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КРАВЧЕНКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА  

ЗА 2017 РІК 

ПЕРЕД ШПОЛЯНСЬКОЮ МІСЬКОЮ 

 ОБ’ЄДНАНОЮ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ 



ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Позитивні результати роботи Шполянської міської ради за 2017 рік 

здобуті завдяки спільній, злагодженій та наполегливій діяльності 

депутатського корпусу, членів виконавчого комітету та працівників 

апарату. Така плідна співпраця дає можливість подальшого розвитку 

громади та виконання поставлених цілей. 

Висловлюю щиру подяку всім депутатам Шполянської міської ради, 

членам виконавчого комітету, працівникам апарату, соціальним 

партнерам, громадським активістам, волонтерам, підприємцям, 

кожному жителю громади за патріотизм, небайдужість, терпіння, 

розуміння і підтримку місцевої влади, за те, що своєю працею Ви 

демонструєте велику любов до своєї громади  та відданість своїй 

державі. 

 



ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ГЕРОЯМИ 

Кондратюк Олександр 

Іванович  

(4.07.1982 – 20.01.2015) 

 захисник України, герой-кіборг,  

лейтенант медичної служби. 

 

Носач Іван Петрович 

(05.07.1974 - 27.07.2017) 
 захисник України, учасник АТО,  

снайпер 

 

 

Новосільський Ярослав Вікторович  

(04.08.1992 - 20.03.2017) 
 захисник України, учасник АТО. 

 

 

 
На честь О.Кондратюка та І.Носача перейменовано дві вулиці міста 

На честь воїнів АТО буде встановлено пам’ятний знак, ескізний 

проект якого розробляється спеціально створеною комісією  



ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА ОБ’ЄДНАНА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Населення громади: 18329 чол. 

Площа громади: 114,748 кв. км 

Склад громади:  

• м. Шпола – адміністративний центр 

•  с. Кримки – відстань до центру 8 км 

• с. Скотареве - відстань до центру 15 км 
 

Утворена 26 січня 2017 року – об'єднані м. Шпола і с. Кримки 

 22 серпня 2017 року – приєднано с. Скотареве 

 

Діти -3360 чол. 

Працездатного віку- 10213 чол. 

Похилого віку – 4756 чол. 

Помешкань на території громади -8876 домоволодінь  

 



83% 

17% 

ВО "Черкащани" "БПП "Солідарність" 

Вибори до Шполянської міської ради та 

на посаду міського голови Шполянської міської ОТГ  

відбулись 30 квітня 2017 року 

У партійному вимірі рада 

представлена  

Обрано 26 депутатів VIII скликання 

Отримали повноваження 24 депутати VIII скликання 

  

 
З 1 січня по 16 травня 2017 року відбулось  

 5 сесій Шполянської міської ради VII скликання, з них : 

2 чергових, 3 позачергових 

 З 16 травня по 31 грудня  2017 року відбулось  

 12 сесій (14 пленарних засідань) Шполянської міської ради VIII 

скликання , з них: 

5 чергових, 7 позачергових 

Всього за 2017 рік відбулось 17 сесій – прийнято 480 рішень 

Кількість депутатських звернень – 5 

Кількість депутатських запитів – 2 

Кількість звернень народних депутатів України – 6, запитів -1 

Кількість засідань виконавчого комітету Шполянської міської ради – 23. 

Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом – 386 . 



СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Міський голова 

Секретар міської 
ради 

Керуючий 
справами 

Заступник з питань 
діяльності виконавчих 

органів 
Старости 

Заступник з питань 
житлово-

комунального 
господарства 

Відділ освіти,  у справах 
сім’ї, молоді та спорту, 
культури й туризму 

Юридично-
господарський відділ 

Загальний відділ 

Відділ організації 
надання 

адміністративних послуг 

Відділ з питань 
земельних відносин та 
комунальної власності 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва, житлово-
комунального 
господарства та 
цивільного захисту 
населення 

Фінансовий відділ 

Відділ 
економічного 

розвитку та 
інвестицій 

• Оновлено 

структуру 

виконавчих органів 

міської ради 

• Утворено нові 

відділи  

Комунальні 
підприємства 

 громади 



РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

 За 2017 рік до міської ради надійшло від мешканців громади звернень, 

скарг, пропозицій – 597. 

 На особистому прийомі було прийнято – 107 осіб.  

 Із загальної кількості звернень: 

                                 вирішено позитивно – 338, 

                                 надано роз’яснення – 257. 

 Загальним відділом міської ради видано громадянам міста 443 довідки  

для нотаріальних контор та 13070 довідок про склад сім’ї; 

 Кількість вхідної документації – 3084. З неї 90% розглянуто. 



ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ 

Офіційний сайт 

 міської ради 

Районний інформаційний  

щотижневик «Шполяночка +» 2 

1 

3 

4 

Радіо «Екватор FM» 

Шполянське телебачення 



ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Голови вуличних комітетів 141 осіб 

Голови провулків міста -18 осіб 

Голови багатоквартирних будинків -33 особи 

Переобрано голів вуличних комітетів вулиць: 

Грушевського, Низова, Лисенка, Колективна, 

 Жуковського, Перемоги, Соборна (56) 

  

Нагороджено голову вуличного 

 комітету вул. Івана Каландирця 

 Сімака Дмитра Григоровича 

Представники органів самоорганізації населення 

 активно приймають участь в громадських слуханнях 

 та опитуваннях 



ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

Доходи загального фонду (власні надходження) склали 32826,85тис. грн, 

 що складає104,3 % від уточнених планових показників та 127,2% до 

відповідного періоду минулого року.  

Доходи спеціального фонду (власні надходження) склали 7074,3 тис. грн, 

 що складає 110,8 % від планових показників та 77,9% до відповідного 

періоду минулого року.  

 

Доходи загального фонду (з трансфертами) склали 38109,8 тис. грн, 

 що складає103,7 % від планових показників та 130% до відповідного 

періоду минулого року.  

Доходи спеціального фонду (з трансфертами) склали 7762,3 тис. грн, 

 що складає 109,7 % від планових показників та 84,2% до відповідного 

періоду минулого року.  



СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

16% 

53% 

1% 

2% 

1% 

13% 

14% 

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості   

Внутрішні податки на товари та послуги   

Місцеві податки 

Інші податки та збори  

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності  

Інші неподаткові надходження   

Доходи від операцій з капіталом   

Офіційні трансферти   



Податок на майно 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

Земельний податок з юридичних осіб 

Орендна плата з юридичних осіб 

Земельний податок з фізичних осіб 

Орендна плата з фізичних осіб 

Транспортний податок з фізичних осіб 

Транспортний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок   

Єдиний податок з юридичних осіб  

Єдиний податок з фізичних осіб  

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий … 

Місцеві податки 

СТРУКТУРА ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

10% 

38% 

2% 2% 

14% 

3% 

25% 

1% 
5% 

Шполянська міська рада 

Освіта 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

Культура i мистецтво 

Житлово-комунальне господарство 

Будівництво 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,  

Правоохоронна діяльність та забезпечення  

Сільське і лісове господарство, рибне  

Інші послуги, пов'язані з економічною  

Видатки, не віднесені до основних груп 

Цільові фонди 



НАДАНІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  

 Харчування учнів 1-4 класів ЗОШ та НВК  1034248 грн 

 Матусівська ДЮСШ 20000 грн 

 Придбання сценічних костюмів та взуття для Шполянського Будинку школярів 32000 грн 

 ГО «Спілка учасників АТО Шполянського району» 20000 грн 

 Придбання матеріалів для поточного ремонту шкіл міста 60000 грн 

 Придбання парт зі стільцями та навчальної дошки для СЮТ 10000 грн 

 Організація та проведення всеукраїнського турніру з футзалу Шполянською ДЮСШ 3300 грн 

 Придбання матеріалів для ремонту підлоги в Шполянській підстанції ШМД 6500 грн 

 Оплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 6000 грн 

 Для Шполянської райлікарні ветеринарної медицини 5000 грн 

 Для Шполянської ЦРЛ на придбання відеогастроскопа 237900 грн 

 Для РВ УДСНС на придбання палатки 30000 грн 

 Для капітального ремонту даху НВК №5 75000 грн 

 Для придбання спецавтомобіля класу «В» 300000 грн 

 

 
 

 
 

Загальна сума наданих субвенцій 

 1 839 948 грн 



ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

 На 31.12.2017 року надходження до бюджету від оренди землі,  

 плати за землю складають 5934613,35 грн 

 Продано 5 земельних ділянок: 

загальною площею 5,4192 га на суму 6 039 482 грн 

 Приватизовано 70 земельних ділянок 

 Вирішено 28 земельних спорів 

 Діючих договорів оренди - 144 

• Договори оренди : 

• 76 – фізичні особи підприємці 

• 45 – підприємства 

• 15- с/г виробники (юридичні особи) 

• 8- с/г виробники (фізичні особи) 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ ГРОМАДИ 

Заасфальтовано (капітальний ремонт) 12 вулиць міста Шпола 
вул. Некрасова 

вул. Колосовського 

вул. Степана Бена 

вул. Залізняка 

вул. Затишна 

вул. Івана Гонти 

вул. Івана Носача 

вул. Калинова 

вул. Лисенка 

вул. Мар’янівська 

вул. Терешківська 

вул. Лозуватська 

 

На загальну суму 9 млн. 370 тис. грн 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ ГРОМАДИ 

Здійснено капітальний ремонт тротуарних доріжок: 

 3 вулиці м. Шпола: вул. А.Таранця, вул. Степана Бена, вул. Соборна 

Алеї в міському парку дитячого дозвілля 

Укладено 2100 кв.м. тротуарної плитки -на загальну суму 863 тис. 937 грн 

2 вулиці в с. Кримки: вул. Центральна, вул. Ковалівка 

Укладено 220 кв.м. тротуарної плитки -на загальну суму 76 тис. 450 грн  



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ  ГРОМАДИ 

Здійснено поточний ремонт на 30 вулицях міста Шпола: 

 вул. Героїв Крут, вул. Калигірська, вул. Слобідська,, вул. Соборна, вул. М. Амосова, 

вул. А.Таранця, пров. Поштовий, вул. Перемоги, вул. Каштанова, вул. Михайла 

Кравченка, вул. Калинова, вул. Лозуватська, вул. Лютнева, вул. Національна, 

вул.Козиря, вул. Волонтерська, вул. Шевченка, вул. Степана Бена, вул. Терешківська, 

вул. Васильківська, вул. Івана Гончара, вул. Чайковського, вул. Благовісна, вул. 

Нахімова  та інш. на загальну суму 1 млн. 325 тис. грн  

Здійснено поточний ремонт на 2 вулицях села Кримки: 

вул. Центральна та вул. Ковалівка  на загальну суму 101 тис.грн 

Здійснено поточний ремонт на 3 вулицях села Скотареве: 

вул. Молодіжна, вул. Чорновола, вул. Кушнова на загальну суму 101 тис.грн 

Здійснено поточний ремонт тротуарів на 2 вулицях міста Шпола: 

вул. А.Таранця, вул. Лозуватська на загальну суму 42,76 тис. грн 

 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

Здійснено капітальний ремонт біля 12 багатоквартирних будинків: 

вул. Соборна: №35, №37, № 54, № 56; 

вул. А.Таранця: будинки №1, №7, №9, №10, №11, №12; 

вул. Івана Гончара: будинки № 77а, № 79а  

на загальну суму 1 млн. 776 тис. грн  

 

Нанесено дорожню розмітку  

у м. Шпола – 1200 кв.м. 

 на суму 111, 537 тис. грн 



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

Здійснено капітальний ремонт 

 вуличного освітлення на 14 вулицях м. Шпола: 

вул. Соборна, вул. М. Амосова,  

вул. Гоголя: вул. Волонтерська, 

 вул. Шевченка, вул. Некрасова,  

вул. Кавказька, вул. Дар’ївська,  

Мар’янівська, вул. Івана Гончара, 

 вул. Благовісна, вул. Терешківська,  

вул. 40- річчя Перемоги, вул. Нахімова  

на загальну суму 280 тис. грн  

 

Здійснено капітальний і поточний 

 ремонт вуличного освітлення  

на 5 вулицях с. Кримки: 

вул. Баківка, вул. Михайлівська,  

вул. Центральна, вул. Садова, вул. Новоселиця 

на загальну суму 207,78 тис. грн  

 

 



ПІДТРИМКА УТВОРЕННЯ ОСББ  

На 4 позачерговій сесії міської ради ОТГ VIII скликання депутати затвердили Програму 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у  м. Шпола на 2017-

2020 роки, якою передбачено підтримку новоутворених ОСББ шляхом надання одноразової 

грошової допомоги із міського бюджету в сумі 25 тис. грн та подальшого співфінансування 

проектів з капітального ремонту (реконструкції) багатоквартирних будинків, в яких 

створено ОСББ у співвідношенні 60 % коштів міського бюджету та 40 % ОСББ. 

60 % МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

 40 % ОСББ 
СПІВФІНАНСУВАННЯ КАПРЕМОНТІВ 

25 тис. грн.  
одноразова допомога 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

КП «Благоустрій» 
В 2017 році за кошти місцевого бюджету: 

 Придбано паливно-мастильні матеріали на загальну суму 945 736 грн 

 Придбано бензокоси на суму 19500 грн, висоторіз – 20500 грн, відвал для розчистки 

снігу – 18000 грн, мотопилу – 16120 грн, компресор – 10200 грн, комп'ютер – 7990 

грн на загальну суму 92 307 грн 

 Придбано запчастини на загальну  суму 100 080 грн 

 Придбано 38 дорожніх знаків на суму 49 722 грн,  

                                                     адресні таблички на суму 4 960 грн 

 Придбано вуличні світлодіодні світильники на суму  16 000 грн 

 Придбано металопластикові двері та вікна на суму 11 200 грн 

 Придбано паркові урни, контейнери для сміття на суму 33 300 грн 

 Придбано квітникові клумби на суму 2000 грн 

Здійснено поточний ремонт вуличного освітлення (заміна ламп) на загальну суму 107 645 грн 

 Сплачено за технічне обслуговування вуличного освітлення - 64405 грн 

Профілювання та підсипання 

дорожнього покриття 

ґрунтових доріг міста Шпола 

на суму 73 300 грн 

Обрізка порослі та гілля  

Вивезення сміття та опалого 

листя з вулиць, парків, скверів та 

інших територій 

Кількість договорів з приватним сектором : вивезення ТВП-1200 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 Вчасно реагували на негоду Облаштували зупинки 

Прибирання парків і вулиць міста 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Проводили роботи з озеленення 

Відремонтовано будівлю 

 КП «Благоустрій» 

Висаджено понад 2000 квітів 



 

 

 

 

У громадських місцях 

міста 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Полив доріг влітку 

Відремонтовано містки  

Встановлено нові урни 



КП «Комунальник-сервіс» 

У 2017 році за кошти місцевого бюджету: 

 Придбано комп’ютер вартістю 8980 грн 

 Придбано матеріали для проведення поточного ремонту покрівель 

багатоповерхових будинків І.Гончара,59а – 200 кв.м., 55а – 400 

кв.м.та 23а- 210 кв.м., Соборна, 35-200 кв.м., А.Таранця -10 кв.м.  

      на загальну суму 49885,2 грн 
 

Переглянуто тариф на послуги з централізованого 

 водопостачання для населення. Затверджено рішенням 

 виконавчого комітету від 25.10.2017 року. 

Новий тариф введено в дію з 01.12.2017 року 

Загальна кількість абонентів станом на 01.12.2017 – 2328 особових рахунків 

Вивезення ТВП – 1375 

Централізоване водопостачання – 2125 

Вивезення РПВ – 1345 

Утримання – 1146 

Кількість договорів з приватним сектором : вивезення ТВП-157, РВП -353. 



КП «Міський парк дитячого дозвілля» 

У 2017 році за кошти місцевого бюджету: 

 Придбано камери відеоспостереження на суму 21053 грн 

 Придбано твердопаливний котел вартістю 7500 грн 

 Придбано карусель-1шт., гойдалка- 1шт., пісочниці – 2 шт., кораблик- 

1шт., літак- 1шт. На суму 37600 грн 

 Придбано гіпсові писанки для проведення заходів зі святкування 

Пасхи на суму 13650 грн 

 Придбано пісочниці, гойдалки на суму 30981 грн 

 

ПРОВЕДЕНО 93 ЗАХОДИ,  

З НИХ 58 РОЗВАЖАЛЬНИХ 

 

 Під час канікул та заходів 

організовано перевезення 

дітей з сіл громади на 

екскурсії містом та 

відвідування «Казкового 

містечка»  



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Повсякденне життя дитячого парку 



КП «Готель «Шпола - Центр» 
 У 2017 році за кошти місцевого бюджету: 

 Придбано сушильну машину для пральні вартістю 14000 грн 

 Придбано комплект меблі для люкс-номеру та матраци на суму 9000 грн 

 В 2017 році за власні кошти: 

 Придбано віконні блоки ПВХ 1 шт. для пральні вартістю 2886 грн 

 Проведено поточний ремонт на суму 39973 грн 

 Придбано комплект меблі для люкс-номеру та матраци на суму 5342 грн 

 Проведення комплектування номерів на суму 7379 грн 

 Придбання мікрохвильової печі вартістю 1960 грн 

 Придбання перил вартістю 2997 грн та комплектуючих до ПК 3610 грн 

 

! Надано послуги по тимчасовому проживанню – 2160 осіб, 2992 ліжко-діб, на суму 

479 590 грн 

! Надано послуги по пранню білизни для населення та організацій на суму 13170 грн 

! Дохід від оренди приміщень КП – 208 592 грн 

! Послуги санвузла – 71 280 грн 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Оновлення міського готелю 



КП «Муніципальна інспекція» 
 Станом на 31.12.2017 року здійснено наступні заходи: 

 Складено та вручено 99 приписів на усунення виявлених 

порушень правил благоустрою  

 Проведено 93 рейди по виявленню та запобіганню 

порушень правил благоустрою в сфері екології та 

санітарного стану 

 Складено 56 протоколів за порушення правил благоустрою 

 Здійснювали охорону громадського порядку спільно з 

громадськими формуваннями міста протягом літа постійно 

 Розроблено та затверджено зразки форменого одягу 

 Проводилася роз’яснювальна робота з жителями міста та 

органами самоорганізації населення щодо дотримання 

правил благоустрою 

 Здійснювалось поширення попередження жителів громади 

про заборону порушень правил благоустрою через ЗМІ та 

офіційний сайт міської ради   
 

В КП «Муніципальна інспекція» працює 

4 штатні одиниці 

  



РОБОТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ 

Розглянуто 68 справ 

З них 52 справи , поданих КП «Муніципальна 

інспекція» 

16 справ , поданих Національною поліцією 

Направлено до ДВС 7 справ 

Стягнено штрафів на загальну суму 21012 грн 

Оплачено штрафів на загальну суму 18122 грн 

Паління – 75%   

Поводження з ТВП та будівельними матеріалами – 14% 

Торгівля без дозвільної документації виконавчого комітету – 11 % 75% 

14% 

11% 



ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 

Затверджено СТАТУТ Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади, 

рішенням сесії Шполянської міської ради 

№10-9/VIII від 06.12.2017. 

Створено Комісію з визначення та відшкодування збитків 

 власникам землі та землекористувачам.  

Проведено 2 засідання, на яких розглянуто 9 справ, 

 добровільно повернені збитки в розмірі 20 тис. грн. 

 Інші справи передано до суду. 

Надіслано 10 претензій 

Подано до суду 7 позовних заяв. 



ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА 

 Розроблено та прийнято виконавчим комітетом Шполянської міської 

ради: 

-    Положення про місцеву ланку територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ; 

- Положення про комісію ТЕБ та НС ( проведено 3 засідання); 

- Положення про евакуаційну комісію Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади; 

 Розроблено паспорт ризику НС Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

 Доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння ДНЗ 

(«Ялинка», «Сонечко», «Калинка», «Зірочка»). 

 Проведено конкурс по визначенню виконавців послуг на вивезення 

ТПВ І РПВ на території Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

 Проведено технічну інвентаризацію захисної споруди ДНЗ «Калинка». 

 Проведено інвентаризацію гідротехнічних споруд в м. Шпола 

(Червоний став, став №1, став №2). 

Встановлено 10 камер відеоспостереження. 

Розташування камер: 

3 –міський парк дитячого 

дозвілля; 

3 – на площі Героїв 

Майдану; 

1 – по вулиці Соборній   

(на будівлі РАйСТ) 

2 – по вулиці Соборній  

(на приміщення готелю 

«Шпола-Центр») 

1 -  вулиця Соборна 

(супермаркет «Престиж»). 



АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 Проведено розроблення дизайну для облаштування зупинок 

громадського транспорту з встановленням тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності. 

 Проведено встановлення 7 зупинок громадського транспорту. 

 Розроблено порядок розміщення тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади. 

 Розроблено порядок розміщення зовнішньої реклами на території 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. 

 Розроблено правила благоустрою Шполянської міської 

      ради об’єднаної територіальної громади. 

 Розроблено положення про архітектурно- містобудівну 

  раду при виконавчому комітеті Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади. 

 Створено архітектурно- містобудівну раду при виконав- 

     чому комітеті Шполянської міської ради об’єднаної             

територіальної громади. 



УТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

З метою створення зручних умов для отримання послуг 

громадянами, суб’єктами господарювання, максимального 

скорочення термінів надання адміністративних послуг,  

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання рішенням Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади. 

ЦНАП  

Затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються 

через ЦНАП. 

 На кожну послугу затверджено інформаційні та технологічні 

картки.  

Кількість послуг - 64.  Кількість працівників  - 4. 

Продовжується робота по збільшенню 

кількості адміністративних послуг  



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Виділено одноразову матеріальну допомогу людям з інвалідністю в сумі 32 100 грн: 

-  7900 грн – 16 інвалідам І групи,  

-  11850 грн – 26 інвалідам ІІ групи,  

-  3900 грн – 5 інвалідам ІІІ групи. 

ДОПОМОГА ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 

 

Надаються безкоштовні квитки на відвідування 

атракціонів, цирку та інших дитячих розваг: 

- дітям з особливими потребами, 

-  з  багатодітних сімей, сімей воїнів АТО 

Виділено одноразову матеріальну допомогу 319  

малозабезпеченим особам на суму 373800 грн 

Постраждалим від стихійного  

лиха на суму 4000 грн 4 особам 

Учням загальноосвітніх закладів відшкодовується 70% 

вартості проїзду в громадському транспорті за рахунок  

коштів міського бюджету,  ПАТ «Шполянське АТП-

17150» та Група компаній «ЛНЗ»  

 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Вітання ювілярів громади 

Привітали жителів віком 

 90 років і більше 

                       115 осіб  



ПІДТРИМКА ВОЇНІВ АТО 

Діє Програма підтримки військовослужбовців військової 

служби за контрактом, які уклали контракт зі Збройними 

Силами України у 2017 році та членів їх сімей в 

Шполянській об’єднаній територіальній громаді . 

Отримали допомогу військовослужбовців військової 

служби за контрактом 

 2 особи по 8453 грн, 9 осіб по 10063 грн 

Отримали одноразову матеріальну допомогу для учасників 

бойових дій на Сході України  108 осіб по 1000 грн 

Здійснено співфінансування районної Програми 

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 

2017-2020 роках, затвердженої в межах обласної програми 

на придбання житла для воїна АТО Олександра Гаврилова. 

Виділено 218 тис. 975 грн (40%). 



ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

Згідно рішення Шполянської міської ради від 11.07.2017 №3-19/VIІІ 

«Про зміни до штатного розпису та структури Шполянської міської 

ради» утворено відділ розвитку економіки та інвестицій. 

 Подано 3 інвестиційні проекти до ДФРР на 2018 рік: 

        1. Реконструкція водопровідної мережі та споруд південно-східного масиву м. Шполи; 

        2. Капітальний ремонт частини будівлі ДНЗ №5 "Калинка" для відкриття двох додаткових груп; 

        3. Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ "Зірочка" з його утепленням. 

 Подано 4 проектні пропозиції до Плану реалізації Стратегії розвитку МСП у Черкаській області 

до 2020 року, з них 2 увійшли до каталогу проектів. 

 Подано 6 проектних пропозицій до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області до 

2020 року, з них частково враховані пропозиції і внесені до каталогу проектів. 

 Подано 4 проектні пропозиції по поліпшенню гідрологічного стану малих річок Шполянської 

ОТГ поданих до Черкаського обласного управління водних ресурсів України та затверджено 

фінансування обласною радою на 2018-2020 р.р. 

 Підготовлено до участі в конкурсі на отримання грантових коштів від МТД 2 інвестиційні 

проекти. 

 
 



ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

Написання Стратегії розвитку (Стратегічного плану) розвитку громади до 2020 року 
  Проведено 4 засідання робочої групи з написання Стратегії 

 Проведено соціально-економічний аналіз громади 

 Проведено опитування мешканців та представників бізнесу 

 Проведено збір проектних пропозицій до Стратегії 

 Винесено на громадське обговорення проект Стратегії  

 Проект напрацьовано робочою групою спільно з експертами Черкаського підрозділу "Центру розвитку 

місцевого самоврядування", створеного за підтримки програми "U-LEAD з Європою" та Мінрегіону, 

Агенції регіонального та експерта-консультанта національного рівня з питань стратегічного 

управління, управління проектами та енергетичного менеджменту «U-LEAD з Європою» Петра Мавка. 



НА БАЛАНСІ МІСЬКОЇ РАДИ 4 ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

ОСВІТА 

Згідно рішення Шполянської міської ради від 11.07.2017 №3-19/VIІІ «Про зміни до штатного 

розпису та структури Шполянської міської ради» утворено відділ освіти,  у справах сім’ї, 

молоді та спорту, культури й туризму. 

На території ОТГ  розташовано 6 закладів загальної середньої освіти, 4 – дошкільної освіти, 

5- позашкільної освіти, а також Шполянський міжшкільний навчально- виробничий 

комбінат і Шполянська дитяча школа мистецтв.  

 

 ДНЗ №1 «ЯЛИНКА» 

 ДНЗ №3 «ЗІРОЧКА» 

 ДНЗ №4 «СОНЕЧКО» 

 ДНЗ№5 «КАЛИНКА» 
 

Дошкільною освітою охоплено 703 дитини.  

Усі заклади дошкільної освіти організовують освітній 

процес за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 

років «Дитина», а також упроваджуються парціальні 

програми: «Про здоров’я треба  знати, про здоров’я 

треба дбати»; «Україна – моя Батьківщина»  



ПРИЙМАЮТЬСЯ НА БАЛАНС МІСЬКОЇ РАДИ З 01.01.2018 р. 12 ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 Згідно рішень Шполянської міської ради депутатами надано згоди  на прийняття в комунальну 

власність Шполянської міської ради  об’єднаної територіальної громади  Черкаської області 

бюджетних установ та їх цілісних майнових комплексів  закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, а також Шполянської дитячої школи мистецтв Шполянської районної ради 

Черкаської області. 

 Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1 та №5 

 НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2- ліцей»  

 НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3- гімназія» 

 Навчально-виховні комплекси «ДНЗ- ЗОШ І-ІІ 

ступенів» сіл Кримки та Скотареве  

 Шполянський Будинок школярів 

 Шполянська станція юних техніків 

 Шполянська районна станція юних натуралістів 

 Шполянська дитячо-юнацька спортивна школа 

 Шполянська школа мистецтв 

 Шполянський міжшкільний навчально- 

виробничий комбінат 

ОСВІТА 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 Улітку 2017 року оздоровлено 455 вихованців ДНЗ, що становить 66% від їх загальної кількості 

у 2016/2017 навчальному році,  та стовідсотково – діти, що залишилися без батьківського 

піклування ( 2 дитини),1 напівсирота та 2 дітей постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС . 

 Стовідсотково дошкільною освітою охоплено 25 дітей учасників АТО, та 1 дитину із сім’ї 

переселенців з тимчасово окупованих територій. 

Назва 

закладу 

освіти 

 

Вихователі

в в ЗДО 

    

Сумісни

ки     

Обслугову

ючий 

персонал 

ДНЗ № 1 

"Ялинка" 

20 - 20 

ДНЗ № 3 

"Зірочка" 

17 - 19 

ДНЗ №4 

"Сонечко" 

17 1 19 

ДНЗ №5 

"Калинка" 

22 2 28 

  Всього в 

ЗДО 

76 3 86 

Приведено у відповідність до норм  чинного 

законодавства найменування посади керівника  

закладу дошкільної освіти, змінено її згідно 

рішення Шполянської міської ради у штатному 

розписі: «завідувач» на «директор» 

Уперше в громаді директора закладу 

дошкільної освіти призначили за 

результатами прозорого конкурсного відбору.    

Вихователь-методист 

 ДНЗ №1 «Ялинка» 

 Людмила Дериш нагороджена 

Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради за багаторічну 

сумлінну працю, вагомий внесок 

у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління. 

До Всеукраїнського Дня дошкілля у всіх дитячих 

садочках Шполи пройшли урочисті заходи, кращі 

педагоги нагороджені грамотами Шполянської 

міської ОТГ 



ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

ДНЗ №1 «ЯЛИНКА» 

  У двох групах для дітей молодшого віку капітально відремонтували санвузли і замінили 

опалювальні батареї. 

Замінено та пофарбовано дерев’яні обладнання на ігрових та спортивних  майданчиках, оновлені 

композиції казкових героїв і персонажів, встановлено додаткові гойдалки, накриття ігрових 

столиків, зроблено  частину огорожі, придбано комп`ютер та морозильну камеру.  

                                                             На загальну суму 256,3 тис. грн.   
 

Для задоволення інтересів і бажань дітей з метою розвитку творчих і 

художніх здібностей в ДНЗ працюють гуртки: мовленнєво-театральний 

«Казкарик»; хореографічний «Барвиста веселка»; пошуково- 

дослідницький «Чудасія»; фізкультурно-оздоровчий «Здоров’ятко».  



ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

ДНЗ №3 «ЗІРОЧКА» 

  Відремонтовано два туалетні блоки у групових приміщення для дітей раннього та середнього 

дошкільного віку. Вклали новою плиткою стіни та підлогу, замінили рукомийники. Сантехніку 

встановили максимально зручно, аби відповідало зросту малечі. Крім того, у цих двох групах та 

музичній залі садочку замінили старі батареї для опалення на нові. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію на ремонт фасаду з утепленням. 

 На загальну суму 350 тис. грн.  

У ДНЗ сучасно оформлені групові приміщення: нові  меблі та предметно – ігрові середовища відповідно до вікових 

потреб та індивідуальних особливостей кожної вікової групи;   добре обладнана територія:  ігрові, спортивний 

та туристичний майданчики, куточок лісу з казковими героями; є музична та спортивна зали; медичний та 

методичний кабінети. Для дітей з порушенням мовлення працює логопедичний пункт. Оснащений комп’ютерами, 

підключеними до мережі Інтернет. Для реалізації талантів дітей працюють хореографічний гурток та гурток 

аеробіки.         



ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

ДНЗ №4 «СОНЕЧКО» 

 Здійснено ремонт санвузлів трьох групових приміщень і пральні. За всю історію дитячого садка це 

був наймасштабніший капітальний ремонт порівняно з іншими ДНЗ міста.  

На загальну суму 582,4 тис. грн. 

У ДНЗ №4 «Сонечко» 

функціонують 2 гуртки різних 

напрямків:  художньо – 

естетичного спрямування  

«Маленькі майстри» та «Цікава 

англійська для малят». 



ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

ДНЗ №5 «КАЛИНКА» 

 Здійснено ремонт покрівлі приміщення котельні, на будівлі ДНЗ №5 «Калинка» замінили шість 

тіньових навісів, два над пожежними драбинами та чотири над виходами із групових приміщень,  

відремонтували та обклали новою плиткою східці на вході п’яти дитячих груп, закупили дві 

гойдалки (гойдалку-балансир і звичайну), столик із лавками та пісочницю на понад 100 тис. грн. 

ДНЗ №5 «Калинка» працює над проблемою «Формування 

національної та громадянської свідомості особистості шляхом 

організації дитячого туризму». Для проведення занять з дітьми, 

які мають психічні розлади, та для зустрічі з їх батьками 

оформлений спеціальний кабінет, де зібраний необхідний матеріал 

для запровадження новітніх технологій: піско- та сольотерапії, 

«ґудзикового» методу. Особлива увага надається спільній роботі 

ДНЗ та ЗОШ №2-ліцей. 



ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

У 2017 році на заклади дошкільної освіти було виділено  

15 864 438 грн,  майже 40% від дохідної частини бюджету 

Капітальні ремонти 1 257 118 грн 

Придбання основних засобів 79 137грн 

Придбання неосновних засобів 625 913 грн 

Харчування дітей 1 885 189 грн 

Оплата праці 8 407 819 грн  

Нарахування на заробітну плату 1 847 045  

Оплата комунальних послуг 1 607 846 грн 

Оплата послуг (крім комун.) 74 631 грн 

У 2017 році  діє чітке розпорядження Шполянської 

міської ради, згідно якого  заборонено збирати будь-які 

кошти з батьків на проведення ремонтних робіт в 

міських дошкільних навчальних закладах. 



КУЛЬТУРА 

НА БАЛАНСІ МІСЬКОЇ РАДИ  ПРИЙМАЮТЬСЯ НА БАЛАНС  

МІСЬКОЇ РАДИ З 01.01.2018 р.  

 Шполянська міська бібліотека  

 Кримківська сільська бібліотека 

 Скотарівська сільська бібліотека 

Згідно рішень 

Шполянської міської 

ради депутатами 

надано згоду  на 

прийняття в 

комунальну власність 

Шполянської міської 

ради  об’єднаної 

територіальної 

громади  Черкаської 

області бюджетних 

установ – філіалів 

централізованої  

бібліотечної системи 

та їх матеріальних 

цінностей Шполянської 

районної ради 

Черкаської області. 

 Шполянський міський будинок культури  

 Кримківський сільський будинок культури 

 Скотарівський сільський будинок культури  

У 2017 році на «Культуру і мистецтво» було виділено 832 308 грн 

На будинки культури – 711 908 грн 

На іншi культурно-освiтнi заклади та заходи 120400 грн 



КУЛЬТУРА 

Чотири нових вікна встановили у Кримківському будинку культури. 

Міська влада поступово розпочала оновлення старого приміщення, 

яке в зимовий час слугує єдиним осередком для дозвілля сільської 

молоді. Нещодавно за бюджетні кошти у заклад культури були 

придбані нові звукові колонки. 

У  Шполянському міському будинку культури систематично проводяться 

ремонтні роботи спрямовані на загальне відновлення будівлі та прилеглої 

території. 

Переселенець зі Сходу Олексій 

Кочетов, який закінчив Донецьке 

музичне училище та 

Дніпропетровську академію музики 

імені Глінки по класу гітари, 

отримав перше робоче місце на 

посаді методиста Шполянського 

міського будинку культури. 



Ансамбль сучасного танцю «Еліт» створений у 2004 році.  

Засновником та керівником ансамблю є Осадчук Леся 

Анатоліївна  

КУЛЬТУРА 

Згідно рішення колегії Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської 

обласної державної адміністрації від 27.12.2017  ансамблю сучасного танцю «Еліт» 
Шполянського міського Будинку культури присвоєно звання «Зразковий аматорський 

колектив» за вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній 

рівень та виконавську майстерність. 



У складі колективу «Еліт» нараховується 150 учнів загальноосвітніх 
шкіл міста та району, трьох вікових груп, віком з 7 до 16 років.  

КУЛЬТУРА 

постійний учасник обласних, міських та районних святкових заходів, а також 

різноманітних благодійних концертів, акцій для ветеранів війни і праці, дітей-

сиріт, категорійних та хворих дітей. Танцювальний колектив презентує свою 

майстерність на щорічному звітному концерті юних талантів району, 

присвяченому Міжнародному дню захисту дітей. 

«Еліт»  

На конкурсі в Болгарії 

Репетиції в с.Кримки та с. Скотареве 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

Святкові програми для дітей пільгових 

 категорій та з родин учасників АТО 

У день людей похилого віку 

 у міському  парку дитячого  

дозвілля «Бабусине свято». 

Відбувся тематичний мистецький 

 вечір «Україна гідна свободи!» 

Відбувся 

флешмоб  

«Голуб 

Миру. 

 Дзвін 

Миру» 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

Купальські танці, інсценізовані гуляння, розваги і конкурси в компанії русалок та Водяного, 

пісенні виступи від вокальних та аматорських колективів, смачна каша під відкритим небом 

на березі водоймища — усе це вперше за багато років відбувалось у селі Кримки Шполянської 

ОТГ, в ніч на Івана Купала, а наступного дня — у Шполі. 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

«Відповідь нескореного народу» - під таким гаслом відзначили День захисника України 
жителі Шполянської громади у сільському будинку культури села Скотареве. 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

Велопробіг до Дня прапора і герба міста Шполи  

 
1 червня  у День захисту дітей вперше у місті було 

організовано парад матусь «Наші діти – найкращі!»  

35- річчя з дня 

утворення народного  

аматорського 

ансамблю «Вечорниці» 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

ДЕНЬ МІСТА  



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

 ЗАПОЧАТКОВУЄМО НОВІ ТРАДИЦІЇ 

Святкування Масляної та Івана Купала 

 

Парад вишиванок до Дня Вишиванки 

 

Резиденція Святого Миколая та Казкове містечко  

Тиждень прибирання  

 

   

Конкурс краси«Красуня Шполянщини» 

 



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

Відкриття новорічної ялинки 

Цьогоріч новорічна красуня змінила своє звичне у попередні роки місце, і розташувалась посеред площі Героїв Майдану 

(центральній площі міста). 15-метрове дерево має своєрідні новорічні прикраси та вишукану ілюмінацію. 



СІМ`Я, МОЛОДЬ ТА СПОРТ 

 У структуру Шполянської міської ради  об’єднаної територіальної громади введено дві 

посади спеціалістів із соціальної роботи, проводяться обстеження побутових умов сімей, 

що перебувають у складних життєвих ситуаціях, робота щодо залучення неповнолітніх до 

навчання у закладах професійної освіти.  

  Рішенням виконавчого комітету Шполянської міської ради від 23.08.2017 

року №196 утворено комісію з питань захисту прав дитини.  

Комісія є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету міської 

ради, створеним для вирішення питань щодо забезпечення реалізації заходів з 

охорони дитинства, поліпшення становища дітей, підтримки батьків або 

осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов 

для виховання, освіти, всебічного гармонійного, 

 культурного і фізичного розвитку дитини. 



СІМ`Я, МОЛОДЬ ТА СПОРТ 

  
З нагоди Дня міста проведено другий відкритий турнір з міні-футболу на 

кубок міського голови 

10.16 грудня відбувся дитячо-юнацький Всеукраїнський кубок «Шполянської 

об'єднаної територіальної громади» з футзалу серед юнаків 2007 року 

народження та молодших, на якому здобули перемогу юні футболісти ОТГ. 

Команда спортсменів Шполянської ОТГ взяла участь  у 

перших спортивних змаганнях між ОТГ, що відбулися в 

Білозірській ОТГ в День незалежності України. 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

НА БАЛАНС МІСЬКОЇ РАДИ З 01.01.2018 р. ПРИЙМАЄТЬСЯ 

 КЗ «Шполянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Шполянською міською радою прийнято рішення про прийняття у 

комунальну власність Шполянської міської ради з комунальної власності 

Шполянської районної ради КЗ «Шполянський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  від 02.11. 2017 року № 9-4/VIІI 

  До КЗ «Шполянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» відносяться: 

1 міська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини 

8 сільських амбулаторій загальної практики – сімейної медицини 

24 фельдшерсько - акушерських пунктів Працює лікарів 

  
Разом ЦПМСД 198,50 

в т. ч. лікарі 39,25 

середній 99,50 

молодший 21,25 

спеціалісти 6,50 

інший 32,00 

19 грудня, в місті Черкаси біля стін закладу Обласного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради шполянські 

медпрацівники та представники міської і районної 

влади отримали дороговартісний реанімобіль для 

обслуговування населення Шполянщини. 

Коштує спеціалізована техніка близько 2,5 млн. грн. З цієї суми передано субвенцію з 

міського бюджету у сумі 300 тис. грн., з районного — 750 тис. грн., решта — з обласного. 

Також, цій добрій справі посприяли й постійні соціальні партнери Шполянської громади - 

Група компаній «ЛНЗ», які внесли до загальної вартості автомобіля  80 тис. грн. 

спонсорської допомоги.  



СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 Навчально-виховним комплексам двох сіл Шполянської об’єднаної 

територіальної громади — Кримок та Скотареве за спонсорської підтримки Групи 

компаній «ЛНЗ» завезено чотири машини дров до сільської школи у Кримках та 

дві машини дров до шкільної котельні у Скотареве. Завдячуючи такій вагомій 

підтримці, сільські загальноосвітні навчальні заклади своєчасно розпочали 

опалювальний сезон; 

 Значну допомогу сільським учням у сфері харчування надав приватний 

підприємець зі Шполи Вугар Гусейнов, який займається реалізацією овочів. 

Зокрема, до шкільних їдалень Кримок та Скотареве надійшли капуста, цибуля, 

морква, картопля та кавуни; 

 Біля приміщення міської ЗОШ № 5 бригада працівників місцевого підприємця 

Армена Погасяна провела реконструкцію тротуарних доріжок шкільного 

подвір’я.  Дорожники вкрили асфальтом всі пошкоджені ділянки твердого 

покриття, які протягом року  утворились внаслідок негод та інших руйнівних 

чинників. 

 Ремонт музейної кімнати Бойової і Трудової слави колгоспу «Маяк». За сприяння 

Шполянської міської ради та спонсорської допомоги ТОВ «Маяк-Агро» в ній 

замінили непридатну підлогу. 

 



 

 

ПРАТ «Шполянський завод 

продтоварів» постійний 

спонсор масових заходів, які 

відбуваються в громаді 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

. 

 

 По вулиці Слобідській у Шполі 

 з’явилась оновлена зупинка.  

Про такий подарунок у віддаленому 

мікрорайоні міста подбала місцева 

 підприємниця Віта Нечай.  

 Завдяки підтримці місцевих підприємців ФОП Крисько В.М. 

(магазин «Вікторія»), ПП Матисщук (магазин «Карат») та 

Шполянському районному споживчому товариству (директор 

Наталія Онищук) наприкінці літа з’явився новий тротуар 

загальною площею 170 м2. 

 Святим Миколаєм виступила Група 

компаній «ЛНЗ» для танцювального 

колективу «Еліт». Під новорічну 

ялинку 160 учасників  цього зіркового 

ансамблю отримали подарунки у 

вигляді фірмового одягу з власним 

логотипом; 



СПІВПРАЦЯ 

 АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ 

 АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ 

 «Асоціації об’єднаних територіальних громад» 

 Черкаський відокремлений підрозділ Установи 

  «Центр розвитку місцевого самоврядування» 

 УСТАНОВА "ЧЕРКАСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" 

 
 



Відзначив успіхи громади прем’єр-

міністр України Володимир 

Гройсман. 

ВІДЗНАКИ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


