Звіт за 2018 рік
міського голови Сергія Кравченка
та депутатів Шполянської міської
ради перед жителями
Шполянської міської об`єднаної
територіальної громади

Успішну громаду будуємо разом
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Вступ

З 1 січня 2018 року Шполянська міська об`єднана територіальна громада
перейшла на прямі міжбюджетні стосунки з Державним бюджетом.
Разом із фінансовою децентралізацією громада отримала низку нових
повноважень різних напрямів: освітнього, медичного, соціального, адміністративних
послуг тощо. До підпорядкування громади перейшли всі бюджетні установи розміщені
на її території – заклади освіти, заклади охорони здоров`я первинної ланки медицини,
заклади культури і спорту, соціального обслуговування.
Найважливішим аспектом у становленні та розвитку нашої громади є спільне
бачення її майбутнього із рівним доступом до послуг, високою якістю життя та
комфортними і безпечними умовами проживання. Саме тому 15 лютого 2018 року
Шполянською міською радою було затверджено Стратегічний план розвитку громади
до 2020 року. Нами здійснено стратегічне планування на рівні громади, долучаючи до
цього процесу якнайбільше людей, які вже зрозуміли: місцева влада – це вони самі. І
їм, а не комусь іншому, вирішувати, як будувати добробут та довіру у власному селі чи
місті.
Протягом 2018 року Шполянською міською радою, її виконавчим комітетом,
виконавчими органами у взаємодії з органами державного управління, підприємствами
громади, громадськими організаціями,
соціальними партнерами, волонтерами,
активними жителями - спільно втілювалися надважливі проекти розвитку громади.
Саме завдяки спільним зусиллям, ми всі разом – будуємо успішну громаду!

З повагою,
міський голова

Сергій Кравченко
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Про громаду
Населення – 23704 осіб
Площа – 585,54 кв. км
Населені пункти у складі:
1. м. Шпола
2. с. Кримки
3. с. Скотареве
4. с. Капустине
5. с. Лебедин
6. с. Іскрене
7. с. Георгіївка

Утворена 26 січня 2017 року – об'єднані місто Шпола і село Кримки
22 серпня 2017 року – приєднано село Скотареве
5 жовтня 2018 року – приєднані села Капустине і Лебедин
14 грудня 2018 року – приєднані села Іскрене і Георгіївка
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Про повноваження
Власні
повноваження

Делеговані
повноваження

• Планування розвитку
громади та формування
бюджету
• Економічний розвиток,
залучення інвестицій,
розвиток підприємництва
• Управління земельними
ресурсами
• Розвиток місцевої
інфраструктури
• Надання житловокомунальних послуг
(водопостачання,
управління відходами,
утримання об`єктів комун.
власності)
• Утримання вулиць і доріг
на території громади
• Організація пасажирських
перевезень на території
громади
• Громадська безпека силами
муніципальної поліції
• Пожежна охорона

• Соціальна допомога через
територіальні центри
(в громадах)
• Адміністративні послуги
через центри їх надання
(в громадах)
• Управління школами і
дитсадками
• Первинна медицина
• Утримання та організація
роботи будинків культури,
клубів, бібліотек, стадіонів,
спортивних майданчиків

Послуги підрозділів
державних органів
• Виплата пенсій, субсидій,
забезпечення пільгами
• Казначейське
обслуговування
• Контроль санітарного та
епізоотичного стану
• Реєстрація актів
цивільного стану
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Структура міської ради
Структура Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади налічує 9
відділів та 2 сектори, службу у справах дітей, Центр надання адміністративних послуг.

За звітний період були оголошені конкурси на заміщення 35 вакантних посад, проведено засідання
конкурсних комісій, в яких взяли участь 48 осіб. На роботу до Шполянської міської ради об’єднаної
територіальної громади прийнято - 35 осіб, звільнено – 4 особи.
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# Розділ 1. Діяльність міської ради

Сесії міської ради та засідання виконавчого комітету
У 2018 році відбулось
21 засідання сесії
Шполянської міської ради.
З них: 7 чергових, 14
позачергових
Розглянуто 724 рішення, з
них прийнято 722 рішень.
З них: 409 загальних, 315
земельних.
Від депутатів Шполянської
міської ради 2018 року
надійшло:
депутаських звернень – 1,
депутаських запитів – 1.

За 2018 рік проведено 27 засідань виконавчого комітету Шполянської міської
ради, на яких прийнято 456 рішень.
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# Розділ 1.

Діяльність міської ради

Земельні питання:
1. Про затвердження технічних документацій із
землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)
прийнято: 74 заяв, орієнтовною площею: 7,4315 га
2. Про надання громадянам згод на відновлення меж
земельних ділянок (приватизація)
прийнято: 87 заяв, орієнтовною площею: 8,0054 га
3. Про надання громадянам згод на відновлення меж
земельних ділянок (кадастровий номер)
прийнято: 80 заяв, орієнтовною площею: 7,5138 га
4. Про розгляд земельних спорів.
Винесено на сесію: 17 заяв
Вирішення земельних спорів без засідання комісії: 37
заяв
5. Про поновлення договорів оренди землі під
існуючими тимчасовими металевими гаражами в
районі багатоквартирних житлових будинків в м.
Шпола.
прийнято: 43 заяв, орієнтовною площею: 0,1262 га
6. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки.
продано 6 ділянок, орієнтовною площею: 1,1861 га на
загальну суму 4 589,368 тис. грн.
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# Розділ 1.

Про звернення громадян

У 2018 році на ім’я міського голови надійшло 698 звернень від 875 громадян,
42 – колективні звернення.
Із загальної кількості звернень 519 (74,3%) - письмові, 49 (7%) – усні, 130 (18,7%)
звернень надійшло із ОКЦ. Із числа отриманих звернень - 680 (97,4%) становлять
заяви та клопотання, 18 (2,6%) – скарги.
Значна частина громадян (97,4%) у заявах та клопотаннях порушує питання щодо:

7%

соціального захисту

0%

1% 0% 0%

аграрної політики

7%

комунального господарства

забезпечення охорони
правопорядку

7%

екології

9%

житлової політики

69%

транспорту та зв’язку
сім’ї та молоді
інших питань

Серед 18 звернень, що надійшли до міської ради (2,6%) - скарги, суперечки з
питань земельних відносин, які розглядались комісійно з виїздом на місце, зі
складанням актів, погодження за підписами обох сторін.
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# Розділ 1.

Про звернення громадян

Протягом 2018 року кількість проведених прийомів посадовими особами місцевого
самоврядування становила 126, з яких:
42 – особисті прийоми голови, 23- виїзні;
40 – особисті прийоми заступників голови, 21 – виїзні.
Аналізуючи причини зменшення кількості звернень громадян на особистому
прийомі у посадових осіб місцевого самоврядування (49), прийшли до висновку, що
спад кількості звернень пов’язаний із початком роботи ЦНАПу (Центру надання
адміністративних послуг), де своєчасно, якісно та в зручний час надаються послуги
заявникам.

Форми звернення
Письмова

Усна

Електронна

519
звернень

49
звернень

130
звернень
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# Розділ 1.

Про ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг Шполянської міської ради об’єднаної
територіальної громади (далі - ЦНАП) працює з 01.01.2018 та є моделлю
інтегрованого офісу, тобто працює за принципом «єдиного вікна». Найважливіша
перевага ЦНАП - це ліквідація потреби особи звертатися до різних адміністративних
органів, розпорошених територіально та за різними прийомними годинами, також –
це суттєве покращення якості послуг, оперативність їх надання, дотримання термінів
надання послуг.
На сьогодні в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість
отримати 146 видів послуг. З грудня 2018 року стало можливосте подання до ЦНАПу
пакету документів для отримання деяких послуг в електронному вигляді.
5276

У звітному періоді за
отриманням консультацій
до ЦНАПу звернулось

8423

1505

536
433

суб’єктів.

449
161
56
7

•Реєстрація нерухомого майна
•Реєстрація місця проживання
•Реєстрація бізнесу
•Послуги щодо земельних відносин та комунальної власності
•Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України -25,-45
• Надання матеріальної допомоги
•З питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
•Державна реєстрація громадських формувань
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# Розділ 1.

Про ЦНАП

Приміщення ЦНАП на сьогодні відповідає сучасним вимогам надання
якісних адміністративних послуг: реалізовано принцип відкритого
простору, забезпечується надання супутніх послуг (банківські послуги),
облаштовано туалетну кімнату для громадян, у тому числі для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Громада стала учасником Програми «ULEAD з Європою» - проект модернізація
ЦНАПу. В березні 2019 року Програма надасть для ЦНАПу громади нові меблі,
оргтехніку, організує навчання для працівників.

Капітальний ремонт приміщення ЦНАПу - 357 тис. грн
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# Розділ 1.

Про стан виконавської дисципліни

За 2018 рік до Шполянської міської ради ОТГ надійшло 5524 документи, що на 2437 більше,
ніж минулого року.
Надходження нормативно-розпорядчих актів та інших документів вищого рівня станом на
31.12.2018 року характеризується наступними показниками:

3% 3% 3% 5%
9%

Укази Президента України – 17;

9%

2%
7%

17%

Листи Адміністрації Президента
України - 28;
Постанови Верховної Ради України –
48;
Листи Верховної Ради України – 14;
розпорядження Кабінету Міністрів
України – 37;
Закони України – 109;
Постанови Кабінету Міністрів – 120;

20%
22%

Листи від Кабінету Міністрів – 97;
Доручення Кабінету Міністрів – 49;
Протоколи нарад Кабінету Міністрів
України – 16;
Витяги із протоколів засідань
Кабінету Міністрів України – 20.

Таким чином, кількість документів вищого рівня становить 555, що на 477 більше, ніж в
минулому році. Дані документи опрацьовані, взяті до відома для використання в роботі. Із 47
документів, що перебувають на контролі, 26 знято протягом року.
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# Розділ 1.

Про стан виконавської дисципліни

В установлені законодавством терміни відредаговано на 34
розпорядження Черкаської ОДА, опрацьовано 52 рішення Черкаської
обласної ради.
Взято участь у 3-х нарадах із Кабінетом Міністрів України, у 14-х – із
Черкаською ОДА в режимі селекторного зв’язку.
За звітний рік видано 14904 довідки мешканцям громади, в журналі
вихідної кореспонденції зареєстровано 1790 документів, створюваних
спеціалістами відділів та апаратом міської ради, та 2901 – відповіді на
вхідну кореспонденцію.

Протягом 2018 року
міським головою видано
1 126 розпоряджень,
з яких:

389 - кадрових тимчасового строку зберігання
501 – кадрових тривалого строку зберігання
192 – з основної діяльності
44

– з адміністративно-господарських питань
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# Розділ 1.

Про надання матеріальної допомоги

За 2018 рік отримано 371 звернення (53,5%) від громадян пільгових
категорій, які звернулись з проханням щодо надання матеріальної
допомоги. З коштів міського бюджету виплачено одноразової грошової
допомоги на загальну суму 660 506,47 тис.грн.
З них:
учасникам бойових дій на сході України –
393 781,39 тис.грн.
(в т.ч. 14 особам, які уклали контракт зі ЗСУ, по
12 000 тис.грн);
інвалідам І гр.. – 10 600 тис.грн.;
інвалідам ІІ гр.. – 12 300 тис.грн.;
інвалідам ІІІ гр.. – 12 000 тис.грн.;
дітям-інвалідам – 37 311,14 тис.грн.;
дітям-сиротам - 34 000 тис.грн.;
на поховання малозабезпеченим громадянам –
8 000 тис.грн.;
малозабезпеченим громадянам з тяжкими
хворобами – 135 842,61 тис.грн.;
відшкодування вартості поїздок хворим на
гемодіаліз – 16672,33 тис. грн.
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# Розділ 1.

Діяльність виконавчих органів у сфері
архітектури, містобудування, будівництва,
ЖКГ, цивільного захисту населення

1. Розроблено Правила розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, та затверджено
рішенням сесії Шполянської міської ради ОТГ від 11.05.2018р. № 18-10/VIII.
2. Проведено 9 засідань містобудівної ради.
3. Проведено 85 комісійних виїздів по розгляду звернень громадян.
4. Підготовлено та підписано договорів: щодо пайової участі – 7шт., встановлення
реклами – 9 шт.
5. Розроблений паспорт ризику виникнення на НС на території Шполянської міської
ради ОТГ.
6. Проведена звірка даних карток первинного обліку військово зобов’язаних. які
перебувають на обліку на території громади з даними Шполянського РВК.
7. Проведена перевірка стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.

Прийнято програми:
 Програма «Призовна дільниця».
 Програма підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в
Збройних силах України за контрактом, та членів їх сімей.
 Програма забезпечення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру та запобіганню їх виникненню.
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# Розділ 1.

Цивільний захист населення

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року № 138 “Деякі
питання використання захисних споруд цивільного захисту”, проводився аналіз
можливості укриття населення міста у підвальних приміщення житлового фонду
міста.
На оперативному обліку в громаді знаходиться, 11 - протирадіаційні укриттів. На
даний час одна захисна споруду цивільного захисту комунальної форми власності
пройшла планову технічну інвентаризацію (ПРУ 91885 ДНЗ №5 «Калинка»
Шполянської міської ради ОТГ).
Відповідно до Положення «Про Шполянську
міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», затвердженого рішенням
виконавчого комітету Шполянської
міської ради від 23.08.2017 № 195, на
засіданнях комісії в 2018 році розглядались питання профілактичного характеру за
2018 рік проведено 12 засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС.
Протягом 2018 року, з урахуванням стану техногенної та природної небезпеки,
були сплановані заходи щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах та системах життєзабезпечення,
виконання яких сприяло недопущенню виникнення на вказаних об’єктах випадків
надзвичайних ситуацій різного характеру.
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# Розділ 1.

Про службу у справах дітей

Служба у справах дітей створилася в Шполянській міській раді об’єднаній
територіальній громаді рішенням сесії від 05.07.2018 №21-6/VIII «Про
затвердження Положення про службу у справах дітей в Шполянській міській
раді об’єднаній територіальній громаді».
З липня місяця працівниками служби проводилась робота щодо організації
заходів соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування.
Станом на 31.12.2018 на первинному
обліку в службі перебуває 57 дітей:
21 – дітей-сиріт,
36 – дітей, позбавлених батьківського піклування
2 - дітей із статусом постраждалих внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів,
5 – дітям встановлена опіка та призначений опікун.
Із зазначених категорій дітей перебувають: під опікою та піклуванням – 36
дітей, на вихованні в ДБСТ- 2 дітей, виховуються в прийомних сім’ях - 6 дітей,
навчаються в КЗ «Черкаський навчально реабілітаційний центр» Черкаської
обласної ради -1 дитина в Черкаському професійному автодорожньому ліцеї – 2
дітей та у Верхньодніпровському дитячому будинку інтернаті №2 –
1
дитина.
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# Розділ 1.

Діяльність служби у справах дітей
4 дітей перебувають на тимчасовому влаштуванні, які
залишилися без батьківського піклування у родичів, що
проживають в м.Шпола та в с.Лебедин. Протягом року в
службі на первинний облік поставлено 3 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них: 3 дітей, які
набули статус дітей, позбавлених батьківського піклування за
рішенням суду.
Станом на 31.12.2018 на квартирному обліку перебуває 12
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також особи з їх числа, які досягли повноліття.
В 2018 року було проведено 6 засідань комісії з питань
захисту прав дитини Шполянської міської ради об’єднаної
територіальної громади.
До Шполянського районного суду подано 4 позови про
позбавлення батьків батьківських прав, які ухиляються від
виконання батьківських обов’язків.
На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває
питання жорстокого поводження з дітьми та попередження
насильства в сім’ї. Протягом 2018 року до служби надійшло 2
повідомлень щодо жорстокого поводження з дітьми,
фактичного підвердження не було.
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# Розділ 1.

Діяльність служби у справах дітей

Прийняті програми:

З метою забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування створена:
1.Програма «Надання грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування на 2018-2019 навчальні роки,
2019-2020 навчальні роки»
рішенням виконавчого комітету виплачено 20 дітям одноразову допомогу на суму 34 000
гривень;
2. Програма «Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського
піклування, після досягнення 18 річного віку» рішенням виконавчого комітету
виплачено 1 дитині на суму 1810-00 гривень.

3 метою сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем
дітей-інвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП), створена:
1.Програма «Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем дітейінвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП)» Шполянської об’єднаної
територіальної громади у 2018 -2020 роки» рішенням виконавчого комітету виплачено
16 дітям на суму 30 400 гривень;
2.Програма «Про відшкодування за проїзд хворим дітям-інвалідам з діагнозом дитячий
церебральний параліч, що проходять реабілітацію в Звенигородській загальноосвітній
школі-інтернат І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей Звенигородської районної ради
Черкаської області та осіб, які їх супроводжують, на 2019-2020 роки» згідно рішення
виконавчого комітету 2 дітям та 2 особам, які супроводжають повернуті кошти на суму
201,14 гривень.
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# Розділ 1.

Діяльність служби у справах дітей

Прийняті програми:
З метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту
населення, підвищення рівня соціальної захищеності хворих з хронічною
нирковою недостатністю, що отримують лікувальні процедури створена.
Програма «Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю,
що проходять лікування в КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради» філія відділення нефрології та діалізу м.Звенигородка на 2018 рік»,
щомісячно згідно поданих заяв та підтверджуючих квитків, рішенням виконавчого
комітету відшкодовувалась 2 особам за проїзд.

З метою забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей, які виховуються в сім’ї з низьким
матеріальним достатком.
Щомісячно згідно поданих заяв батьків та клопотання
закладів загальної середньої освіти Шполянської міської ради
об’єднаної територіальної громади в навчальному році,
проведено службою у справах дітей акти обстеження умов
проживання сім’ї та продано на виконавчий комітет
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
30 проектів рішень про звільнення від плати за харчування
даних дітей.
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# Розділ 2.

Про бюджет
ДОХОДИ 2018 РОКУ
(загальний та спеціальний фонд)

Власні
надходження

111,625
млн.
грн.
65%

Офіційні трансферти
від органів державного
управління

59,766
млн. грн.
35%

Всього доходів

171,391
млн. грн.

Виконання плану по доходах (загальний фонд ) 103,65%
Виконання плану по доходах (спеціальний фонд ) 114,91%
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# Розділ 2.

Про бюджет
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ

Еколог.
податок
0,05 млн.грн

Акцизний
податок
7,3 млн.
грн

Податок на
майно
11,03 млн. грн

Єдиний податок
15,3 млн. грн

ПДФО
68,74 млн.грн

Інші
0,32
млн. грн
Благодійні
внески,
гранти

0,36 млн.
грн
Доходи від
власності та
підприємницької
діяльності
0,04 млн. грн

Кошти пайової
участі

0,52 млн. грн.
Адміністративні
збори та платежі 1,8
млн. грн
Власні надходження
бюджетних установ
1,8 млн. грн

Доходи від операцій з
капіталом 4,6 млн. грн
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# Розділ 2.

Про бюджет
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
з Державного бюджету

Інфраструктурна субвенція
1,03 млн. грн
Базова дотація 5,38 млн. грн

Субвенції з місцевих бюджетів
іншим місцевим бюджетам
8,2 млн. грн
Медична субвенція
15,37 млн.грн
Освітня субвенція
26,04 млн. грн
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# Розділ 2.

Про бюджет
ВИДАТКИ 2018 РОКУ

Загальний фонд

Всього видатків
Спеціальний фонд

128,114
млн. грн.
81%

29,951
млн. грн.
19%

158,065
млн. грн.

Виконання плану по видатках (загальний фонд ) 93,03%
Виконання плану по видатках (спеціальний фонд ) 92,34%
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# Розділ 2.

Про бюджет

ВИДАТКИ 2018 РОКУ

(загальний і спеціальний фонд)
1%

Освіта
Спорт

15%

Охорона здоров`я

2%

Апарат міської ради

6%
46%

1%
2%

Соціальна допомога
Культура та бібліотеки

8%

Комунальні підприємства
Благоустрій нас.пунктів
Автомобільні дороги

18%

1%

Виконання інвестиційних
проектів
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# Розділ 2.

Про інфраструктурну субвенцію
Виділено на ОТГ-1029,3 тис. грн
Розподіллено пропорційно
кількості жителів сіл:
558,1 тис. грн Кримки

46% 54%

471,2 тис. грн Скотареве
с. Кримки

с. Скотареве

# Розділ 2.

Про інфраструктурну субвенцію

Використано в с. Скотареве:

426,681 тис. грн - Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул.
Шевченка (від вул. Чорновола до вул. Кушнова)

19,135 тис. грн - Висоторіз STIHL HT 133
11,565 тис. грн -Бензопила STIHL HS 260
10,07 тис. грн - Бензокоса STIHL FS 120
Всього: 467,451 тис. грн
Залишок: 3,749 тис. грн
(закуплено комунальне обладнання для КП «Благоустрій»).

Про інфраструктурну субвенцію

# Розділ 2.

Про інфраструктурну субвенцію

Використано в с. Кримки:

245,658 тис. грн - Капітальний ремонт вуличного освітлення по
вул. Михайлівська, вул. Кільцева, вул. Златопільська
243,733 тис. грн - Капітальний ремонт частини приміщення
будинку культури (під облаштування спортивного залу) по вул.
Центральна, 35

Комунальне обладнання:
19,135 тис. грн - Висоторіз STIHL HT 133
11,565 тис. грн -Бензопила STIHL HS 260
10,5 тис. грн - Бензокоса STIHL FS 90
Всього: 530,591 тис. грн
Залишок: 27,509 тис. грн
(закуплено комунальне обладнання для КП «Благоустрій»).

# Розділ 2.

Про бюджет

Структура видатків на галузь освіти

Спеціальна
освіта (музична,
мистецька та
інш.)
3,068 млн. грн
10%

Позашкільна
освіта
2,77 млн. грн
8%

Загальна середня
освіта
42,92 млн. грн
59%
Дошкільна
освіта
15,08 млн. грн
23%
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# Розділ 3.

Про галузь освіти
Мережа закладів освіти

У 2018 році сформовано мережу закладів освіти Шполянської міської ради ОТГ.
До неї входять:

6 закладів загальної середньої освіти, 1995 учнів
6 закладів дошкільної освіти, 647 дошкільнят
5 закладів позашкільної освіти, 1874 вихованці
З 1 січня 2019 року мережу закладів освіти поповнили 5 закладів загальної
середньої освіти (села Іскрене, Капустине, Лебедин), в яких навчається
481 учень та 5 закладів дошкільної освіти, де виховуються 88 дошкільнят.
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на загальноосвітні заклади освіти
(ЗОШ)

ЗОШ №1
10,6
млн. грн

ЗОШ
№2ліцей

ЗОШ
№3гімназія

10,8
млн. грн

10,9
млн. грн

ЗОШ №5
4,9

млн. грн

Кримків
ський
НВК

Скотарів
ський
НВК

2,5

3

млн. грн

млн. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗОШ
№1

Капітальний ремонт

Придбання

566 учнів
Туалетних кімнат – 821,658
тис. грн
Оплата державної
експертизи ПКД- 50,33 тис.
грн

Поточний ремонт
22 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
66 тис. грн

2 комп'ютери з програмним
забезпеченням – 44 тис. грн
2 ноутбуки – 24,7 тис. грн
1 інтерактивна дошка – 20,6
тис. грн
1 проектор – 20,61 тис. грн

1 ламінатор – 4,6 тис. грн
10 шкільних дошок – 20,58
тис. грн
Меблі – 124,02 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта

ЗОШ
№1
566 учнів

БУЛО

СТАЛО
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗОШ
№2ліцей
527 учнів

Капітальний ремонт
Туалетних кімнат –
771, 25 тис. грн

Поточний ремонт
Поточний ремонт
системи опалення –
18,27 тис. грн

Поточний ремонт лінії
електропостачання –
15,6 тис. грн
Реконструкція лінії
електропередачі –
24,7 тис. грн

Поточний ремонт
24 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
72 тис. грн

Придбання
15 комп'ютерів – 293, 41
тис. грн
2 ноутбуки – 23,6 тис. грн
4 багатофункціональних
пристроїв– 41,15 тис. грн
8 телевізорів – 75,52 тис.
грн
1 цифрова відеокамера –
7,5 тис. грн
1 ламінатор – 4,6 тис. грн
10 шкільних дошок – 32,9
тис. грн
Меблі – 60,4 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗОШ
№3-

Капітальний ремонт

Придбання

гімназія
564 учнів
Оплата державної експертизи
ПКД- – 56 тис. грн.

4 комп'ютери з програмним
забезпеченням– 52,17 тис. грн
1 ноутбук – 6 тис. грн

Поточний ремонт
25 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
75 тис. грн

2 телевізора – 20 тис. грн
1 ламінатор – 4,6 тис. грн

10 шкільних дошок – 13 тис. грн
Меблі – 87,6 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗОШ
№5
212 учнів

Поточний ремонт

Придбання

Поточний ремонт пошкодженої
стелі – 276,76 тис. Грн

1 комп'ютер з програм.
забезпеченням– 22 тис. грн

Ремонт частини фасаду – 45 тис.
грн.

1 монітор – 2 тис. грн

Поточний ремонт
11 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
33 тис. грн

1 ламінатор – 4,6 тис. грн
2 шкільні дошки – 7,37 тис. грн
Меблі – 39,2 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта

ЗОШ
№5
212 учнів
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

Кримківський
НВК
56 учнів,
18 дошкільнят

Капітальний ремонт
Ремонт частини
приміщення БК під
облаштування
спортивної зали –
232,335 тис. грн

Поточний ремонт
Поточний ремонт
роздягальні –116 тис.
грн

Поточний ремонт
7 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
21 тис. грн

Придбання

2 комп'ютери– 30,1 тис.
грн
1 ноутбук – 10 тис. грн
1 багатофункціональний
пристрій – 7,8 тис.грн
1 холодильник – 9,35
тис. грн
3 шкільні дошки – 8,4
тис. грн
Меблі – 9,1 тис. грн
Ігровий майданчик
(гойдалка, гірка,
рукопід.) – 25,6 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта

Кримківський
НВК
56 учнів,
18 дошкільнят

БУЛО

СТАЛО
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

Скотарівський

Поточний ремонт

Придбання

НВК
56 учнів,
18 дошкільнят

Поточний ремонт їдальні –
61,72 тис. Грн

1 ноутбук – 10 тис. грн

Технічне обстеження будівлі --

1 багатофункціональний
пристрій – 7,8 тис.грн

1 телевізор – 4,7 тис. грн

Поточний ремонт
9 навчальних класів
(3 тис. грн. на кожен клас)
27 тис. грн

1 точка доступу інтернет- 4,95
тис. грн
1 ламінатор – 4,6 тис. грн
1 шкільна дошка – 3,6 тис. грн
Меблі – 20,11 тис. грн
Гойдалка, каруселі, гірка – 38,5
тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта

Скотарівський
НВК
56 учнів,
18 дошкільнят
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на заклади дошкільної освіти
(ЗДО)

ЗДО №1
«Ялинка»
3,54 млн. грн

ЗДО №3
«Зірочка»

ЗДО №4
«Сонечко»

3,43 млн. грн

3,26 млн. грн

ЗДО №5
«Калинка»
4,84 млн. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗДО №1
«Ялинка»

Капітальний ремонт

• ремонт санвузла в групі «Капітошки» 236,553 тис. грн
Придбання
•1 електрична плита - 18,15 тис. грн
•Ігрове обладнання дитячого майданчика:
•1 гірка дитяча – 8,4 тис. грн
•1 гойдалка – 5,6 тис. грн
•1 автобус - 12,17 тис. грн
•Будматеріали – 19,45 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗДО №3
«Зірочка»

Капітальний ремонт
• Ремонт частини приміщення, туалетні кімнати
«Сонечко», «Метелик», «Казка», «Бджілки»- 718,3

тис. грн

Придбання
• Виготовлення та оплата державної експертизи
проектно- кошторисної документації - 105,2 тис. грн
• Ігровий будиночок – 14,8 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗДО №4
«Сонечко»

Придбання
•13 дитячих столів з регуляторами висоти -7,6 тис.
грн;
•1 плита електрична промислова -25,85 тис. грн
•1 бойлер електричний – 3,38 тис.грн
•1 музично – акустична система - 10 тис. грн
•Ігрове обладнання дитячого майданчика:
•1 гірка дитяча -8,4 тис. грн
•1 автобус – 12,17 тис. грн
•1 пісочниця -2,1 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток освітніх закладів

ЗДО №5
«Калинка»

Капітальний ремонт
• частини приміщення (вкладання плитки
на підлогу) – 39,3 тис. грн
Придбання
•81 комплект постільної білизни - 22 тис. грн
•2 пральні машини – 23 тис. грн
•меблі для групи «Малятко» - 28 тис. грн
•стільчики дитячі для групи «Малятко» -8,75 тис.
грн
•принтер «Canon» - 2,64 тис. грн
•Ігрове обладнання дитячого майданчика- 15,9 тис.
грн
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на заклади позашкільної освіти

Шполянський
центр екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді

Шполянський
центр дитячої та
юнацької
творчості
учнівської молоді

Шполянський
центр науковотехнічної
творчості
учнівської молоді

1 241 тис. грн

801, 5 тис. грн

730 тис. грн
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# Розділ 3.

Освіта
Позашкілля

Придбано цифрову
відеокамеру -12
тис. грн

Встановлено
вхідні двері –
16.9 тис. грн
Шполянський
центр екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді
415 вихованців

Господарчі
товари для
ремонту – 6 тис.
грн.

8 гуртків

Шполянський
центр науковотехнічної
творчості
учнівської молоді
372 вихованці
18 гуртків

Шполянський
центр дитячої та
юнацької
творчості
учнівської молоді
455 вихованців

Господарчі товари
для ремонту – 3,5
тис. грн.

Принтер 4,8 тис.
грн
МФУ 5,5 тис. грн

20 гуртків

Встановлено вхідні двері –
13.4 тис. грн
Встановлено козирок над
головним входом – 15,5 тис.
грн
Муфельна піч – 3,5 тис.грн
Господарчі товари для ремонту
– 4 тис. грн.
Ручні інструменти електричні2 тис. грн.
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# Розділ 3.

Освіта
Видатки на розвиток дитячої школи мистецтв
Капітальний
ремонт
•Клас хореографії– 100 тис.
грн

Шполянська
дитяча школа
мистецтв
3 068 тис. грн

Поточний ремонт
•Ремонт покрівлі – 17 тис. грн.

клас хореографії

Придбання
•Сценічні куліси- 15 тис. грн
•Жалюзі – 10 тис. грн
•Саксофон – 20 тис. грн
куліси
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# Розділ 3.

Освіта
Капітальний ремонт

Шполянський
міжшкільний
навчальновиробничий
комбінат

• Навчального кабінету будови і експлуатації
ТЗ – 184,86 тис. грн

1 631 тис. грн

•Лопата-відвал для трактора – 14,3 тис. грн
•Матеріали для системи опалення – 14,1 тис. грн
•Металопластикові двері – 18 тис. грн
•Запчастини – 17,6 тис. грн
•Паливно мастильні матеріали – 108 тис. грн

150 учнів

Придбання
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# Розділ 3.

Освіта
Кадрове забезпечення закладів освіти
Педагогічних
працівників

363

Обслуговуючого
персоналу

201

Всього працівників
у закладах освіти

564

У 2018/2019 навчальному році - працевлаштовано 8 молодих педагогів
6 директорів закладів освіти призначені на посади за результатами прозорого
конкурсного відбору.
16 директорів закладів освіти (дошкільної, позашкільної та загальної середньої
освіти) уклали контракти.
Проведено атестацію 36 педагогічних працівників
Організовано проходження курсової підготовки для 52 педагогічних працівників
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Освіта

# Розділ 3.

Результати освітнього процесу
в закладах загальної середньої освіти

У 2018 році:

 базову загальну середню освіту
здобули 163 випускники 9- их
класів, із них 15 отримали
свідоцтво з відзнакою;
 повну загальну середню освіту
здобули 93 випускники 11
класів, із них 1 нагороджений
золотою медаллю, 5- срібною.

Випускники разом з зіркою Анною Трінчер

На вперше проведеному міському святі «Випускник-2018 » усі
випускники 11 класів отримали пам’ятні сувенірні медалі «Перший
випускник Шполянської громади-2018».
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# Розділ 3.

Освіта
Зовнішнє незалежне оцінювання

У 2018 році на базі Шполянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1 та ЗОШ І-ІІІ ступенів
№3- гімназія створено 2 пункти
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО), де проведено
зовнішнє незалежне оцінювання з
української мови, літератури та історії
України.
Забезпечено організоване підвезення
випускників закладів загальної
середньої освіти Шполянської громади
до населених пунктів, де були
розташовані пункти проведення ЗНО
( м.Сміла, Черкаси) - усього 6 поїздок.
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# Розділ 3.

Освіта

1. Створено наглядову
раду закладів
загальної середньої
освіти.

Новації
2. Осучаснено назви 3 закладів позашкільної
освіти, а саме:
- змінено назву Шполянського Будинку школярів
на комунальний заклад «Шполянський центр
дитячої та юнацької творчості учнівської молоді»;
- Шполянської станції юних техніків на
комунальний заклад «Шполянський центр
науково-технічної творчості учнівської молоді»;
- Шполянської станції юних натуралістів на
комунальний заклад «Шполянський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді».

3. В закладі дошкільної освіти №5 «Калинка»,
відкрито з 06.10.2018 року
І молодшу групу «Малятко» .
4. Уведено до навчального плану Шполянського міжшкільного навчальновиробничого комбінату з 01.09.2018 року курс «Автосправа», а з 05.12.2018 року
курс «Науково-технічний переклад» (англійська мова).
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# Розділ 3.

Освіта

Новації
5. Уперше в громаді

проведено
громадський звіт
Шполянського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№2 – ліцей»учасника обласної
цільової програми
«Інноваційні школи
Черкащини” на
період до 2020 року».

6. У 2018 році з міського бюджету виділено 1 101 251 грн для матеріально-технічного
оснащення освітнього простору.

7. З метою заохочення праці трьох педагогів, які мають стаж роботи більше 50 років,
вручено пам’ятні сувеніри «За відданість справі» з нагоди Дня працівників освіти.
8. Уперше в громаді проведено масові освітянські заходи: серпнева конференція
освітян громади та святковий захід з нагоди Дня працівників освіти «Для тих, чия
професія від Бога».
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# Розділ 3.

Освіта

Новації

9. Уперше проведено громадський огляд в закладах загальної середньої та
дошкільної освіти, за результатами якого обстежено умови проживання дітей
пільгових категорій, поновлено соціальні паспорти.

10. Збільшено до 16-ти кількість груп подовженого дня, якими
охоплено 500 учнів.

11. У Шполянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2- ліцей»
продовжено дослідно-експериментальну роботу за напрямками:
модульна технологія в організації освітнього процесу в умовах
профільної школи; реалізація компетентнісного підходу в
науково-педагогічному проекті “Інтелект України”.

12. Учениці Шполянському НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №2- ліцей»
Запівсецька Софія, Колісник Тетяна,
Сиваченко Дар’я стали учасницями ІІ
(очного) етапу Всеукраїнського
конкурсу «Інтел-Еко-Україна»,
національного етапу міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості
школярів Intel ISEF (International
Science and Engineering Fair.
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# Розділ 3.

Освіта

Новації

13. Уперше в громаді проведено тематичну літературно-музичну композицію,
приурочену річниці від народження поета-пророка Т. Шевченка, що відбулася 15
березня в залі Шполянської дитячої школи мистецтв.
14. Уперше в громаді проведено вечір-спогад «Зима, яка нас змінила»,
приурочений пам’ятному Дню Героїв Небесної Сотні за участю жителів громади,
учасників Революції гідності, антитерористичної операції у східних областях
України, учнівської молоді.
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# Розділ 3.

Освіта

Новації

15. Уперше в громаді проведено свято «Гордість громади», на якому
нагороджено пам’ятними статуетками та грошовими винагородами
( усього 65000 грн.):
- 23 дитячі колективи (511 дітей) – 48000 грн.;
- 4 учні- призери обласних олімпіад 2017-2018
навчального року- 1000 грн.№
- 3 учні- призери конкурсу- захисту наукових
робіт Малої академії наук
2017-2018 навчального року – 750 грн.;
-26 вихованців Шполянської школи мистецтв –
переможці та призери музичних конкурсів
музичних конкурсів- 6500 грн.;
- 15 вихованців комунального закладу
«Шполянський центр дитячої та юнацької
творчості учнівської молоді» – переможці та
призери творчих конкурсів- 3750 грн.;
- 26 вихованців комунального закладу
«Шполянський центр науково-технічної
творчості учнівської молоді» – переможці та
призери творчих конкурсів -6500 грн.
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# Розділ 3.

Освіта
«Нова українська школа» (НУШ)



Станом на 1 вересня 2018 року здійснено
підвищення кваліфікації 9 учителів початкових
класів, 4 учителів мистецької галузі, 2 учителів
фізичної культури, які розпочали навчання учнів
9- ти перших класів Нової української школи, в
яких навчаються 207 першокласників, а також 6
заступників директорів закладів освіти, які
відповідають за стан початкової освіти.



Шляхом проведення очних сесій та
дистанційного навчання, організованого Гетеінститутом та Британською Радою в Україні
здійснено підвищення кваліфікації учителів
іноземної мови, які навчають першокласників у
2018-2019 навчальному році.

 У І півріччі 2018-2019 навчального року здійснено
підготовку до роботи в умовах НУШ 11 педагогічних
працівників, які у 2019-2020 навчальному році
будуть викладати у першому класі.
 Згідно НУШ для учнів 1- их класів придбано
дидактичні матеріали на суму 207,1 тис. грн,
сучасні меблі на суму 260,6 тис.грн, комп’ютерне
обладнання на суму 76,4 тис.грн.
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# Розділ 3.

Освіта
Затвердження програм у сфері освіти

У 2018 році затверджено відповідними рішеннями Шполянської міської ради ряд
програм у сфері освіти, а саме:
1. Програму «Шкільний автобус» на 2019-2021 роки;

2. Програму заохочення учнів 11-их класів - випускників закладів
загальної середньої освіти Шполянської міської ради об’єднаної
територіальної громади Черкаської області на 2018-2020 роки;

3.Програму підтримки обдарованої молоді на 2018-2020 роки;

4. Програму оздоровлення та відпочинку дітей Шполянської
міської об‘єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки;

5. Програму розвитку дошкільної освіти в Шполянській
міській об’єднаній територіальній громаді Черкаської області
на 2018-2020 роки;
6. Програму розвитку культури в Шполянській міській
об’єднаній територіальній громаді Черкаської області на 20182020 роки ;
7. Програму підтримки української мови в Шполянській
міській об’єднаній територіальній громаді Черкаської області
на 2018-2020 роки.
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# Розділ 4.

Спорт
Видатки на заклади спортивного спрямування

Шполянська
Шполянська
дитячодитячоюнацька
юнацька
спортивна
школа
спортивна

школа
932,8 тис. грн

Придбання
•Ігрова форма і
гетри– 46,3 тис. грн
•Спортивна форма–
13 тис. грн
•Нагороди (статуетки,
медалі, кубки)–
6,7тис. грн
•Будматеріали для
поточ. ремонту – 5
тис. грн
•Медикаменти 1 тис.
грн

Придбання

КЗ «ШполаАрена»
(стадіон)

415 тис. грн

•Будівельні матеріали
для поточного
ремонту – 9 тис. грн
•Спортивний інвентар
– 21,1 тис. грн
•Господарські товари –
16,8 тис. грн
•Світильники LED
вуличні – 10,87 тис.
грн.
•Робочий одяг – 3,8 тис.
грн
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# Розділ 4.

Спорт

Встановлено спортивний майданчик в міському дитячому парку -193 тис. грн.
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# Розділ 4.

Спорт

Досягнення

1. Вересень-жовтень, березень-квітень учні Шполянської ДЮСШ змагались трьома
віковими групами в Першості та Чемпіонаті Черкаської області з футболу серед
дитячо-юнацьких команд. Загалом за сезон зіграно близько 29 офіційних матчів,
понад 40 навчально-тренувальних ігор та ігор на турнірах з футболу різних рівнів.
2. У травні 2018 року на базі КЗ «Шпола-Арена» відбувся І етап спартакіади серед
депутатів, в якому взяли участь і депутати Шполянської міської ради.
3. Також в травні збірна команда юнаків Шполянської ЗОШ №1 взяла участь в
обласних змаганнях «Патріотична Черкащина».
4. В середині травня 2018 року збірна команда Шполянської ЗОШ №5 стала
призером у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл («Джура»)».
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# Розділ 4.

Спорт

Досягнення

5. Наприкінці травня Шполянська громада відзначила міжнародний «Велодень»
урочистим велопробігом містом, різними майстеркласами та конкурсами.
6. З 3 по 5 червня команда дівчат 2006-2007 р.н. Шполянської ДЮСШ стали
бронзовими призерами у Всеукраїнському тірнірі з міні-футболу, що проходив в м.
Балаклея Харківської області.
7. У червні з нагоди відзначення дня заснування Міжнародного Олімпійського
Комітету та проведення всесвітнього заходу – Олімпійського дня в закладах
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Шполянської об'єднаної
територіальної громади Черкаської області було проведено ряд заходів, спрямованих
на розвиток фізичної культури та спорту та популяризацію олімпійського руху.
8. В середині червня учні старших класів закладів загальної середньої освіти
Шполянської громади взяли участь в першому етапі обласного турніру зі стрільби
імені Мирослава Мисли з пневматичної гвинтівки.
9. Липень-серпень збірна команда Шполянської ОТГ взяла участь у Чемпіонаті
Шполянського району з футболу, в результаті якого виборола ІІІ місце.
10. На початку вересня Шполянська громада провела цілий тиждень заходів з
нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту.

11. В жовтні Шполянська ОТГ провела шаховий турнір
серед жителів громади та гостей міста.
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# Розділ 4.

Спорт

Досягнення

12. Наприкінці листопада В Шполянській ОТГ відбувся перший етап Чемпіонату
України з міні-футболу серед дівочих команд 2006-2007 р.н. групи «Е», в якому взяла
участь команда дівчат Шполянської ДЮСШ.

13. На початку грудня дві команди дівчат Шполянської ДЮСШ вибороли призові
місця на Всеукраїнському турнірі, що проходили в м. Львів. В турнірі загалом взяло
участь 16 команд з усіх куточків України.
14. В грудні на базі спортивно-розважального комплексу «Спорт+» відбувся
футзальний турнір серед юнаків двох вікових категорій, присвячений Дню св.
Миколая та святкування новорічно-різдвяних свят. В турнірі взяло участь 8 команд
юнаків, серед яких дві команди Шполянської ДЮСШ.

15. На початку 2018-2019 навчального року було розроблено та втілене в життя
положення про проведення Спартакіади серед учнів загальної середньої освіти.
Школярі змагаються у 8 видах програми.
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# Розділ 4.

Спорт

Заходи
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# Розділ 4.

Спорт

Заходи
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# Розділ 4.

Спорт

Заходи
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# Розділ 5.

Про галузь культури
Мережа закладів в 2018 році
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# Розділ 5.

Культура
КЗ «Центр культури та дозвілля»

У 2018 році створено КЗ «Центр культури та дозвілля». До його складу як
відокремлені структурні підрозділи – філії увійшли:

Шполянський міський будинок культури
Кримківський сільський будинок культури
Скотарівський сільський будинок культури
В оперативне управління закладу передано Кіноконцертний зал «Космос».
З 1 січня 2019 року склад закладу поповнили: Лебединський сільський будинок
культури, Лебединський сільський клуб, Капустинський сільський будинок
культури, Іскренський сільський будинок культури.
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# Розділ 5.

Культура
КЗ «Публічна бібліотека» ім. А.Кримського »

У 2018 році створено КЗ «Публічна бібліотека» ім. А.Кримського». До його складу
як відокремлені структурні підрозділи – філії увійшли:

Шполянська міська бібліотека
Кримківська сільська бібліотека
Скотарівська сільська бібліотека
З 1 січня 2019 року склад закладу поповнили: Лебединська сільська бібліотека –
філіал №1, Лебединська сільська бібліотека – філіал №2, Лебединська сільська
бібліотека – філіал №3, Капустинська сільська бібліотека.
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# Розділ 5.

Культура
Видатки на галузь культури

КЗ «Центр
культури та
дозвілля»

КЗ «Публічна
бібліотека» ім.
А.Кримського»

1 095 тис. грн

147,4 тис. грн

Заходи
культури

(свята, знаменні
та пам`ятні дні)

217 тис. грн
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# Розділ 5.

Культура
Видатки на КЗ «Центр культури та дозвілля»

Ремонтні роботи

ККЗ «Космос»

•Технічне обстеження для
виготовлення проектнокошторисної документації для
реконструкції – 30 тис. грн

Міський
будинок
культури

•Поточний ремонт двох кабінетів
– 35 тис. грн

Кримківський
СБК

•Поточний ремонт 8,3 тис. грн
•Поточний ремонт покрівлі –
14,5 тис. грн

Придбання
ККЗ
«Космос»

Міський
будинок
культури

•Прінтер 5,5 тис. грн.
•Електрообігрівач 2 шт. 11,1 тис.
грн
•Світлодіод. прожектор 11 шт. –
84,7 тис. грн
•Пульт управління – 15,3 тис. грн
•Палатка – 5,9 тис. грн

•Електрообігрівач 2 шт. - 11,1
тис. грн
•Акустичні колонки - 26,2 тис.
грн
•Сабвуфер – 31 тис. грн

Скотарівський
СБК

•Акустична система 2 шт. – 30
тис. грн
•Стійки для мікрофонів – 10 тис.
грн

Кримківський
СБК

•Ноутбук - 9 тис. грн
•Мікрофон – 3 шт. – 7,5 тис. грн
•Стійки для мікрофонів 4 шт. 2,5
тис. грн
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# Розділ 5.

Культура

Досягнення

1. Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму проводиться
реалізація Програми розвитку культури в Шполянській міській об’єднаній
територіальній громаді Черкаської області на 2018-2020 роки.

2. На базі Шполянської міської бібліотеки ім. А.Кримського до
всесвітнього дня бібліотек бувпроведений захід « Бібліотеки в будні і
свята» за участі бібліотекарів с. Кримки і с.Скотареве
(ВінгоренкоА.М. і Шинкаренко С.В. ) активу міської бібліотеки та
читачів різних вікових категорій. Була представлена виставка книг
новинок. Також був переглянутий документальний фільм «Кам’яна
могила» про найпрадавнішу бібліотеку , яка знаходиться на території
України в Запоріжській обл.
3. За 2018 рік до книжкового фонду надійшло 339 екземпляри нової
друкованої літератури на суму 29854 грн., з них дитячої літератури
173 примірника на суму 15456 Проведено підписку періодичних
видань для бібліотек громади на суму 2301 грн.

4. Колективи Комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Шполянської
міської об’єднаної територіальної громади приймали участь у Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних оглядах конкурсах. Учнями Шполянської дитячої
школи мистецтв на Міжнародних фестиваль-кункурсах здобуто 3 Дипломів на
Всеукраїнських конкурсах здобуто 9 Дипломів, на обласних – 29 Дипломів, всього
– 51 дипломів.
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# Розділ 5.

Культура

Заходи

1. Працівниками КЗ «Центр культури та дозвілля» на протязі року
були підготовлені та проведені культурно-мистецькі заходи:
концерт до дня утворення Шполянської ОТГ, молодіжна шоу
програма «Красуня Шпоянщини-2018», день гумору, тематичний
вечір до Дня матері, День захисту дітей, День вишиванки, День
людей похилого віку, День міста Шпола, Дні сіл Кримки і
Скотареве, вечори музики, відкриття казкової резиденції Святого
Миколая, Новорічно-різдвяні заходи та інші. Працівники культури
забезпечують всі заходи музичним оформленням, святковими
концертами з нагоди професійних та державних свят.
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Культура
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Культура

Заходи
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# Розділ 5.

Культура

Заходи
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# Розділ 5.

Культура

Заходи

2. Систематично проводяться святкові програми для дітей
пільгових категорій та з родин учасників АТО.
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# Розділ 5.

Культура

Заходи

3. 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 та Скотареве Шполянської ОТГ, в ніч на Івана
Купала, а наступного дня — у Шполі. Пройшли майстер-класи з
плетіння купальського вінка, пісенні виступи від та аматорських
колективів, під відкритим небом на березі водоймища.
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# Розділ 5.

Культура

Заходи
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# Розділ 5.

Культура

Заходи

4. З нагоди святкування Дня міста відбувся III- й регіональний
фестиваль хореографічного мистецтва «ELIT DENCE-2018».
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# Розділ 5.

Культура

Заходи

5. В кіноконцертному комплексі «Космос» з жовтня місяця
розпочалась гастрольна діяльність професійних артистів за
участю української співачки «Солохи», заслуженого артиста
України Петра Чорного, Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру з виставою «НаталкаПолтавка», гурту «Selfy».
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# Розділ 6.

Про медичну галузь
Видатки на медичну галузь

КНП
«Шполянський
Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
14,1 млн. грн

Відшкодування
вартості
лікарських засобів
для лікування
окремих
захворювань
1,26 млн. грн

Субвенція з
місцевого бюджету
на здійснення
переданих видатків
у сфері охорони
здоров’я за рахунок
коштів медичної
субвенції
12,15 млн. грн
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# Розділ 6.

Про медичну галузь

КНП «Шполянський Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Медикаменти
• Закуплено медикаменти для надання першої невідкладної допомоги та виробами
медичного призначення на суму 590,5 тис. грн.
•Закуплено туберкулін для проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого
населення на суму 96,2 тис. грн.
•Відшкодовано 352,5 тис. грн. за медикаменти відпущені пільговим категоріям населення.

Придбання
•гематологічний аналізатор крові – 162,4 тис. грн.
•аналізатор сечі – 20,3 тис. грн.
•аналізатор для вимірювання глюкози в крові – 62,4 тис. грн.
•18 комп’ютерів – 196,5 тис. грн.
•5 принтерів – 41,0 тис. грн.
•стерилізатор повітряний – 13,5тис. грн.
•ваги лабораторні - 7,6 тис. грн.
•центрифуга - 14,5 тис. грн.
•холодильник для зберігання медикаментів – 7,0 тис. грн.
•крісло гінекологічне для Шполянської АЗПСМ – 37,0 тис. грн.
•світильник операційний – 12,4 тис. грн.
•столи лабораторні – 21,0 тис. грн.
•електрокардіограф для ФАПу с.Скотареве – 16,9 тис. грн.
•металопластикова перегородка ФАП с. Скотареве -18,7 тис. грн. кондиціонери -50,3 тис.
87
грн.

# Розділ 6.

Про медичну галузь

КНП «Шполянський Центр первинної медико-санітарної допомоги»
У Шполянській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини
відкрили кабінет долікарського огляду для жінок. Всі жінки Шполянської
громади та району зможуть пезперешкодно пройти профілактичий огляд з
метою раннього виявлення гінекологічних захворювань, передпухлинних та
ракових захворювань жіночих статевих органів і молочної залози.
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# Розділ 6.

Про медичну галузь

Новий реанімобіль отримала Шполянська підстанція швидкої медичної
допомоги. Придбана спеціалізована техніка коштує 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.
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# Розділ 7.

Про комунальні підприємства
1. КП «Комунальник»

2. КП «Благоустрій»
3. КП «Готель «Шпола-Центр»
4. КП «Муніципальна інспекція»
5. КП «Шполянський міський парк дитячого дозвілля»
6. КП «Територіальний центр соціального обслуговування»
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# Розділ 7.

КП «Комунальник»
Видатки за 2018 рік

1714 тис. грн
Заробітні
плати

50 тис. грн
електроенер
гія

209 тис. грн
Паливно
мастильні
матеріали

324 тис.грн
Обладнання
для подачі
води

76,7 тис. грн
Електронне
обладнання

Здійснюють поточний ремонт
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# Розділ 7.

КП «Благоустрій»
Видатки за 2018 рік

3 239 тис. грн
Заробітні плати

918 тис. грн
Паливно
мастильні
матеріали

Громадські роботи – 100 тис. грн.
Послуги автогрейдера
по грейдеруванню вулиць – 165 тис. грн

390 тис. грн
Запасні частини
для техніки

495 тис. грн
Придбання

Придбання:
Протиожеледна суміш 198,3 тис. грн
Акумулятори, шини 110 тис. грн
Електрична ялинкова гірлянда 24
тис. грн
Робочий спецодяг 12 тис. грн

Вуличне освітлення населених пунктів громади – 957 тис. грн
ЛЕД лампочки 126 тис. грн
Поточний ремонт вуличного освітлення – 40 тис. грн
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# Розділ 7.

КП «Готель «Шпола-Центр»
Видатки за 2018 рік

Надано послуги по тимчасовому
проживанню – 1 549 осіб, 2 208 ліжко-діб
на суму 366 195,00 грн.
Надано послуги по пранню білизни для
населення та сторонніх організацій на
суму 17 555, 00 грн.
Дохід від оренди приміщень комунального
підприємства – 234 333 ,89грн. (8140,78
грн. 5 % переховується в місцевий бюджет)
Послуги санвузла – 90 380,00 грн.
Поточний ремонт (кімната №307, ремонт
санвузла на третьому поверсі, ремонт
балконів на другому та третьому поверхах,
ремонт коридору на першому поверсі 10 433,30 власні, 32 200,00 – з бюджету
громади
Придбання:
Спальний гарнітур для кімнати № 307
Касовий апарат
Цифрові ефірні приймачі в номери

БУЛО

СТАЛО
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# Розділ 7.

КП «Муніципальна інспекція»
Видатки за 2018 рік – 490 тис. грн

У муніципальній інспекції працює
чотири особи: начальник та три
інспектори. Щодня по місту патрулюють
три особи. На громадських засадах
працівники працюють до 22:00 години.
Крім того, цілодобово діє телефон
«гарячої лінії», тому інспектори можуть
виїжджати на виклики громадян і у
вихідні.

За 2018 рік складено – 97 адмінпротоколів:
- 73 – паління сміття та опалого листя
- 9 – порушення правил благоустрою
- 8 – несанкціонована торгівля
- 7 – паркування авто на елементах благоустрою
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# Розділ 7.

КП «Шполянський територіальний
центр соціального обслуговування»
Видатки за 2018 рік – 1 025 тис. грн

Придбання:
13 велосипедів – 34 тис. грн
1 комп’тер – 9 тис. грн
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# Розділ 7.

КП «Шполянський міський парк дитячого дозвілля»
Видатки за 2018 рік – 658 тис. грн
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# Розділ 8.

Про благоустрій населених пунктів

Розчистка вулиць і тротуарів від снігу
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# Розділ 8.

Облаштування зупинок
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# Розділ 8.

Стерилізація безпритульних тварин
Затверджено Програму регулювання
чисельності безпритульних тварин
гуманними методами в Шполянській
міській об’єднаній територіальній
громаді на 2018-2020 роки.
Програмою передбачено проведення
робіт із стерилізації безпритульних
тварин, що унеможливить їх подальше
розмноження.

Простерилізовано та прочіповано 31 тварину.

Метод ВСП (відлов — стерилізація — повернення на місце) давно і
успішно застосовується в усіх цивілізованих країнах, де вже
вирішено проблему чотирилапих безхатченків.
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# Розділ 8.

Про дорожню інфраструктуру

Капітальний ремонт вулиць

– 16 820 тис. грн

100

# Розділ 8.

Про дорожню інфраструктуру

Капітальний ремонт тротуарів 1 742 тис. грн
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# Розділ 8.

Про дорожню інфраструктуру
Поточний ремонт вулиць
– 4 680 тис. грн
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# Розділ 9.

Про взаємодію з воїнами

Пам’ятаємо загиблих воїнів
Вшановуємо наших героїв
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# Розділ 9.

Про взаємодію з воїнами

Відвідують воїнів на передовій
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# Розділ 9.

Про взаємодію з воїнами

Прийнято Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом в
Шполянській міській ОТГ на 2018 – 2020 роки співучасником якої є
Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету
(50 відсотків), інших місцевих бюджетів (40 відсотків) та з обласного бюджету
(10 відсотків) на умовах співфінансування.

Із бюджету міської громади
на придбання житла
учаснику АТО, Сергію
Богданову у 2018 році було
виділено 218 тис. 975 грн
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# Розділ 9.

Про взаємодію з воїнами

З метою благоустрою меморіалів та пам’ятників виготовлено пам’ятник
воїнам АТО. Розпочато роботи по встановленню пам’ятника.
Виготовлено проектну документацію з озеленення та упорядкування
території навколо пам’ятного знаку.
На заходи з облаштування пам’ятника та прилеглої території виділено
395 тис. грн.
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# Розділ 9.

Підтримка волонтерів

Вітання та відзнака волонтерів
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# Розділ 9.

Турбота про людей похилого віку

Вітання іменинників громади,
вік яких понад 90 років
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# Розділ 9.

Переймають досвід громади
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# Розділ 9.

Про соціальні угоди

Підписано Угоду про соціальне
партнерство з ТОВ «ТРІНІТІБУД» .
Підприємство зобов’язалось по
завершенню будівництва та здачі в
експлуатацію житлового
багатоквартирного будинку, що
знаходиться по вулиці Івана
Гончара, 53-а, безоплатно передати у
комунальну власність громади дві
квартири – загальною площею 70 кв.
м на 2-3 поверхах.

Підписано Угоду про соціальне партнерство з
сільскогосподарським приватно-орендним
підприємством «Відродження» для участі
підприємства в соціально-економічного
розвитку громади.
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# Розділ 10.

Інвестиційні проекти

На ДФРР 2018 рік було подано 3 проектні заявки.
З них:
1 – Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ №5 "Калинка" (групи "Зірочка" та
"Барвінок") 1163.54 тис. грн. З ДФРР - 791.207 тис. грн
На ДФРР 2019 рік подано 4 проектні заявки.

1. Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд «Шполянського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3- гімназія»
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області» із
застосуванням заходів теплореновації 27 721.536 тис. грн.
2. Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд «Шполянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади Черкаської області» із застосуванням заходів теплореновації 22587.348
тис. грн.
3. Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд «Закладу дошкільної освіти №3
«Зірочка» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області» із застосуванням заходів теплореновації 6 090.46 тис. грн.
4. Придбання обладнання та спецтранспорту для покращення роботи КП
«Благоустрій» Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади
5970.525 тис. грн.
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# Розділ 10.

Інвестиційні проекти

Проект зовнішнього опорядження будівлі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3- гімназія»
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# Розділ 10.

Інвестиційні проекти

Проект зовнішнього опорядження будівлі
«Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1»
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# Розділ 10.

Громадянська участь

Відбувся перший Конкурс з відбору проектів
розроблених організаціями громадянського
суспільства, для реалізації яких надається
фінансова підтримка з бюджету громади у 2018
році
Визначено 3 проекти від громадських організацій, які
отримають по 25 тис. грн на реалізацію
перше місце – проект Кіно під відкритим небом
«Кінограй» (ГО «Молодіжні ініціативи Шполянщини»)
друге місце - проект - «БББЗ- Безкоштовний безпечний
батарейковий збір» (ГО «За розвиток Шполянщини» )
третє місце - об’єднані проекти молодіжний хаб «Серце
України» і міні бібліотека «StartUp» (ГО «Молодіжні
ініціативи Шполянщини»)
Відбулось два тренінга присвячених написанню
проектних заявок.
Партнерами Конкурсу була Черкаська агенція регіонального розвитку
Брали участь в роботі комісії Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА,
114
Черкаський відокремлений Центр розвитку місцевого самоврядування

# Розділ 10.

Про висвітлення діяльності

Офіційний сайт

Сторінка громади в газеті
«Шполяночка +»

Група в соцмережі
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Успішну громаду збудуємо разом
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