено дитячі 

ігрові майданчики на території ОТГ вартістю 228 тис. грн.
У 2018 році проведено поточний ремонт дорожнього покриття в 

смт Ширяєве на загальну суму 492 тис. грн, в с. Мар’янівка – на 608 
тис. 784 грн, в с. Олександрівка – 315 тис. 833 грн.

Здійснено поточний ремонт громадського туалету Парку культури 
та відпочинку смт Ширяєве (135 тис. 766 грн). 

Проведено капремонт тротуарних доріжок у парку смт Ширяєве 
на загальну суму 1 млн 30 тис. грн та капремонт дорожнього по-
криття вулиць у райцентрі на загальну суму 2 млн 2 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт огорожі центрального сміттєзва-
лища – 299 тис. 968 тис. грн та ремонт вуличного освітлення на 
сміттєзвалищі на суму 192 тис. 190 грн.

За рахунок обласної субвенції придбано та встановлено п’ять ди-
тячих ігрових майданчиків на території ОТГ загальною вартістю 
603тис. грн.

Придбано та встановлено знак-логотип «Я люблю Ширяєве» - 81 
тис. 73 грн, у парку в смт Ширяєве встановлено фонтан з декоратив-



ним басейном – 71 тис. 609 грн, а також для парку придбано лавки, 
урни та вуличні вази – 26 тис. 400 грн.

Придбано 4 башти Рожновськогона суму 999 тис. грн та проведе-
но капітальний ремонт водогону  в смт. Ширяєве і с. Осинівка. 

У 2019 році здійснено поточний ремонт дорожнього покриття ву-
лиць у смт Ширяєве на загальну суму 1 млн 550 тис. грн; у с. Мар’янів-
ка – на суму 399 тис. 596 грн; у с. Олександрівка – 199 тис. 127 грн; 
у с. Флоринське - 188 тис. 567 грн; у с. Григорівка – 336 тис. 84 грн,  у 
с. Макарове – 199 тис. 713 грн; у с. Осинівка – 324 тис. 38 грн; у с. 
Виноградівка – 199 тис. 536 грн.

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
Виноградна в смт Ширяєве на суму 1 млн 241 тис. грн та капремонт 
тротуарів у смт Ширяєве (751 тис. 473 грн).

Громада також провела капітальний ремонт будівлі КП «Ширяївсь-
ка друкарня» (241 тис. 85 грн) і капітальний ремонт адміністратив-
ної двоповерхової будівлі, в смт Ширяєве (2 млн 597 тис. 604 грн).

За рахунок обласної субвенції придбано та встановлено п’ятнад-
цять дитячих ігрових майданчиків на території Ширяївської ОТГ за-
гальною вартістю 2 млн 387 тис. 40 грн. Також проведено капіталь-
ний ремонт вулиць в Ширяєве на суму 2 млн 247 тис. 724 грн.

На сферу ЖКГ у громаді витрачено 6 млн 360 тис. 790 грн, зокрема 
на утримання вулиць і парку, налагодження вуличного освітлення, 
 догляд за сміттєзвалищем та кладовищами, розмітку пішохідних 
переходів, очищення доріг та вулиць від снігу. 

Придбано і встановлено сім зупинок (147 тис. 126 грн), три башти 
Рожновського (699 тис. 500 грн) та проведено капітальний ремонт 
однієї башти (217 тис. 80 грн), проведено капітальний ремонт водо-
гону в смт Ширяєве (1 млн 481 тис. 702 грн) і проведено капітальний 
ремонт артсвердловини в с. Йосипівка (299 тис. 875 грн).

У 2018 році було придбано дитячий будинок сімейного типу на 
суму 1 млн 800 тис. 691 грн..



Яськівська ОТГ Біляївський  район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

с. Яськи

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

2

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

-

Кількість населених 
пунктів, од. 

2

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

9703

У т.ч. дітей 
шкільного віку

1117

дітей 
дошкільного віку

145

Площа ОТГ, км2 225,34 Кількість старостинських 
округів, од. 0 Штатна чисельність 

працівників, од. 51

Адреса вебсайту ОТГ: yaskivska-gromada.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 2610,7284 Дороги місцевого 

значення, км 252 Комунальне
підприємство, од. 2

Амбулаторії, 
од.

2

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1*

Дитячі
садки,
од.

2

Школи,
од.

3

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 2

Бібліотеки, 
од.

2

* (
не

 н
а 

ба
ла

нс
і)

http://yaskivska-gromada.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 6293,709 6205,177

Земельний податок 975,701 1058,718

Єдиний податок 4292,337 4439,433

Акцизний податок 332,061 321,867

Податок на нерухоме майно 74,592 117,370

Екологічний податок 1,076 5,473

Транспортний податок - 27,5

Туристичний збір - -

Бюджет

68693,718

72330,001

Власні доходи 

20089,312

17879,254

Трансферти

48604,406

54450,747

Бюджет розвитку

4680,287

9353,687

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 6054,285 14777,587 0 2386,717 1919,660

2019 9147,775 38393,873 114,131 4130,966 2970,171



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 1780,2

Придбання машин, механізмів, обладнання 
(автопідіймач телескопічний)  для потреб ко-
мунального господарства Яськівської сіль-
ської об’єднаної територіальної громади

2018 195,6

Придбання машин, механізмів, обладнання 
(грунторіз)  для потреб комунального го-
сподарства Яськівської сільської об’єдна-
ної територіальної громади

2018 1175,29
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
на території с.Троїцьке

2018 424,71
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
на с.Яськи, 

2019 3109,4

Придбання машин, механізмів, обладнання  
для потреб комунального господарства 
Яськівської сільської об’єднаної тери-
торіальної громади

2019 223,1
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
вулиць: К.Маркса; Шкільна; Севастополь-
ська, с. Яськи 

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки

У сфері освіти:
У 2018 році здійснено капітальний ремонт  ДНЗ «Теремок» в с. Троїць-

ке на суму 397 тис. 348 грн.
У 2019 році продовжено капітальний ремонт дитсадка «Теремок» на 

суму 1 млн 499 тис. грн та зроблено капремонт Троїцького закладу за-
гальної середньої освіти на суму 1 млн 499 тис. грн.

У сфері культури:
У 2018 році здійснено капітальний ремонт  покрівлі Яськівського 

будинку культури (977 тис. 489 грн).



У 2019 році ремонт Яськівського БК продовжено на суму 1 млн 
483 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт сцени в с. Троїцьке (169 тис. грн).

Благоустрій та безпека:
У 2018 році здійснено капітальний ремонт мереж вуличного освіт-

лення в селах громади на загальну суму 2 млн 399 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт артсвердловини в с.Троїцьке (243 

тис. грн) та артсвердловини в с.Яськи (206 тис. грн).
Капітально відремонтовано огорожу цвинтаря в с. Яськи (1 млн 

499 тис. грн).
Проведено капремонт тротуару в с. Троїцьке (1 млн 311 тис. грн).  
У 2019 році здійснено капітальний ремонт вуличного освітлення в 

с. Яськи та с. Троїцьке на загальну суму 2 млн 801 тис. грн.
Зроблено капремонт огорожі цвинтаря в с.Троїцьке (1 млн 481 

тис. грн); капремонт чотирьох тротуарів в с.Троїцьке (1 млн 298 тис. 
грн).

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2018 році забезпечено житлом двох громадян з числа дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування, на суму 660 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт зали засідань у будівлі Яськівсь-

кої сільради на суму 120 тис. грн.
У 2019 році придбано квартиру для забезпечення службовим жит-

лом посадових осіб виконавчих органів Яськівської сільської ради 
на суму 260 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт та технічний нагляд покрівлі бу-
дівлі сільради на суму 499 тис. грн в с. Яськи та капітальний ремонт 
покрівлі будівлі сільради в с. Троїцьке (384 тис. грн).


