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Вступ 

 
Важливою складовою та запорукою реалізації реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади є формування спроможних громад, яке 

відбувається шляхом об’єднання територіальних громад. 

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади (далі – Кам’янської громади) розроблено 

Програму соціально-економічного розвитку Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма), в якій визначено 

конкретні пріоритети розвитку у соціальній та економічній сферах. 

              Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України 

„Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України“, „Про добровільне об`єднання громад“, постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету“ (зі змінами та доповненнями). 

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, 

відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, 

забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної 

інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього 

підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра 

соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за 

рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств, інвесторів, а також коштів 

державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових 

програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

1. Соціально-економічна характеристика   

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади 

 

1.1. Загальна характеристика 

Територія Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Кам’янського 

району Черкаської області та  розташована в південно-східній частині Кам’янської  

району з центром в  місті Кам’янка. Об’єднує 3 населених пункти: м. Кам’янка, с. 

Юрчиха, с. Тимошівка. 
Загальна площа Кам’янської  громади – 34784,39 га. Населення складає 14981 

чоловік, з них, в м. Кам’янка – 12956 чол., с. Тимошівка – 811 чол., с. Юрчиха – 

1214 чоловік..  
Адміністративний центр - місто Кам'янка розташоване в південно-східній 

частині Черкаської області на річці Тясмин — правій притоці Дніпра. Кам'янка  

заснована на початку ХVІІ століття, статус міста має з 1956 року.  

Економічному розвитку міста сприяло його зручне географічне 

розташування. Кам’янка знаходиться за 65 км.від обласного центру, на автотрасі 
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Київ-Донецьк. В місті є однойменна вантажно-пасажирська залізнична станція 

Шевченківської дирекції Одеської залізниці. 

Територія Кам’янської  громади межує на півночі та сході з селами 

однойменного  району Черкаської області, на заході та півдні — з населеними 

пунктами Олександрівського району Кропивницької області. 

Вигідне географічне розташування, наряду з унікальною природою і 

історичною спадщиною роблять місто привабливим як для туристичних відвідувань 

так і для ведення бізнесу .  

Площа зелених насаджень міста 353,4 га, у тому числі пам’ятка садово-

паркового мистецтва національного значення — парк Декабристів, пам’ятки 

природи місцевого значення — скеля Пушкіна, урочище Тростянка та Тясминський 

каньйон. 

Загальна площа земель лісового фонду становить 5049,8 га,  

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 9236,7 га. 

Площа земель житлової і громадської забудови  -  573,2 га. 

Площа земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення – 1086,9 га. 

Площа земель водного фонду – 73,2 га. 

Площа земель рекреаційного призначення – 77,4 га. 

На території громади наявні корисні копалини:  глина, пісок, крейда. 

 

1.2. Економічний потенціал громади 

Промисловість міста представлена підприємствами по переробці 

сільськогосподарської сировини, виробництва устаткування для текстильної і 

хімічної промисловості. Найбільші промислові підприємства міста : ТОВ 

«Кам’янський машинобудівний завод», ПП «Авіс-1», ТОВ «АДМ  Кам’янський 

елеватор», ДП «Кам’янський лісгосп». 

 Приватний бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі, громадського 

харчування та переробці деревини. 

На території Кам’янської  громади здійснюють свою діяльність  85  юридичні 

особи (відокремлені підрозділи) та 807   фізичних осіб-підприємців. 

В галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. 

Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних 

культур. 

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність на 

території громади: ТОВ "КОЛОС 08", СТОВ «Тимошівка», «АГРО — ПЛЮС 2006» 

ТОВ «Імпульс», ТОВ «АПК Сервіс», ТОРВ «Олімп». 

 

1.3. Інфраструктурне забезпечення 

За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту 

здійснюється перевезення по 8 автобусних маршрутах на приміській маршрутній 

мережі, 5 автобусних маршрутах на внутрішньо обласній маршрутній мережі та 1 

міжобласний автобусний маршрут.  

Завдяки вигідному територіальному місцезнаходженню на автошляху Київ-

Донецьк через м. Кам’янка проходять маршрути автотранспортних засобів, що 

здійснюють міжрегіональне перевезення пасажирів (на Київ, Кропивницький, 

тощо). Завдяки цьому задовольняються потреби жителів громади на міжобласні 

пасажирські перевезення. 

Послуги в сфері житлово-комунального господарства надають КП “Кам’янка-
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житло” та КП «Кам’янські тепломережі». 

За рахунок бюджету Кам’янської громади на її території функціонуватимуть: 

 14 закладів освіти, а саме: 6 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 

дошкільних навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти та 1 школа 

естетичного виховання; 

 5 заклади культури: 3 бібліотеки та 2 будинки культури; 

 1 заклад фізичної культури – Кам’янська дитячо-юнацька спортивна 

школа. 

 

1.5. Туристичний потенціал 

Важливими факторами розвитку туристичної галузі Кам’янської громади є 

багатий історико-культурний, історико-архітектурний та природно-рекреаційний 

потенціал. 

Кам’янка – значний культурний центр Черкаської області, відомий в Україні і 

далеко за її межами завдяки багатющій історії, пов’язаній з видатними постатями 

національної і світової історії і культури. Кам’янка заснована Богданом 

Хмельницьким, в 1649 році була передана йому у спадкове володіння.  

На території міста розташований державний історико-культурний заповідник, 

який створений на базі Кам`янського літературно-меморіального музею 

О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського з метою збереження комплексу пам`яток історії 

культури та природи м. Кам`янки. Площа заповідника – 10 га.  

До складу заповідника входять: 

 3 музеї (літературно-меморіальний музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського, 

історичний музей, картинна галерея),  

4 пам’ятки національного значення: флігель садиби Давидових (Зелений 

будиночок), в якому розташований літературно-меморіальний музей О.С.Пушкіна і 

П.І.Чайковського; водяний млин, побудований на початку 1825 року – унікальна 

пам’ятка архітектури господарського призначення; парк, закладений в кінці ХVІІІ 

ст. та архітектурна прикраса цього парку – грот, також побудований в кінці ХVІІІ 

ст.; 

2 пам`ятки історії: будинок сестри П.І.Чайковського та могила Марії 

Давидової; 

5 пам`яток мистецтва – пам`ятники декабристам, О.С.Пушкіну, 

П.І.Чайковському, стела Декабристів і пам`ятний знак при в`їзді в Кам`янку; 

2 пам`ятки природи – Тясминський каньйон і скеля Пушкіна. 

Також, в селі Тимошівка народився польський композитор, піаніст, педагог, 

музичний діяч і публіцист Кароль Шимановський . Зупинялись такі діячі культури 

як  А. Рубінштейн, Я. Івашкевич, М. Лисенко. У селі працюють музеї К. 

Шимановського та народознавства. 

 

1.5. Фінансово-бюджетна складова  
Бюджет Кам’янської громади формується у відповідності з Бюджетним 

Кодексом України і входить до зведеного державного бюджету України. 

Структура власних податкових надходжень на 2018 рік очікується в 

наступних обсягах: податок на доходи фізичних осіб – 51,7% від загальної суми 

власних надходжень, податок на майно – 18,5%, єдиний податок – 20,0 % та інші 

власні надходження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Варто зазначити, що відповідно до Бюджетного Кодексу України в 2018 році, 

у зв’язку з реформою децентралізації, до місцевого бюджету зараховується 60 % від 

сплати податку на доходи фізичних осіб.  

На 2018 рік планується затвердити дохідну частину бюджету в сумі 80438,1 

тис. грн, в тому числі:  

власні надходження – 47498,0 тис. грн  

освітня субвенція – 19190,0 тис. грн  

інші субвеції – 13751,1 тис. грн. 

 

2. Основні пріоритетні напрями завдання та заходи  

соціально-економічного розвитку 

 

2.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного 

розвитку на 2018 рік є: 

- досягнення економічної стабільності, ефективне використання на території 

громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в усіх сферах 

економіки; 

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та 

середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади; 

 зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 розвиток харчової та переробної промисловості; 

 надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування 

інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринки; 

 сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з 

метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних 

ділових контактів; 

 забезпечення дотримання  вимог законодавства щодо публічності та 

прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і 

перегляду регуляторних актів;  

 забезпечити підтримку розвитку молодіжного підприємництва;  

 забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в 

процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального 

розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень і 

обладнання шляхом обговорення проектів таких актів на відкритих засіданнях 

виконкому, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого 

самоврядування та бізнесом; 

 розширення взаємодії міської влади з громадськими організаціями 

підприємців; 

 забезпечення діяльності  установ торгівлі в усіх населених пунктах 

громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами 

першої необхідності. 

 

2.2. Залучення інвестицій для розвитку Кам’янської громади 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій 
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для розвитку громади на 2018 рік є: 

 створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних 

програм та проектів соціально-економічного розвитку громади; 

 широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних інвесторів, 

міжнародної технічної допомоги і ресурсів міжнародних фінансових організацій, 

коштів держави та досягнення за рахунок цього модернізації виробництва, 

розширення випуску конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих 

місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури 

соціальної сфери; 

 стратегічне планування розвитку громади. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних проектів та 

пропозицій з метою використання незадіяних у виробництві промислових 

майданчиків;  

 провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень, 

земельних ділянок на території громади; 

 забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні 

ділянки та приміщення на території громади  для  сприяння започаткування нової 

підприємницької справи; 

 визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити 

проектно-кошторисну документацію для залучення  інвестиційних коштів на 

реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту; 

 проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних 

коштів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених 

пунктів; 

 сприяння залученню інвесторів, спроможних забезпечити 

високоефективне використання сільськогосподарських угідь та розвиток галузі 

тваринництва; 

 забезпечити удосконалення схеми планування території громади, 

розробку містобудівної документації населених пунктів громади; 

 покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного 

оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах 

масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на 

інвестиційних форумах. 

 

2.3. Розвиток освітньої галузі 

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема: 

 стан матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

 мало комплектність загальноосвітніх навчальних закладів;  

 зношеність автомобільно-транспортного парку для забезпечення 

організованого підвезення дітей з віддалених населених пунктів  громади до 

навчальних закладів.  

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2018 рік є: 

 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів 

усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них 

умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти;  
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 забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними 

задатками, здібностями, потребами; 

 посилення кадрового потенціалу системи освіти; 

 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх 

закладах; 

 збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, 

оздоровлення); 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти; 

 продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових 

умов безпечної життєдіяльності закладів освіти; 

 поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного 

обладнання їдалень  навчальних закладів; 

 забезпечення регулярного підвезення учнів до місць навчання. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечення подальшого розвитку мережі освітніх закладів громади; 

 створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням 

її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних 

особливостей; 

 забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та 

підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку; 

 здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, 

які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування 

психологічних новоутворень; 

 збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, 

науково-технічною, творчою та спортивною діяльністю; 

 підвищення активності та показників участі громади в обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, 

виставках, оглядах та ін.); 

 розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого 

професійного зростання; 

 забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою підвищення якості 

надання освітніх послуг; 

 оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів 

мультимедійними засобами; 

 належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного 

процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого 

харчування учнів; 

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на 

території громади; 

 інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в 

оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан 

забезпечення  меблями  навчальних закладів громади; 
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 придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  

навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень); 

 поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів  громади з врахуванням їх 

енергоефективності; 

 реалізація програми  «Шкільний автобус»; 

 

2.4. Розвиток фізичної культури і спорту 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та 

спорту на 2018 рік є: 

 формування у населення громади традицій та мотивації фізичного 

виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту; 

 спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 проведення інвентаризації спортивних споруд у населених пунктах з 

метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також 

будівництві нових спортивних споруд; 

 проводити роботи з поступового оновлення спортивної матеріально-

технічної бази закладів фізичної культури і спорту (будівництва спортивних споруд 

або реконструкції та модернізації діючих); 

 покращення якості навчально-тренувального процесу та міських 

фізкультурно-спортивних заходів; 

 забезпечення успішного виступу спортсменів громади в обласних, 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

 підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими 

потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних 

рівнів, здійснення заходів заохочення; 

 облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів, 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення; 

 облаштування велосипедних доріжок; 

 створення умов для занять фізичною культурою і спортом для населення 

всіх вікових категорій; 

 збільшення кількості команд для участі в різноманітних змаганнях, 

конкурсах,   зборах, олімпіадах тощо; 

 залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом; 

 взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту; 

 активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та 

інвестиційних ресурсів. 

 

2.5. Розвиток культури та туризму 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму 

на 2018 рік є: 

 відродження духовності та культури, збереження надбань національної 
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культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток 

самодіяльно-художньої творчості; 

 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури; 

 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури; 

 популяризація національної культурної спадщини серед учнівської 

молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;  

 проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані; 

 пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки 

культури і мистецтва; 

 популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння 

розвитку зеленого туризму. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури громади та її 

творчого потенціалу; 

 оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, 

інформаційних та пізнавальних потреб громадян;  

 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури 

на території громади; 

 відродження української національної культури, розвиток культурних 

традицій громади; 

 з метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, 

забезпечити практику проведення оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами 

народної творчості, фольклорного мистецтва, народної пісенної творчості; 

 забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, святах;  

 інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом 

виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у 

сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського 

зеленого туризму; 

 проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного 

мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення 

майстер-класів; 

 розвиток творчих зв’язків із містами України та зарубіжжя; 

 увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії 

територіальної громади 

 

2.6. Соціальний захист населення, підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Пріоритетними напрямами та завданнями в 2018 році: 

 - координація діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої 

влади, трудових колективів, громадських установ та інших організацій громади 

щодо соціального забезпечення населення; 

 сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка 

ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників 

АТО, інших незахищених верств населення; 

 створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та медичного 

обслуговування, проведення дозвілля і культурного відпочинку дітей з багатодітних 

сімей; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_19
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 підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин; 

 реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя та 

профілактику негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі 

 створення необхідних умов для забезпечення підтримки найвразливіших 

верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх 

ефективності, посилення адресності. 

Основні заходи для їх виконання: 

 забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення 

згідно з державними програмами; 

 соціальний захист та підтримка сімей, члени яких є учасниками 

антитерористичної операції, сприяння: забезпеченню речами першої необхідності, 

наданню матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення учасників АТО та 

членів їх сімей; 

 залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, 

установ всіх форм власності для надання матеріальної та натуральної допомоги 

малозахищеним верствам населення; 

 вивчення житлово - побутових умов проживання малозабезпечених верств 

населення з метою надання різних видів допомоги; 

 розробка системи заохочення активістів ветеранського та волонтерського 

руху, учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, 

відзначаючи їх внесок в громадське життя територіальної громади; 

 участь у заходах по відзначенню державних дат по вшануванню 

захисників Вітчизни, учасників афганської війни, вдів загиблих воїнів, 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

2.7. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури  

та земельних відносин 

Пріоритетними напрямами та завданнями на 2018 рік є: 

 забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, 

містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої 

містобудівної документації; 

 створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 

населених пунктів громади; 

 ефективне розпорядження землями об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією 

для визначення перспективи їх розвитку; 

 приватизація земельних ділянок; продаж, оренда, суборенда земельних 

ділянок; 

 ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та 

землевласників на території міської ради; 

 реєстрація прав на земельні ділянки; 

 контроль за земельними ділянками, які використовуються без 

правовстановлюючих документів; 

 організація ефективного використання земель; 

 охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціальнозначущих 

об’єктів та об’єктів незавершеного будівництва; 
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 спрямування коштів місцевого бюджету та інших залучених коштів на 

будівництво об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 

призначення, що мають важливе соціальне значення; 

 формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку; 

 забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок 

в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або 

користування ними; 

 розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів 

зонування території населених пунктів об’єднаної територіальної громади); 

 ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та 

власників земельних ділянок на території громади, здійснення обліку кількості та 

якості земель; 

 комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення до продажу; 

 встановлення ставок орендної плати; 

 передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 

громадян та юридичних осіб; 

 надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 

комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу України, участь у 

підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 

 постійна робота з фізичними та юридичними особами, які використовують 

земельні ділянки без правовстановлюючих документів; 

 контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 

екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних 

ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання; 

 вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного 

законодавства України на території громади, оперативне інформування про будь-які 

випадки порушення земельного законодавства на території ради виконавчий 

комітет, голову ради; 

 будівництво огорожі Тимошівського дитсадка; 

 капітальний ремонт покрівлі Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- будівництво атлетичного залу  у другій половині Тимошівського ДНЗ ; 

 

 

2.8. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Пріоритетними напрямами та завданнями на 2018 рік є: 

 поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг 

для населення громади; 

 недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 

 поліпшення благоустрою території громади; 

 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

 розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і 

мостів; 

 задоволення потреб населення автотранспортом загального користування 

та забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням. 
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Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 

 перевірка здійснення господарської діяльності комунальних підприємств 

ЖКГ міської ради, формування ефективної тарифної політики та забезпечення 

беззбиткової діяльності; 

 поліпшення матеріально-технічного забезпечення комунальних 

підприємств ЖКГ міської ради для ефективного їх функціонування;  

 недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних 

послуг; 

 залучення до управління та обслуговування житлового фонду суб’єктів 

підприємницької діяльності, як фізичних, так и юридичних осіб; 

 проведення в межах виділених асигнувань комплексу робіт з утримання та 

ремонту  житлового фонду; 

 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих 

побутових відходів, прибирання стихійних звалищ; 

 проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що 

знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам; 

 здійснення благоустрою кладовищ; 

 поліпшення освітленості вулиць територіальної громади, технічного стану 

електричних мереж зовнішнього освітлення, з метою економії електроенергії. 

 розробка проекту з забезпечення зовнішнім освітленням населених 

пунктів громади для залучення коштів міжнародних фондів підтримки розвитку 

громад; 

 забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для 

належного утримання автомобільних доріг комунального значення; 

 оптимальне забезпечення пасажирськими перевезеннями потреб 

населення громади на приміських маршрутах; 

-заміна вікон у Тимошівському будинку культури; 

- заміна вікон у Тимошівському ФАПі. 

2.9.  Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

     Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища 

підприємствами міст та сіл сприятиме поліпшенню санітарно - екологічного стану 

водоймищ, повітря, рівня ґрунтових вод тощо. 

Основні завдання на 2018 рік: 

 озеленення міста та догляд за зеленими насадженнями; 

 здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану 

малих   річок, водойм та їх паспортизація; 

 запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ; 

 збирання та утилізація небезпечних промислових відходів; 

 інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає на 

стан навколишнього природного середовища 

 раціональне використання водних ресурсів територіальної громади та 

охорона їх від забруднення неочищеними скидами; 

 раціональне використання та забезпечення охорони земельних ресурсів 

від забруднення, в тому числі шляхом організації переробки всіх видів 

промислових, господарських та побутових відходів, а також екологічно безпечного 

складування та утилізації сміття; 
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 посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; 

 екологічна освіта і виховання; 

 продовження експлуатації сміттєзвалища шляхом його рекультивації. 

2.10. Органи місцевого самоврядування 

У зв’язку із утворенням Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади, виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради та створенні належних умов для 

підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшення 

матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань громадського 

значення. 

Основні завдання : 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого 

самоврядування (ремонт приміщення, придбання комп’ютерної та оргтехніки, 

офісних меблів); 

організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих 

заходів та зустрічей. 

Очікувані результати : 
покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого 

самоврядування; 

створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад; 

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад; 

створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування 

прав та повноважень, визначених чинним законодавством України; 

вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

 

2.11. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету  

та ефективності використання бюджетних коштів 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання місцевого бюджету на 2018 рік є: 

 забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

 забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

 зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

 підвищення результативності бюджетних видатків; 

  підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, 

своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді; 

 налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше 

підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

 забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом 

виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної 

мережі; 

 забезпечення ефективного управління майном, що належить 

територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до міського бюджету; 
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 дотримання соціальної спрямованості бюджету, забезпечення 

функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; 

 концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-

економічного розвитку із залученням до цільових фондів коштів суб’єктів 

господарювання та мешканців громади; 

 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 

бюджетній сфері;  

 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

 забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, 

скорочення видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі 

витрати, відрядження тощо. 

 встановлення та дотримання лімітів споживання енергоресурсів 

бюджетних установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, затверджених 

розпорядникам бюджетних коштів. 

 

3. Результати виконання Програми 

 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде 

здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів 

господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових 

організацій, кредитів банків, залучених коштів населення, а також коштів інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної 

діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та 

виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові 

галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади 

першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до 

пріоритетів даної Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними 

виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Кам’янської міської ради 

об’єднаної територіальної громади. 

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, перш за все 

виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади, на основі активної участі 

кожного члена виконкому, кожного депутата міської ради та за участю найбільш 

активних жителів громади. Спільними зусиллями ми зможемо змінити наше життя 

на краще! 

 

 

Секретар міської ради                       А.М. Плєшкань            
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Додаток 1 

 

Перелік об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного, місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018-

2020 роках в Кам’янській об’єднаній територіальній громаді 
 

№ 

п/п 
Найменування інвестиційних програм і проектів на 

формування  

інфраструктури 

 та їх місцезнаходження, вид робіт (заходи) 

Період 

реалізації  

Кошторисна 

вартість 

об’єкта,  

тис. грн. 

усього 

1 2 3 4 

1 Капітальний ремонт покрівлі Тимошівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

2018 р 200,00 

2 Будівництво атлетичного залу у другій половині 

Тимошівського дитсадка  

2018 р.-

2019 р. 

200,00 

3 Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  с. Тимошівка 

2018р. 1500,00 

4 Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Тимошівського 

ФАП  

2018 р. 42,00 

5 Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Тимошівського 

будинку культури 

2018 р. 70,00 

6 Будівництво огорожі дитячого дошкільного закладу с. 

Тимошівка  

2018 р. 50,00 

Громада с. Юрчиха   

1 Капітальний ремонт навколо приміщення сільської ради    

с. Юрчиха (відмостка та відливи навколо приміщення 

сільської ради) 

2018 р.-

2019 р. 

70,00 

2 Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверей 

будинку культури с. Юрчиха 

2018 р.- 

2019 р. 

200,00 

3 Капітальний ремонт опалювальної системи будинку 

культури 

2018 р 

2019 р. 

350,00 

4 Капітальний ремонт (заміна вікон) 

 та утеплення  приміщення веранди ДНЗ с. Юрчиха  

2018 р-

2019 р 

230,00 

5 Капітальний ремонт  приміщення кухні 2018 р. 100,00 

6 Капітальний ремонт покрівлі приміщення ДНЗ, утеплення 

погреба 

2018 р 

2019 р 

80,00 

7 Капітальний ремонт каналізаційної системи із заміною 

сантехніки ДНЗ с. Юрчиха  

2018 р.- 

2019 р. 

90,00 

8 Демонтаж та будівництво огорожі біля пам’ятника 

«Обеліск Слави»  

2019р 50,0 

Громада м. Кам’янка   

1 Капітальний ремонт  приміщення ДНЗ № 4 «Сонечко», в 

т.ч.: 

2018 р.- 

  2020  р. 

80,55 

  Заміна вікон харчоблоку 2018 р.- 

2020  р. 

24,3 

 Двері металеві вхідні    2018 р.-   

2020  р. 

22,3 
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 Лінолеум 2018 р.-   

2020  р. 

23,75 

 Ремонт даху над верандою   10,2 

2 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №3 «Ізумруд», в 

т.ч.: 

2018 р.- 

   2020  р. 

115,04 

 Заміна вікон спальні 2018 р.- 

2020 р.  

54,84 

 Заміна вікон кімнат  2018 р.- 

  2020 р.  

60,2 

3 Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №2 «Зірочка», в т.ч. 2018 р.- 

2020  р. 

24,00 

 Заміна вікон   24,00 

4 Проведення ремонтних робіт площі біля музичної школи 2018р-2020 

р. 

700,00 

5 Кам’янський будинок творчості для дітей та юнацтва, в 

т.ч.: 

 742,5 

 Встановлення огорожі біля Кам’янського будинку 

творчості 

2018 р 

2020 р 

300,00 

 Перекриття покрівлі приміщення Кам’янського будинку 

творчості дітей та юнацтва 

2018-2020 

р.р. 

360,00 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації для 

встановлення огорожі біля Кам’янського будинку 

творчості 

2018 р 52,5 

 Ремонт кабінетів  2018-2020 30,0 

6 Освітлення парку Декабристів 2018-

2020р. 

50,0 

7 Реконструкція  полігону ТПВ  

с. Косарі 

2018-2020 3000,0 

8 Очистка русла річки Тясмин  2018-2020 

р.р. 

6000,0 

9 Капітальний ремонт дороги та влаштування двох тротуарів 

по вул.. Г. Кудрі від церкви Св. Миколая до транспортних 

воріт ринку 

2018-2020 

р 

2000,0 

10 Розбудова та облаштування туристичного об’єкту 

«Тясминський каньйон»  

2018-2020 

р.р. 

7500,0 

11 Придбання автобуса для підвезення пасажирів по території 

громади 

2019 1500,0 

12 Капітальний ремонт тротуару по вул. Перемоги від вул. 

Червоної до вул. Фурманова 

2018 250,0 

13 Придбання освітлювальних гірлянд для міста Кам’янка 2018 100,0 

 

 

Секретар міської ради                    А.М. Плєшкань 


