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І. ВСТУП
З метою закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних
питань економічного, соціального та культурного розвитку території
Новомиргородської міської територіальної громади розроблена Програма
соціально-економічного та культурного розвитку Новомиргородської міської
територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма).
Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: Закони України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного та соціального розвитку України»,
постанови Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2003 року № 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами), наказ
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних
документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної
громади», а також нормативні акти з питань економічної та регіональної
політики.
Відповідно до результатів, тенденцій та наявних проблем у соціальноекономічному розвитку громади у попередні роки програмою визначено мету,
цілі, пріоритети та основні завдання економічного, соціального та культурного
розвитку громади на 2022 рік.
Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватися за
рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів, коштів бюджету
Новомиргородської міської територіальної громади, власних коштів суб’єктів
господарювання, інвестиційних коштів, коштів міжнародних донорських
організацій та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Зміни
і
доповнення
до
Програми
затверджуються
сесією
Новомиргородської міської ради за поданням міського голови або відповідних
постійних депутатських комісій.
ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1.Географічне розташування Новомиргородської міської
територіальної громади, опис суміжних територій
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», розпорядження Кабінету Міністрів України від
13 травня 2020 року № 593 р «Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області» утворена спроможна
територіальна громада з центром у місті Новомиргород. Представницьким
органом Новомиргородської територіальної громади є Новомиргородська
міська рада.
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До складу Новомиргородської міської ради входять населені пункти: місто
Новомиргород, селище міського типу Капітанівка, села: Лікареве, Бирзулове,
Рівне, Прищепівка, Листопадове, Андріївка, Костянтинівка, Ганнівка,
Кам’янка, Мартоноша, Котівка, Панчеве, Каніж, Оситняжка, Берегове, Оситна,
Мар’ївка, Пурпурівка, Дібрівка, Василівка, Бурти, Турія, Йосипівка, Розлива,
Защита, Зелене, Кам’януватка, Тишківка, Коробчине, Троянове, Рубаний Міст,
Миролюбівка, Петроострів, Лев-Балка, Шпакове, Бровкове, Іванівка,
Моргунівка, Мостове, Пенькине, Писарівка, Щербатівка, Сухолітівка ,
Миколаївка, Мар’янопіль.
Територія
Новомиргородської
міської
територіальної
громади
розташована на півночі Кіровоградської області. Межує на півдні з
Маловисківською, на заході - Новоархангельською, на південному сході та
сході – з Кропивницькою та Олександрівською територіальними громадами
Кіровоградської області, а також з Катеринопільською, Шполянською,
Смілянською та Кам’янською територіальними громадами Черкаської області.
Площа території міської територіальної громади становить 1005,57 км²
(4,1 % площі Кіровоградської області).
Рельєф рівнинний, лісостепова зона, клімат помірний, континентальний.
По території громади протікають ріки: Велика Вись, Гептурка, бере початок
р.Інгул. Середньорічні температури: літня - (+18°С), зимова - (-10°С). Кількість
опадів 470-510 мм (середньорічна).
Адміністративно-територіальним центром міської територіальної громади
є місто Новомиргород, яке засноване у 1740 році та розташоване на річці
Велика Вись за 72 км від обласного центру міста Кропивницький. Рельєф міста
Новомиргород визначається хвилястістю та рівнинністю і визначений
геологічною будовою. Місто розташоване в лісостеповій зоні, у межах
Південнопридніпровської височинної області Дністровсько-Дніпровської
лісостепової
провінції
Східноєвропейської
рівнини
на
Корсунь
Новомиргородському плутоні Українського щита Східноєвропейської
платформи.
Сполучення зі столицею країни – м. Київ: автомобільними шляхами –
250 кілометрів, тривалість подорожі – 4 години; залізницею – 330 кілометрів,–
тривалість подорожі - 7 годин.
Сполучення з адміністративним центром регіону – м. Кропивницьким
автомобільними шляхами – 72 кілометри,– тривалість подорожі - 1,5 години;
залізницею – 100 кілометрів,– тривалість подорожі - 4 години . Найближчі
морські порти: Одеса – 350 кілометрів; Миколаїв – 275 кілометрів.
Місто Новомиргород має давню історію, багату на знаменні події.
Новомиргород віднесено до історичних населених місць Кіровоградської
області, згідно Списку історичних населених місць України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України 26 листопада 2001 року № 878.

5

2.2. Демографічна ситуація та ринок праці Новомиргородської
міської територіальної громади
До складу Новомиргородської міської територіальної громади входять
47 населених пунктів. Характерною особливістю заселення громади є
розміщення населених пунктів вздовж річки Велика Вись та її приток.
Станом на 01 січня 2021 року всього населення громади становить
27079 осіб, в тому числі міське населення становить 13509 осіб (місто
Новомиргород -11 024 особи, смт. Капітанівка – 2485 осіб), сільське населення
– 13570 осіб.
Частка населення трудового віку становить 52 відсотки, серед них жінок
54 відсотки, чоловіків – 46 відсотків.
Чисельність дітей дошкільного віку становить 1469 осіб, дітей шкільного
віку- 2676 осіб, пенсіонерів-8800 осіб.
Чисельність населення в громаді має тенденцію до зменшення. На зміни
демографічних процесів впливає багато чинників, серед яких природний
приріст населення та міграція.
Чисельність населення в розрізі населених пунктів
територіальної громади:
№з/п Найменування
територіальних
Чисельність
Відстань
до
громад і населених пунктів, що
населення станом адміністративного
входять до їх складу, із зазначенням на 1 січня 2021 р.
центру
адміністративного статусу
територіальної
громади, км
Новомиргородська міська рада
1.
10619
м. Новомиргород
2.
с. Бирзулове
80
10
3.
с. Лікареве
70
10
4.
2890
12
смт. Капітанівка
5.
с. Прищепівка
193
9
6.
с. Рівне
40
26
7.
215
27
с. Дібрівка
8.
с. Василівка
38
33
9.
с. Зелене
72
23
10.
с. Бурти
89
34
11.
379
11
с. Йосипівка
12.
с. Тишківка
892
16
13.
с. Защита
137
25
14.
с. Кам’януватка
129
20
15.
с. Розлива
88
11
16.
867
27
с. Каніж
17.
с. Шпакове
190
30
18.
с. Бровкове
10
35
19.
с. Пенькине
40
42
20.
719
20
с. Коробчине
21.
с. Рубаний Міст
416
21
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

с. Сухолітівка
с. Миколаївка
с.Троянове
с. Щербатівка
с. Листопадове
с. Андріївка
с. Мартоноша
с. Кам’янка
с. Констянтинівка
с. Котівка
с. Ганнівка
с. Оситняжка
с. Писарівка
с. Берегове
с. Панчеве
с. Петроострів
с. Миролюбівка
с. Моргунівка
с. Лев Балка
с. Мостове
с. Пурпурівка
с. Оситна
с. Мар’ївка
с. Мар’янопіль
с. Іванівка
с. Турія

7
39
67
1169
149
1360
575
778
47
9
587
19
1453
346
263
15
15
2
341
245
173
44
41
1147

35
32
23
29
3
9
14
8
4
20
8
20
25
25
45
40
35
43
42
14
25
20
10
12
13

2.3. Стан розвитку інфраструктури Новомиргородської міської
територіальної громади
Транспортна інфраструктура
Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є
забезпечення жителів громади якісним та безпечними перевезеннями.
Через громаду проходять автомобільні дороги загального користування
державного значення (територіальні автомобільні дороги):
Т-12-01 - Кропивницький-Каніж-Новомиргород;
Т-12-06 - Новоархангельськ-Петроострів-Новомиргород;
Т- 12-09 - Новомиргород - Олександрівка;
Т- 12-12 - Новомиргород-Велика Виска;
Т-24-01-Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка;
Т-24-14- Сміла-Ташлик-Капітанівка-Новомиргород.
та автомобільні дороги загального користування місцевого значення:
С 121301 - Бирзулове – вихід на а/д Т-24-01 ( 5,5 км);
С 121302 - Турія - Йосипівка – Кам’януватка ( 6 км);
С 121303 - від а/д Т -12-12 - Іванівка ( 0,7 км);
С 121304 - (від а/д Т -12-09 -Пенькине – Обознівка) - Бровкове ( 2,0 км);
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С 121305 - Турія – Листопадове ( 3,0 км);
С 121306 - Дібрівка – вихід на а/д Т- 12-09 ( 5,8 км);
С 121307 - Кам’януватка – вихід на а/д Т- 12-09 ( 1,0 км);
С 121308 - від а/д Т -12-01 - Ганнівка ( 1,7 км);
С 121309 - Троянове – Лікареве ( 3,0 км);
С 121310 - Миколаївка – вихід на а/д Т- 12-06 ( 2,2 км);
С 121311 - Мартоноша – Котівка ( 6,7 км);
С 121312 - від а/д Т -12-12 - Пурпурівка ( 2,9 км);
С 121313 - від а/д Т -12-12 – Мар’ївка – Веселівка- вихід на а/д Т- 12-01
( 17,0 км);
С 121314 - від а/д Т -12-01 – Кам’янка ( 4,7 км);
С 121315 - Тишківка- Писарівка- Оситняжка ( 4,0 км);
С121316 - Тишківка- Дібрівка - Бурти ( межа громади) - Коханівка
( 19,5 км);
С 121317 - Капітанівка – Оситняжка ( 5,0 км);
С 121318 - Тишківка – Костянтинівка ( 10,2 км);
С 121319 – Листопадове – Андріївка ( 4,1 км);
С 121320 - Троянове – Коробчине – вихід на а/д Т- 12-06 ( 12,7 км);
С 121321 - від а/д Т -12-09 ( межа громади) –Шпакове –Пенькине (межа
громад) - Обознівка ( 17,5 км);
С 121323 - від а/д Т-12-06 - Мостове ( 0,9 км).
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі складає 502,4 км, з
них з твердим покриттям – 366,2 км.
За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного
транспорту через автобусну станцію «Новомиргород» здійснюється
перевезення:
за 3 приміськими автобусними маршрутами, що проходять у межах
території Новомиргородської міської територіальної громади:
Бурти -Новомиргород;
Оситняжка-Новомиргород;
Петроострів- Новомиргород,
за 5 внутрішньообласними автобусними маршрутами:
Новомиргород – Кропивницький;
Капітанівка – Кропивницький;
Оситняжка – Кропивницький ;
Турія – Кропивницький ;
Листопадове – Кропивницький ,
та 4 міжобласними автобусними маршрутами:
Новомиргород – Київ ;
Мала Виска - Київ ;
Новомиргород – Черкаси ;
Новомиргород – Кривий ріг
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Перезення пасажирів у місті здійснюється за 2 міськими маршрутами у
режимі маршрутного таксі та приватними таксі.
Територією Новомиргородської міської територіальної громади
проходить ділянка регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
на якій знаходяться залізничні станції Новомиргород та Капітанівка.
Доступ до мережі інтернет забезпечується провайдерами: ПАТ
«Укртелеком», Шторм; Sky – Link, АТ «Київстар», Інтертелеком, «Vodafone»,
«Тоталнет» та інші.
Поштовий зв'язок на території громади представлений Українським
державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта».
Одночасно діють та розвиваються загальнонаціональні мережі
поштового зв’язку та експрес доставки. На території громади діють мережі
«Нова пошта», «Укрпошта», пункт видачі «Meest Express».
Екологічна інфраструктура
«Панські гори» - ландшафтний заказник місцевого значення, площею
8.1 га. Територія заказника включає в себе високі схили лівого берегу річки
Велика Вись, які дали назву місцевості,а також частину річкової заплави. На
території заказника розташоване джерело з питною водою, яка містить іони
срібла.
«Велика Вись»-гідрологічний заказник загальнодержавного значення,
площею 316,3 га. Територія його займає частину заплави річки Великої Висі від
Новомиргорода до села Лікарево та частину заплави її притоки Гептурки від
місця її впадіння до села Листопадове. Це своєрідний «трикутник», де зберігся
типовий для півдня Лісостепової зони заплавний лучно-болотний комплекс.
«Дивосил зілля»-ботанічний заказник місцевого значення, площею
0,23 га. розташований біля села Бирзулове. Там зростає оман високий, або
«дивосил-зілля» (народна назва)-цінна лікарська рослина.
«Озеро Лонго» - Озеро Лонго розташоване в долині Великої
Висі неподалік центру міста і являє собою старе русло річки, яка протікає з
обох боків озера, утворюючи меандр. Лонго має дещо вигнуту U-подібну
форму і сполучене протокою з плавнями Висі. Площа озера — 0,13 км².
На озері розташована невелика дамба довжиною близько 200 м, через яку
проходить відрізок дороги, що сполучає вулиці Лесі Українки та Синельникова.
До водойми з боку вулиці Соборності виходить комплекс будівель лікарні
Ганни Дмитрян.
Від озера Лонго походять назви вулиці Озерної та провулку Озерного, що
починаються неподалік від південно-східного берега водойми.
«Луки»- лісовий заказник місцевого значення в Україні з 1991 року, який
розташований на схід від села Оситняжка площею 65 га. У деревостані даного
заказника переважають акація біла, гледичія колюча та дуб.
«Матвіїв яр»-заповідне урочище місцевого значення розташоване на
південь від міста Новомиргород площею 22 га. Статус урочища присвоєно в
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1993 році для збереження частини лісового масиву, в деревостані якого
переважають насадження ясена, клена, дуба.
«Центральний міський парк»- територія модернізованого центрального
міського парку представлена різноманітними зеленими насадженнями. Для
створення приємного квіткового аромату у парку висаджені багатолітні
рослини – лаванда та ялівець, кустарні рослини, сосни, облаштовані газони.
Також територія парку засаджена листовими деревами, такі як: клен,
береза, верба, акація, бузок,сакура, катальпа.
У північній частині міста розташована паркова зона «Роща», а також
лісопаркова зона загальною площею 8,5 га та протяжністю 500 м., яка обмежена
прибережною смугою річки Велика Вись.
У місті функціонують очисні споруди, пропускною спроможністю
700 тис.куб.м/добу. Довжина каналізаційних мереж – 36 км. Функціонує
каналізаційна система у корпусі №1 Новомиргородського дошкільного
навчального виховного комплексу (ясла – садок) "Калинонька".
На території громади знаходять 22 діючих санкціонованих сміттєзвалища,
з яких паспортизовано та внесено до державного реєстру місць видалення
відходів 16 сміттєзвалищ. Щороку проводяться лабораторні дослідження
навколишнього природного середовища в зоні впливу місць видалення
відходів.
Діючі сміттєзвалища побутових відходів щороку проводяться до
екологічного безпечного стану постійно ліквідованих стихійних (не
санкціонованих) сміттєзвалищ.
Збір та вивезення твердих побутових відходів у місті на полігон
здійснюється централізовано, на підставі укладених договорів. В інших
населених пунктах міської територіальної громади централізований збір
твердих побутових відходів відсутній.
Виконавцем послуг по збору та вивезенню відходів визначено
комунальне підприємство «Комунальник – 2016».
Енергетична інфраструктура
Надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
по місту Новомиргород є комунальне підприємство «Комунальник-2016».
Обслуговує – 3900 абонентів. Довжина водопровідних мереж – 62,7 км,
загальна потужність – 290тис.куб м за добу. Середня реалізація води в рік –
110 тис. м3. Водопостачання та водовідведення - цілодобове.
Рішенням Новомиргородської міської ради від 08 жовтня 2021 року
№ 356 з балансу Новомиргородської міської ради на баланс КП «Комунальник2016» передано безоплатно водогони колишніх сільських рад:
водопровід протяжністю 1,63 км та башня Рожновського на території
колишньої Туріянської сільської ради;
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скважина водопровід протяжністю 5,5 км, водопровідна установка, будівля
для утеплення водогону та башня Рожновського на території колишньої
Пурпурівської сільської ради;
водопровід протяжністю 2,00 км та башня Рожновського на території
колишньої Миролюбівської сільської ради;
водогін протяжністю 1,00 км, свердловину та 2 башні Рожновського на
території колишньої Йосипівської сільської ради;
свердловина та башня Рожновського на території колишньої
Листопадівської сільської ради.
На території громади ліцензіатом з централізованого водопостачання є
комунальне підприємство «Мартоніське» в с. Мартоноша. Обслуговує –
400 абонентів. Довжина водопровідних мереж – 10 км, загальна потужність –
41 тис. куб.м за добу. Реалізація води в рік становить–13,5 тис. куб.м.
Водопостачання - цілодобове.
Послуги з теплопостання бюджетним установам соціальної сфери
надаються
приватними
підприємствами
«Формула
тепла»
та
«Котлосантехмонтаж» відповідно до отриманої ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії, які працюють на
альтернативних видах палива. Дані підприємства опалюють загальноосвітні
навчальні заклади, дитячі навчальні заклади, лікарні, приміщення управління
соціального захисту населення та позашкільні навчальні заклади.
Більшість
бюджетних
установ,
підприємств
та
організацій,
багатоквартирні житлові будинки перейшли на індивідуальне опалення.
На території громади у селищі Капітанівка розташований сучасний
комплекс із переробки органічних відходів на біогаз. Комплекс переробляє
кукурудзяний силос та жом цукрових буряків на сировину для теплової та
електричної «зеленої» енергії. Потужність біогазового комплексу 5,5 мВТ/год.
При будівництві об’єкту використовувалися інноваційні технології та передове
австрійське обладнання.
Також на території громади динамічно розвивається галузь відновлюваної
енергетики завдяки будівництву та функціонування сонячних електростанцій.
Виробництвом енергії із сонця здійснюють:
- наземна фотоелектрична станція (ФЕС) Златопільська м. Новомиргород;
-наземна фотоелектрична станція (ФЕС) Златопільська 2 м. Новомиргород;
- сонячна електростанція «Мартоноша»;
- сонячна електростанція в с. Каніж.
Сиситема газопостачання громади представлена мережею магістральних
газопроводів
середнього
і
низького
тиску,
яку
обслуговує
ВАТ «Кіровоградгаз». Здійснюється постачання газу до населених пунктів
смт.Капітанівка,
с.Йосипівка, с.Тишківка, с.Турія, с.Листопадове,
Костянтинівка та м.Новомиргорода. Також газифіковані об’єкти соціальної
сфери: Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Туріянська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги», корпуси № 2 і №3
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дошкільного навчально-виховного комплексу (ясла-садок) «Калинонька»
Новомиргородської міської ради.
Електрозабезпечення
та
освітлення
Новомиргородської
міської
територіальної громади забезпечується ПрАТ «Кіровоградобленерго». Також
м. Новомиргород в експлуатації: 1 незалежна підстанція на напругу
154/35/10 кВ, 115 підстанцій на напругу 10/6/0,4 кВ.
Виробнича інфраструктура
На території Новомиргородської міської територіальної громади
здійснюють свої діяльність такі промислові підприємства: ТОВ ВиробничоКомерційна Фірма «Велта» - гірничо-збагачувальний комбінат, який
спеціалізуються на видобуванні та переробці ільменітових руд;
ТОВ «Новомиргородський цукор» - підприємство розташоване у селищі
міського типу Капітанівка та займається виробництвом цукру-піску із
цукрового буряку;
ПП «Шаруня» - займається виробництвом кукурудзяних паличок, печива,
цукерок. Підприємство здійснює експорт продукції у країни Литва та Естонія;
ПП «С-Принт-2012»-підприємство спеціалізується на виробництві
паперових та канцелярських виробів (етикеток, наклейок).
Однією із основних галузей громади є сільське господарство. Аграрний
сектор спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур. На
території громади діють 104 фермерські господарства. Основну частину земель
сільськогосподарського
призначення
обробляють
сільськогосподарські
підприємства: СТОВ «Степове» , СТОВ «Правда» , ПСП А/Ф «Пурпурівське»,
ТОВ «Прищепівка», СТОВ «Агролан», ТОВ «Агроконтракт-Н» та інші. Також
на території громади функціонує сількогосподарський кооператив «Аквадрім»,
який знаходиться у селі Турія.
Соціальна інфраструктура
Мережа закладів загальної середньої освіти Новомиргородської міської
територіальної громади задовольняє основні освітні потреби мешканців
громади. Освітня галузь громади представлена 17-ма закладами загальної
середньої освіти ( 14 юридичних осіб), із них: 4 опорних заклади, 1 гімназія, у
якій навчається 180 здобувачів освіти, 12 закладів І-ІІІ ступенів, у яких
здобувають освіту - 2265 осіб , 2- заклади І-ІІ ступенів – 124 здобувачі, 3 філії
І-ІІ ступенів, у них охоплено навчанням -120 здобувачів освіти. Всього у
закладах загальної середньої освіти навчається 2689 здобувачів освіти.
У громаді функціонує 7 закладів дошкільної освіти (юридичних осіб), у
яких виховується 439 дітей та 7 філій, які охоплюють дошкільною освітою –
89 дітей. Загальна кількість охоплених дошкільною освітою становить
528 дітей.
У громаді здійснюють діяльність також заклади: 1 - позашкільної освіти,
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Новомиргородський міський центр дитячої та юнацької творчості, та 1 Новомиргородська міська дитячо-юнацька спортивна школа, 1 –
Новомиргородська міська музична школа.
З метою забезпечення дітей з особливими освітніми потребами
необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних
потреб, забезпечення їх прав на освіту, сприяння розвитку їх особистості,
поліпшення стану їх здоров’я та якості життя у громаді функціонує КУ
«Новомиргородський інклюзивно-ресурсний центр» Новомиргородської
міської ради. Інклюзивна освіта для 7 дітей дошкільного віку та 43 дітей з
особливими освітніми потребами надається у 7 закладах загальної середньої
освіти та 1 закладі дошкільної освіти .
Опорні заклади:
- Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1;
- НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 –
дошкільний навчальний заклад» (філії: Дібрівська філія І-ІІ ступенів,
Кам’янська філія І-ІІ ступенів);
- НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 –
дошкільний навчальний заклад» (філії: Петроострівська філія І-ІІ ступеня,
Пурпурівський дошкільний підрозділ).
На території громади діють Новомиргородський психоневрологічний
інтернат та комунальний заклад «Новомиргородська спеціальна школа
Кіровоградської обласної ради».
Мережа закладів охорони здоров’я у громаді представлена лікарняними
закладами: комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська
районна лікарня» Новомиргородської міської ради та комунальне некомерційне
підприємство
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
Новомиргородської міської ради.
Торгівельна мережа громади представлена закладами: роздрібної торгівлі 160, громадського харчування -8, побутового обслуговування- 28, ринками-2.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Новомиргородської міської ради.
Основною
статутною
діяльністю
підприємства
є
надання
первинної медичної допомоги населенню, що проживає (перебуває) на
території Новомиргородської громади.
До складу підприємства станом на 1 січня 2021 року входять
чотири амбулаторії:
амбулаторія
ЗПСМ
м.
Новомиргорода,
Капітанівська амбулаторія ЗПСМ, Коробчинська АЗПСМ, Панчівська
АЗПСМ, Оситнязький пункт здоров’я та 8 фельдшерських пунктів, які
територіально закріплені за кожною з амбулаторій: Йосипівський,
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Кам’янський, Туріянський,
Мартоніський, Канізький.

Тишківський, Дібрівський,

Петроострівський,

Комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська міська
лікарня» - це багатофункціональний лікувально-профілактичний заклад ІІ
рівня, який забезпечує надання медичних послуг мешканцям міста
Новомиргород, селища місьткого типу Капітанівка на 45 населених пунктів
міської
громади.
Потужність
стаціонарного
відділення
КНП
«Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради становить
128 ліжок, з них ліжка:
- хірургічного профілю - 55;
- терапевтичного профілю - 52;
- анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії - 6;
- інфекційного відділення - 15.
Мережу закладів охорони здоров’я доповнюють 7 суб’єктів
підприємницької діяльності, які надають стоматологічні послуги. У громаді
функціонує 13 аптечних закладів.
На сьогоднішній день соціальні послуги Новомиргородської міської
територіальної громади представляють:
комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування»
Новомиргородської міської ради, який надає близько 53 видів соціальних
послуг;
служба у справах дітей та сім’ї Новомиргородської міської ради.
Адміністративні послуги
З метою забезпечення доступності та спрощення одержання
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у громаді, рішенням
Новомиргородської міської ради від 13 листопада 2020 року № 3081 «Про
створення Центру надання адміністративних послуг» створено Центр надання
адміністративних послуг.
Спеціалістами
центру
надається
близько
80 видів різних адміністративних послуг.
Заклади культури
Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української
національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів
збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів
національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної
бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі
заходи, пов&apos;язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні
та в громаді.
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На території громади діють аматорські об’єднання, художні колективи та
творчі гуртки. Колективи, які мають звання: народний аматорський вокальний
ансамбль української пісні «Веселка», народний аматорський автентичний
колектив «Берегиня», народний аматорський вокальний ансамбль «Оксамит»,
народний аматорський колектив «Туріяни», народний аматорський театр
«Златопілля», народний аматорський театр малих форм «Сюрприз».
У громаді налічується 11 пам’яток архітектури, 73 пам’ятки історії
(107 внутрішньо комплексні), 14 (вважається нововиявленими), 54 пам’яток
археології (141 внутрнішньомплексні), щойно виявлені – 4 стоянки кам’яної
доби, 9 курганів. Також 18 природничо-заповідних об’єктів та 1 із них
знаходиться на державному обліку та занесений до державного реєстру
нерухомих пам’яток України.
Дуже значну історичну значимість в історії мають архітектурні пам’ятки:
приміщення колишньої Златопільської гімназії - пам’ятка архітектури кінця
ХІХ століття та приміщення колишньої земської лікарні Ганни Дмитрян –
пам’ятка архітектури початку ХХ століття «Цегляне диво», які знаходяться у
місті Новомиргород.
Найдавнішою спорудою Новомиргорода, та і області в цілому, є
Свято-Іллінська церква.Це пам’ятка архітектури національного значення.
Церква знаходиться на обліку як пам’ятка архітектури загальнодержавного
значення під охоронним номером 1200-Кв, згідно з розпорядженням голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 07 серпня 1997 року
№ 261-р.
Свято-Миколаївська церква - православна церква в місті Новомиргород –
пам’ятка архітектури національного значення XIX століття. Знаходиться на
обліку як пам’ятка архітектури загальнодержавного значення під охоронним
номером 216-Кв, відповідно розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 07 серпня 1997 року № 261-р.
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного
процесу дітей та підлітків, учнівської молоді, які відіграють значну роль у
зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей
організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості
активного життя дорослого населення.
Для забезпечення реалізації державної політики в галузі фізичної культури
та спорту в громаді є 83 спортивні споруди, з них 45 спортивних майданчиків,
10 футбольних полів, 12 приміщень для фізкультурно-оздоровчої роботи,
15 спортивних залів, 1 стадіон.
У громаді значну роль в питанні розвитку фізичної культури і спорту
відіграє Новомиргородська міська дитячо-юнацька спортивна школа (далі –
МДЮСШ), в якій займається 426 вихованців та 13 тренерів-викладачів.
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Працюють секції з легкої
атлетики,
волейболу,
боротьби греко-римської, тенісу настільного, боксу.

баскетболу,

футзалу,

2.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за
2021 рік.
Утримання і ремонт доріг є найбільш проблемним напрямом роботи
громади, який потребує великих обсягів фінансування. Лише за кошти
бюджету міської територіальної громади покращити якість доріг не реально. У
зв’язку з цим міська рада працює в напрямку залучення коштів на ремонт доріг
з державного бюджету. Неодноразово порушуються питання перед обласною
державної адміністрацією та обласною радою, а також Службою автомобільних
доріг у Кіровоградській області, державним підприємством «Агентство
місцевих автомобільних доріг» та депутатами рад про надання фінансової
допомоги на ремонт автошляхів, оскільки ними користуються всі жителі
громади.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено поточний
середній ремонт:
частини вулиці Андрія Гурічева (від вулиці Соборності до вулиці
Маяковського) у м. Новомиргород. Загальна вартість ремонтних робіт
становить 1292,9 тис.грн.;
частини вулиці Перемоги (від вулиці Кошового до вулиці Залізничної) у
м. Новомиргород на загальну суму 1 370,0 тис.грн.
Міською радою виготовлено проектну документацію на об'єкт «Поточний
середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян
до межі міста Новомиргород». Загальна вартість ремонтних робіт становить
25,0 млн.грн. З державного бюджету виділено на продовження ремонту
територіальної автомобільної дороги Т-2401 в межах вулиці Соборності від
перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород (ІV черга) в
сумі 22,5 млн.грн. , кошти бюджету міської територіальної громади становлять
2,5 млн.грн.
У 2021 році після придбання всього необхідного обладнання, з метою
економії бюджетних коштів силами бригади із благоустрою міської ради
проводилися роботи з ліквідації ямковості по частинах вулиць Перемоги,
Залізнична та Горького.
Проводилися роботи по укладанню тротуарної бруківки по вулиці Андрія
Гурічева і частини вулиці Соборності.
З метою підвищення безпеки дорожнього руху нанесено дорожню розмітку
по вулицях Євгенія Присяжного, Миколи Зерова, Транспортна та Бродських,
Андрія Гурічева у місті Новомиргород, Кіровоградської області.
Проведено низку заходів для покращення якості надання комунальних
послуг.
Реконструйовано систему водопостачання, а саме проведено заміну
водопровідних труб на металопластикові на одній з проблемних ділянок
водогону від вулиці Лесі Українки до вулиці Гвардійська у межах озеро Лонго.
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На даній ділянці було замінено 850 погонних метрів труб діаметром 200 мм. На
проведення даних робіт виділено з бюджету міської територіальної громади
500,0 тис.грн.
Працівниками бригади благоустрою здійснювалося озеленення
центрального парку міста та вулиці Євгена Присяжного. Закуплено зелених
насаджень на загальну суму 206,3 тис.грн.
У галузі освіти:
розроблено проектно-кошторисну документацію з проходженням
експертизи та проведено капітальний ремонт частини приміщення харчоблоку
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою:
Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 3 на загальну
суму 1,5 млн.грн.;
За кошти бюджету міської територіальної громади розроблено проектнокошторисну документацію об'єкту з виконанням топографо-геодезичних
вишукувань та проведено капітальний ремонт теплової мережі Златопільської
гімназії за адресою:Кіровоградська область, Новоукраїнський район,
м.Новомиргород, вул.Миколи Зерова, 20. Загальна вартість робіт –
215,4 тис.грн.
Розроблено проектно-кошторисну документацію (коригування) та
проведено капітальний ремонт (часткова заміна вікон) у Капітанівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за адресою: Кіровоградська область,
Новомиргородський район, смт. Капітанівка, вул. Смілянська,55. Джерелами
фінансування є кошти державного та місцевого бюджетів.
Придбано столи учнівські універсальні з регулюванням висоти та стільці
учнівські зі зміною висотою у кількості 265 комплектів на загальну суму
350,3 тис.грн. Забезпечено загальноосвітні заклади громади послугами
інтернету.
За рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету придбано
обладнання
для
харчоблоку
навчально-виховного
об’єднання
«Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-дошкільний
навчальний заклад».
Проведено поточний ремонт м'якої покрівлі НВО «Новомиргородська ЗШ
І-ІІІ ступенів № 3-ДНЗ» за адресою: м.Новомиргород, вул.Соборності,43.
У межах програми "Шкільний автобус"здійснюється підвезення дітей до
загальноосвітніх закладів. На ці цілі з бюджету міської територіальної громади
у 2021 році витрачено коштів на суму близько 2,0 млн.грн.
За кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну
документацію по об’єкту: «Реконструкція міського стадіону «Колос» за
адресою: вулиця Маяковського 17, м. Новомиргород Новоукраїнського району
Кіровоградської області».
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Відповідно до
Програми
соціального захисту населення
Новомиргородської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням
сесії міської ради від 26 лютого 2021 року №120 зі змінами, станом на
01.11.2021 року забезпечено проведення виплат за напрямками:
компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року
№859 у сумі 504,8 тис.грн.;
компенсаційні виплати за надання послуг зв’язку пільговим категоріям
населення у сумі 8,6 тис. грн.;
компенсаційні виплати за надані послуги по перевезенню пільгових
категорій населення залізничним транспортом у сумі 140,0 тис.грн.;
матеріальна допомога матерям на лікування дітей з інвалідністю
(онкозахворювання) віком до 18 років (для 3-ох осіб) – 69,0 тис.грн.;
надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО, ООС, пораненим учасникам АТО, ООС та тим що отримали
інвалідність, учасникам-добровольцям; є учасниками АТО, ООС, учасникамидобровольцями, членам їх сімей – 113,0 тис. грн.;
надання матеріальної
одноразової допомоги для хворих (особи з
інвалідністю від загального захворювання І групи підгрупи Б), які лікуються
методом гемодіалізу на покриття витрат для проїзду до лікувального закладу 30,0 тис.грн.;
матеріальна допомога на лікуванням громадянам з тяжким
захворюваннями та поховання одиноких безробітних громадян – 84,2 тис. грн.;
матеріальна
допомога матері
на лікування дитини з рідкісним
захворюванням (муковісцидоз) віком до 18 років - 24,0 тис.грн.;
одноразова матеріальна допомога вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС 20,0 тис.грн.
матеріальна одноразова допомога сім’ї загиблого військовослужбовця
Вівчаренка Ігоря Вікторовича на виготовлення пам’ятника – 14,0 тис. грн.
Оздоровлено 38 дітей з числа пільгових категорій в оздоровчих таборах.
Діти оздоровлювалися в дитячих таборах відпочинку, оздоровлення та
патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята»,
ТОВ ―ДОЗ Бригантина‖, ТОВ ―ДЗОВ Дружба‖, ТОВ ―КО ―Перлина
Чорномор’я‖, ДОТ «Артек-Прикарпаття», в Міжнародному дитячому центрі
«Артек» та в ДП «УДЦ «Молода Гвардія».
Культурно-масові заходи
Аматорські колективи клубних закладів громади приймали участь у
загальнодержавних, обласних та місцевих культурно-мистецьких заходах ,
серед них у обласному огляді-конкурсі аматорських театральних
колективів»Театральна весна Кіровограпдщини», у Всеукраїнському фестиваліконкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», Покровському
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ярмарку у рамках Міднародної агропромислової виставки «Агроекспо-2021»,
Всеукраїнському святі театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».
Вихованці Новомиргородської міської дитячо-юнацької спортивної школи
приймали
участь
у
Всеукраїнських змаганнях
та
турнірах,
обласних спортивних іграх,
спартакіадах
та
місцевих спортивномасових заходах, входять в склад збірної команди області з легкої атлетики та
греко-римської боротьби і гідно захищають
честь
громади
у
Всеукраїнських змаганнях та на чемпіонатах України. За результатами
Всеукраїнських та обласних змагань маємо призерів чемпіонатів України з
греко-римської боротьби та легкої атлетики призери обланих серед грекоримської боротьби легкої атлетики баскетболу.
В школі-інтернаті для глухих дітей працюють відділення «Інваспорт» з
волейболу, легкої атлетики та боротьби греко-римської. Щорічно на
базі школи-інтернату для глухих дітей проводяться змагання з інвалідного
спорту «Повіру себе». Вихованці школи - інтернату для глухих
дітей приймають участь у обласних і Всеукраїнських змаганнях серед дітейінвалідів.
2.5. Фінансово-бюджетна ситуація міської територіальної громади.
Власні надходження бюджету Новомиргородської міської територіальної
громади, без урахування міжбюджетних трансфертів, на 2021 рік затверджено
у сумі 153906,4 тис.грн., що становить 64,5 відсотки дохідної частини бюджету.
На душу населення власні надходження становлять 5683,61 грн.
Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади є
податок та збір на доходи фізичних осіб. Питома вага цього податку становить
61,6 відсотки від загальної суми власних надходжень.
У структурі надходжень податків і зборів по Новомиргородській міській
територіальній громаді найбільшу питому вагу займають податки: Податок на
майно,
єдиний податок, рентна плата за користування надрами
загальнодержавного значення, акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції).
Основні джерела надходження коштів до бюджету Новомиргородської
міської територіальної громади у 2021 році:
тис.грн.
Код доходів
Найменування
2021 рік
Відсоток до
(затверджено) загального
обсягу
надходжень,
%
11010000
Податок та збір на доходи 89 400,0
61,6
фізичних осіб

19

18010000
18050000
13010000

14031900

Податок на майно
Єдиний податок
Рентна плата за користування
надрами
загальнодержавного
значення
Акцизний податок з ввезених на
митну
територію
України
підакцизних товарів (продукції)

26 947,2
18 375,8
3 600,0

18,5
12,7
2,5

3 100,0

2,1

2.6. SWOT - аналіз Новомиргородської міської територіальної
громади.
СИЛЬНІ СТОРОНИ
1. Зручне географічне та транспортне
розташування громади в центрі
України, безпосередня близькість до
обласного центру та м. Києва.
2.
Наявність
в
громаді
високопродуктивних
ґрунтів
(чорнозем).
3.
Наявність
доступних
для
інвестування земельних ділянок.
4. Наявність покладів корисних
копалин (буре вугілля, лабрадорит,
суглинки, ільменіт, каолін).
5. Наявний природно-рекреаційний
потенціал та історико-культурний
потенціал (рекреаційні зони, водні
ресурси, значна кількість зелених
насаджень в структурі громади,
пам'ятки архітектури та об'єкти
охорони культурної спадщини).
6. Налагоджений соціальний діалог
між місцевою владою та бізнесом

СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Відсутність наявної містобудівної
та землевпорядної документації.
2. Зношенність частини дорожньої та
тротуарної інфраструктури громади.
3. Зростання транспортного потоку –
ваговий
транспорт,
що
руйнує
інфраструктуру, яка не розрахована на
таке навантаження.
4.Незадовільний
стан
мостової
інфраструктури громади.
5.
Застарілі
інженерні
мережі
водопостачання та водовідведення.
6.Недостатність мереж зовнішнього
освітлення.
7.Дефіцит фінансових ресурсів, що не
дозволяє
розпочинати
реалізацію
значних інвестиційних проектів.
8.Дещо незадовільний стан наявних
рекреаційних зон, пам’яток
архітектури.
9. Недостатня кількість облаштованих
7. Наявність підприємств зі значним зон відпочинку та розваг.
експортним потенціалом (ТОВ ВКФ 10. Замуленість русел річок, що
«Велта», ПП «Шаруня»).
протікають по території громади.
8. Наявність відновлювальних та
альтернативних
джерел
енергії,
сприятливі природні умови для
генерації нетрадиційних видів енергії.
9. Наявність об’єктів для розвитку
рекреаційних зон
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МОЖЛИВОСТІ
1. Розширення повноважень органів
місцевого самоврядування в результаті
реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіальної
реформи (зокрема передача земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення державної власності у
комунальну власність об’єднаних
територіальних громад).
2. Збільшення рівня доступності до
міжнародних фінансових ресурсів та
участі в програмах міжнародної
технічної допомоги.
3. Розвиток альтернативної енергетики
та енергозберігаючих технологій.
4. Облаштування сучасних місць
відпочинку та розваг.
5. Сприяння зростанню кількості
підприємств
видобувної
промисловості.

ЗАГРОЗИ
1.Нестабільність
національної
законодавчої та нормативно-правової
бази.
2.Фінансова і цінова нестабільність,
інфляційні процеси в країні.
3.Вплив пандемій на економічний
розвиток громади.
4.Зростання соціальної напруги серед
населення громади.

ІІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Для ефективного розвитку Новомиргородської міської ради необхідно
визначити пріоритети, якими необхідно керуватися та головні цілі, для
досягнення бажаного рівня розвитку.
Мета Програми - спільна цілеспрямована дія Новомиргородської міської
ради та представників бізнесу щодо створення комфортного середовища у
громаді для проживання, роботи і відпочинку, на засадах соціального
партнерства та консолідації дій.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації
наступних пріоритетних напрямів:
1. Пріоритетний напрям : Створення умов щодо інвестиційної
привабливості громади
Оперативні цілі:
 залучення інвестицій в економіку громади;
 створення умов для активізації інвестиційної діяльності;
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2. Пріоритетний напрям: Створення сприятливих умов для розвитку
малого і середнього підприємництва
Оперативні цілі:
 покращення бізнес середовища громади;
 розвиток підприємницької культури;
 залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках та ярмарках
регіонального
та
міжнародного
значення
з
метою
підвищення
конкурентоспроможності виробленої продукції.
3. Пріоритетний напрям: Використання земельних ресурсів та
удосконалення земельних відносин
Оперативні цілі:
 формування переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок для
впровадження інвестиційних проєктів;
 проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на
землю;
 проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
громади.
4. Пріоритетний напрям : Розвиток дорожньо-транспортної
інфраструктури
Оперативні цілі:

забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньотранспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності;

задоволення потреб населення у транспортному сполученні;

забезпечення проведення заходів із безпеки дорожнього руху з
метою уникнення аварійності на дорогах громади;

поліпшення системи зовнішнього освітлення.
5. Пріоритетний напрям : Підвищення якості,
конкурентоспроможності і доступності освіти
Оперативні цілі:

реалізація права дітей на доступність і безоплатність дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти в межах державних вимог до їх
змісту, рівня й обсягу надання їм якісної освіти;

удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально технічної бази закладів освіти;

впровадження заходів з енергозбереження в навчальних закладах
громади.
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6. Пріоритетний напрям: Поліпшення якості і доступності медичних
послуг
Оперативні цілі:

забезпечення доступності та якості медичної допомоги всім
категоріям населення на основі впровадження сучасних технологій, діагностики
та лікування, сімейної медицини;

профілактика хронічних захворювань, формування здорового
способу життя серед населення
7. Пріоритетний напрям: Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної
культури та спорту
Оперативні цілі:

популяризація здорового способу життя;

розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для
розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення.
8. Пріоритетний напрям: Доходи населення. Соціальний захист
населення
Оперативні цілі:

забезпечення реалізації державної політики , спрямованої на
соціальний захист населення громади;

стимулювання створення нових робочих місць.
9.Пріоритетний напрям Підтримка учасників антитерористичної
операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб
Оперативні цілі:

підтримка та забезпечення соціального захисту учасників
антитерористичної операції Об’єднаних сил;

підтримка та забезпечення соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб.
10. Пріоритетний напрям: Благоустрій території


громади.

Оперативні цілі:
забезпечення якості середовища громади;
здійснення контролю стану об’єктів благоустрою на всій території

11. Пріоритетний напрям : Житлово – комунальне господарство
Оперативні цілі:
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 реконструкція і модернізація систем
водопостачання та
водовідведення міста;
 активізація роботи щодо створення об’єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків, як основних замовників житловокомунальних послуг.
12. Пріоритений напрям: Розвиток культури, туризму та збереження
культурної спадщини
Оперативні цілі:

розвиток об’єктів галузі культури;

покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

розвиток туристичної сфери;

забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, з
питань охорони історико – архітектурної та культурної спадщини, збереження
та розвитку музейного фонду громади;

організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів
серед широких верств населення, забезпечення патріотичного виховання
молоді, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною
спадщиною;

популяризація культурної спадщини;

розширення культурної інфраструктури на селі та забезпечення
сільського населення культурно – мистецькими заходами.
13. Пріоритетний напрям: Екологічна ситуація, використання
природних ресурсів
Оперативні цілі:
 забезпечення реалізації державної екологічної політики на території
громади;
 збільшення ефективності заходів з охорони природних ресурсів, їх
збереження та відтворення.
14. Пріоритетний напрям: Мобілізаційна підготовка, цивільний захист
населення
Оперативні цілі:
 забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру шляхом ефективного функціонування
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування
на них.
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№
з/п

1
1.1

1.2.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Основні заходи та проекти,
Обсяги фінансування на 2022 рік
Відповідаль
Індикатор
спрямовані на реалізацію
(тис.грн.)
ний
(показник)
Програми
виконавець
виконання
Всього
Держав
Місце
Інші
ний
вий
джере
бюджет
бюджет
ла
2
3
4
5
6
7
8
1.Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади
Виготовлення
І
етапу
900,0
900,0
Забезпечення
топогеодезичної зйомки для
Відділ
населених
проектування
генерального
містобудуван
пунктів громаплану міста Новомиргородня, архітектури, ди
містоадміністративного
центру
будівництва,
будівною
громади, детального плану
житловодокументацією,
центральної частини міста.
комунального
що
дасть
господарства та
можливість
цивільного
поліпшити
захисту
інвестиційну
ситуацію
та
визначити
перспективи
розвитку
територій
Залучення
міжнародної
Відділ з питань
Залучення
технічної (грантової) допомоги
економічного
коштів
шляхом участі у грантових
розвитку та
інвесторів та
програмах різних рівнів
інвестицій
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
соціальноекономічних
проектів

Очікуваний
результат від
виконання

9
Створення
можливостей
щодо
проектування
генерального
плану міста
Новомиргород

Залучення
коштів в
економіку
громади,
покращення
інфраструктури
громади
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1

1.3

1.4

1.5

2
Поширення інформації про
потенціал
громади,
щодо
інвестиційних
проектів
і
пропозицій
суб’єктів
господарювання,
вільних
земельних ділянок та родовищ
корисних копалин

3
-

4
-

5
-

6
-

7
Відділ з питань
земельних
відносин, відділ з
питань
економічного
розвитку та
інвестицій

Інвентаризація об’єктів, які
було надано в оренду чи
придбано у власність та не
використовуються
за
призначенням, пошук шляхів
повернення їх у власність
громади з метою залучення
інвестицій на їх відновлення
Продовження
співпраці
з
існуючими
соціальними
партнерами та залучення нових

-

-

-

-

Відділ з питань
комунальної
власності,
юридичний відділ

-

-

-

-

Перший
заступник
міського голови,
структурні
підрозділи міської
ради

8
Залучення
коштів
інвесторів та
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
соціальноекономічних
проектів
Розроблення
пропозицій
щодо
можливостей
використання

9
Залучення
коштів в
економіку
громади,
покращення
інфраструктури
громади

Залучення
коштів
інвесторів та
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
соціальноекономічних
проектів

Залучення
додаткових
коштів на
розвиток
громади

Залучення
коштів в
економіку
громади,
покращення
інфраструктури
громади
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1

1.6

2.1

2.2.

2
Сприяння
інвесторам
у
питаннях
консультативної
допомоги,
супроводженні
інвестиційних проектів, які
реалізуються в громаді, а також
координації роботи інвесторів з
місцевими органами влади у
відповідності
до
вимог
законодавства

3
-

4
-

5
-

6
-

7
Перший
заступник
міського голови,
структурні
підрозділи міської
ради

8
Залучення
коштів
інвесторів та
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
соціальноекономічних
проектів
2. Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва
Формування
довіри
між
Перший
Кількість
органами влади і бізнесом,
заступник
прийнятих
покращення
регуляторного
міського голови, регуляторних
середовища
структурні
актів
підрозділи міської
ради
Підтримка
місцевого
Відділ з питань
Кількість
товаровиробника та надавача
економічного
діючих та
послуг
розвитку та
новотворених
інвестицій
малих та
середніх
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

9
Залучення
додаткових
коштів на
розвиток
громади

Збільшення
кількості
суб’єктів
підприємницької
діяльності
Збільшення
обсягів
виробництва
товарів, надання
послуг,
надходжень до
бюджету
територіальної
громади
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1
2.4.

2
Продовження
місцевої влади
шляхом
Меморандумів
співробітництво

3.1

Проведення
земель громади

8
Залучення
коштів
інвесторів та
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
соціальноекономічних
проектів
3.Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
інвентаризації
300,0
300,0
Перший
Впорядкуван
заступник
ня земельних
міського
відносин
голови
співпраці
та бізнесу,
підписання
про

3
-

4
-

5
-

6
-

7
Перший
заступник
міського голови,
структурні
підрозділи міської
ради

Відділ з
питань
земельних
відносин

3.2

Поновлення
нормативної
грошової
оцінки
земель
Новомиргородської
міської
ради

1000,0

-

1000,0

-

Перший
заступник
міського
голови
Відділ з
питань
земельних
відносин

Впорядкування земельних
відносин

9
Залучення
додаткових
коштів на
розвиток громади

Забезпечення
ефективного
управління
земельними
ресурсами, повне
та
своєчасне
надходження
плати за землю,
контроль
за
використанням і
охороною земель
Підвищення
ефективності
раціонального
використання
земель, збільшення
надходжень
до
місцевого
бюджету
від
плати за землю
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1
3.3

2
Проведення аналізу діючих
договорів в частині повноти
надходжень
коштів
від
використання
земель
комунальної власності

3
-

4
-

5
-

6
-

7
Відділ з
питань
земельних
відносин

8
Впорядкування земельних
відносин

3.4

Здійснення моніторингу щодо
ефективного
розпорядження
землями громади та контроль за
цільовим використанням земель
комунальної власності

-

-

-

-

Відділ з
питань
земельних
відносин

Впорядкування земельних
відносин

3.5.

Виготовлення
проектів
землеустрою
щодо
впорядкування територій для
містобудівних потреб

200,0

-

200,0

-

Перший
заступник
міського
голови,відділ
з питань
земельних
відносин,
відділ містобудування,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства
та цивільного
захисту

Впорядкування земельних
відносин

9
Забезпечення
повноти
надходжень
коштів від
використання
земель
комунальної
власності
Забезпечення
повноти
надходжень
коштів від
використання
земель
комунальної
власності
Створення умов
щодо
інвестиційної
привабливості
громади
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1
4.1

2
Проведення поточного
середнього ремонту вулиці
Соборності від вул.А.Гурічева
до вул.Ганни Дмитрян

3

4
5
6
7
4. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
4000,0
3600,0
400,0
-

8

Протяжність
відремонтован
их доріг

9
Покращення
стану дорожнього
покриття

5. Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти
5.1

Капітальний ремонт ДНВК
(ясла-садок)
«Калинонька»,
Новомиргородської
міської
ради, корпус 1, за адресою
м.Новомиргород,
вул.Є.Присяжного,57

16 000,0

6 000,0

-

10 000,0

Відділ освіти
міської ради

Поліпшення
стану об’єктів
соціальної
інфраструкту
ри

Створення
комфортних умов
для дітей та
персоналу
закладу

5.2.

Забезпечення виконання заходів
програми
підтримки
обдарованої
молоді
Новомиргородської
міської
територіальної
громади
на
2021-2024 роки

290,0

-

290,0

-

Відділ освіти
міської ради

Участь
обдарованої
молоді у
місцевих,
обласних,
всеукраїнських та
міжнародних
освітніх
заходах

Забезпечення
підтримки
обдарованої
молоді шляхом
створення умов
для її творчого,
інтелектуального
і фізичного
розвитку
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1
5.3.

2
Забезпечення виконання заходів
міської
цільової
програми
«Шкільний автобус» на 20212022 роки

3
2 000,0

4
-

5
2 000,0

6
-

7
Відділ освіти
міської ради

8
9
Частка дітей,
Забезпечення
для
яких
регулярного
організовано
безоплатного
підвезення до
перевезення до
місця
місць навчання і
навчання
і
додому, місць
дому,
у
проведення
загальній
масових заходів з
кількості
учнівською
учнів, які того молоддю, учнів та
потребують
педагогічних
працівників

5.4.

Придбання двох шкільних
автобусів для
Новомиргородської міської
територіальної громади

4 200,0

3 780,0

420,0

-

Відділ освіти
міської ради

Частка дітей,
Забезпечення
для
яких
регулярного
організовано
безоплатного
підвезення до
перевезення до
місця
місць навчання і
навчання
і
додому, місць
дому,
у
проведення
загальній
масових заходів з
кількості
учнівською
учнів, які того молоддю, учнів та
потребують
педагогічних
працівників

6.Поліпшення якості і доступності медичних послуг
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1
6.1.

2
Забезпечення виконання заходів
Міської
програми
боротьби
з
онкологічними
захворюваннями
на 2021- 2023 роки

3
503,0

4
-

5
503,0

6
-

7
Відділ
охорони
здоров’я
міської ради,
КНП
«ЦПМСД»

8
Зниження
показників
захворювання

6.2.

Забезпечення виконання заходів
міської
програми
протидії
захворюванню
на
туберкульоз
на 2021- 2023 роки

258,0

-

200,0

58,0

Відділ
охорони
здоров’я
міської ради,
КНП
«ЦПМСД»

Зниження
показників
захворювання

6.3.

Забезпечення виконання заходів
Міської
програми
розвитку первинної медикосанітарної
допомоги
на 2021- 2023 роки

3 500,0

-

3 500,0

-

Відділ
охорони
здоров’я
міської ради,
КНП
«ЦПМСД»

Зниження
показників
захворювання

9
Підвищення рівня
поінформованості
населення з
питань
профілактики і
ранньої
діагностики
злоякісних
новоутворень,
підвищення рівня
виявлення
злоякісних
новоутворень
Поліпшення
епідемічної
ситуації шляхом
зниження
показників
захворюваності
населення від
туберкульозу
Забезпечення
зниження рівня
захворюваності,
інвалідності
та
смертності населення
шляхом
формування
і
налагодження
ефективного
функціонування
системи надання
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населенню
доступної
і
високоякісної
первинної медико-санітарної
допомоги
на
засадах сімейної
медицини

6.4.

Забезпечення виконання заходів
міської програми розвитку та
підтримки
КНП
«Новомиргородська
міська
лікарня"
Новомиргородської
міської
ради
на
2021 – 2023 роки

75049,9

1400,0

46961,2

26688,7

Відділ
охорони
здоров’я
міської ради,
КНП
«Новомиргородська
міська
лікарня»

Зниження
показників
захворювання

Забезпечення
підвищення
якості
та
доступності
медичних послуг

6.5.

Придбання сучасного апарату
ультразвукової діагностики для
«КНП
Новомиргородська
міська лікарня»

1 590,0

1 431,0

159,0

-

Відділ
охорони
здоров’я
міської ради,
КНП
«Новомиргородська
міська
лікарня»

Кількість
людей, що
отримують
медичні
послуги

Покращення
якості
надання
медичних послуг
основі
впровадження
сучасних
технологій
діагностики.
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1

2

7.1

Реконструкція міського
стадіону «Колос» за адресою:
вулиця Маяковського 17,
м. Новомиргород
Новоукраїнського району
Кіровоградської області

8.1.

9.1

Забезпечення виконання заходів
Програми соціального захисту
ветеранів Великої Вітчизняної
війни, з числа учасників
бойових дій, що проживають на
території
Новомиргородської
міської ради на 2020-2022 роки

3
4
5
6
7
8
7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
70 000,0
63 000,0
7 000,0
Відділ сім'ї, Сприяння
молоді та
розвитку
спорту
інфраструктур
міської ради ри, кількість
проведених
заходів

3,0

8. Доходи населення. Соціальний захист населення
3,0
Відділ
соціального
захисту
населення
міської ради

Кількість
людей, що
отримують
соціальні
послуги

9.Підтримка учасників антитерористичної операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб
Надання
одноразової
120,0
120,0
Заступник
Кількість
матеріальної допомоги членам
міського
людей, що
сімей загиблих учасників АТО,
голови
отримують
ООС, пораненим учасникам
соціальні
АТО, ООС, учасникам –
послуги
добровольцям, які є учасниками
АТО, ООС, членам їх сімей

9
Створення сфери
культури,
дозвілля і
масового
доступного
спорту, що буде
здатна
забезпечувати
якісними
послугами значно
більшу кількість
мешканців
громади
Забезпечення
підвищення рівня
соціального
захисту
населення

Забезпечення
підвищення рівня
соціального
захисту
населення
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1
9.2

2
3
Забезпечення
безкоштовним
Сума
харчуванням дітей учасників визначаАТО та ООС у закладах освіти
тиметься за
поданими
заявами
на
отриман
ня пільг

4
-

5
-

6
Сума
визначатиметься за
поданими
заявами на
отримання
пільг

7
Відділ освіти

8
Кількість
людей, що
отримують
соціальні
послуги

9
Забезпечення
підвищення рівня
соціального
захисту
населення

10. Благоустрій території
10.2

Придбання тротуарної плитки у
кількості 600 кв.метрів та
асфальту - 60 тонн для
благоустрою с.Коробчине

300,0

Перший
заступник
міського
голови, відділ
містобудуван
ня,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства
та цивільного
захисту
11. Житлово – комунальне господарство
-

300,0

-

Поліпшення
благоустрою
населених
пунктів

Поліпшення
стану
благоустрою села
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1
11.1

2
Реконструкція
мережі
водопостачання
міста
Новомиргород Кіровоградської
області
(з
виготовленням
проектно-кошторисної
документації)

3
10 080,0

4
9 000,0

5
1 080,0

6
-

7
Перший
заступник
міського
голови,відділ
містобудуван
ня,
архітектури,
будівництва
та житловокомунального
господарства
та цивільного
захисту, КП
«Комунальник-2016»

8
Кількість
споживачів
послуг
водопостачан
ня та
водовідведень
-ня

9
Підвищення
якості
надання
комунальних
послуг;
зменшення витрат
на надання послуг
(тарифів)
через
усунення
аварійних витоків
води; забезпечення безперебійного
та
надійного
водозабезпечення
міста
Новомиргород

12. Розвиток культури, туризму та збереження культурної спадщини
12.1

Залучення міжнародної
технічної (грантової) допомоги
шляхом участі у грантових
програмах різних рівнів для
відродження об’єктів історико –
архітектурної та культурної
спадщини

-

-

-

-

Відділ з
питань
економічного
розвитку та
інвестицій
Сектор
культури,
туризму та
культурної
спадщини

Збереження
Відродження
історикооб’єктів історико
архітектурної – архітектурної та
та культурної
культурної
спадщини,
спадщини
розвиток
туристичнорекреаційного
потенціалу
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1
12.2

2
Розробка
туристичних
маршрутів,
включення
визначних туристичних об`єктів
до туристичних маршрутів

3
-

4
-

5
-

6
-

12.3

Проведення
тематичних
екскурсій по місцях історико –
архітектурної та культурної
спадщини громади

-

-

-

-

Забезпечення
виконання
Програми заходів по організації
офіційних
державних,
міжнародних та свят місцевого
значення
на
території
Новомиргородської
міської
ради на 2020-2022 роки

350,0

12.4

-

350,0

-

7
Сектор
культури,
туризму та
культурної
спадщини

Сектор
культури,
туризму та
культурної
спадщини

Сектор
культури,
туризму та
культурної
спадщини

8
Збереження
історикоархітектурної
та культурної
спадщини,
розвиток
туристичнорекреаційного
потенціалу
Збереження
історикоархітектурної
та культурної
спадщини,
розвиток
туристичнорекреаційного
потенціалу
Кількість
проведених
заходів

9
Розвиток
туристичної
сфери

Створення
позитивного
іміджу громади
Популяризація
туристичного
потенціалу
громади
Забезпечення
належного рівня
організації та
проведення
заходів із
відзначення свят
державного,
регіонального,
місцевого
значення,
пам’ятних дат,
історичних подій
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1
13.1

13.2

14.1

2

3

4
5
6
7
8
9
13. Екологічна ситуація, використання природних ресурсів
Озеленення парків, дитячих
750,0
750,0
Відділ
Поліпшення Озелення
та
майданчиків та вулиць громади
містобудуван
благоустрою благоустрій
ня,
населених
території,
архітектури,
пунктів
забезпечення
будівництва
ефективності
та житловозаходів з охорони
комунального
природних
господарства
ресурсів,
їх
та цивільного
збереження
та
захисту
відтворення
Пошук інвестора по створенню
Відділ з
Залучення
Розвиток
рекреаційної зони туристичного
питань
коштів
туристичної
призначення
та
зони
економічного інвесторів та
сфери, створення
відпочинку у м. Новомиргород
розвитку та
міжнародної
умов для
на
території
колишнього
інвестицій
технічної
відпочинку та
зоотехнікуму
допомоги для
дозвілля
реалізації
населення
соціальногромади
економічних
проектів
14. Мобілізаційна підготовка, цивільний захист населення, публічна безпека і правопорядок
Забезпечення виконання заходів 354,45
349,0
5,45
Відділ
Кількість
Захист населення
Програми цивільного захисту
містобудуван
проведених
і територій від
Новомиргородської
міської
ня,
заходів
наслідків
ради на 2021- 2025 роки
архітектури,
надзвичайних
будівництва,
ситуацій
житловотехногенного і
комунального
природного
господарства
характеру
та цивільного
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14.2

Забезпечення виконання заходів
міської
програми
протидії
злочинності,
підтримання
публічної
безпеки
і
правопорядку
на 2019-2024
роки

100,0

-

100,0

-

14.3

Забезпечення
виконання
заходів Програми організації
суспільно корисних робіт для
порушників, на яких судом
накладено
адміністративне
стягнення у вигляді виконання
суспільно корисних робіт, у
Новомиргородській
міській
територіальній громаді на 20212024 роки

40,0

-

40,0

-

захисту
міської ради
Відділ
містобудуван
ня,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства
та цивільного
захисту
міської ради

Юридичний
відділ апарату
виконавчого
комітету
міської ради

Кількість
проведених
заходів

Кількість
проведених
заходів

Забезпечення
здійснення
заходів,
спрямованих на
усунення причин
та умов вчинення
протиправних
діянь,
налагодження
дієвої співпраці
право-охоронних
органів та органу
місцевого
самоврядування у
сфері
профілактики
злочинності та
правопорушень
Забезпечення
здійснення
заходів організації суспільно
корисних робіт
для порушників,
на яких судом
накладено
адміністративне
стягнення у
вигляді виконання суспільно
корисних робіт
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1

2

15.1

Забезпечення
виконання
заходів Програми забезпечення
діяльності
комунальної
установи «Коробчинський загін
місцевої пожежної охорони на
2021-2023 роки

15.2

Забезпечення
виконання
заходів Програми забезпечення
діяльності
комунальної
установи «Новомиргородський
міський
архів»
Новомиргородської
міської
ради на 2021-2023 роки

3

4
5
6
7
15. Діяльність комунальних установ міської ради
1200,0
1200,0
Відділ з
питань
комунальної
власності
міської ради

600,0

-

600,0

-

Комунальна
установа
«Коробчинськ
ий загін
місцевої
пожежної
охорони»
Комунальна
установа
«Новомиргородський
міський
архів»

8

9

Кількість
проведених
заходів

Забезпечення
безперебійної
діяльності
місцевої
пожежної
охорони на
території міської
територіальної
громади

Кількість
виданих
довідок
населенню

Забезпечення
збереження
документів
особового складу
та видача
необхідних
довідок
населенню
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V. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ
Програма соціально-економічного розвитку Новомиргородської міської
ради на 2022 рік — документ короткострокового розвитку, розроблений
з метою визначення пріоритетних напрямів, оперативних цілей та завдань
щодо комплексності дій з їх реалізації.
Звітування
про
виконання
Програми
здійснюватиметься
відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях
міської ради.
Для об`єктивної оцінки результативності реалізації Програми
необхідно ввести низку індикаторів, що могли б візуалізувати отримані
результати.
Результатами виконання Програми будуть:
залучення коштів інвесторів та міжнародної технічної допомоги для
реалізації соціально-економічних проектів;
проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і
ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей його
використання;
кількість діючих та новостворених малих та середніх суб’єктів
підприємницької діяльності;
впорядкування земельних відносин;
сприяння розвитку інфраструктури;
поліпшення стану об’єктів соціальної інфраструктури;
поліпшення благоустрою населених пунктів;
збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток
туристично-рекреаційного потенціалу;
забезпечення
населених
пунктів
громади
містобудівною
документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та
визначити перспективи розвитку територій;
кількість прийнятих регуляторних актів;
частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і
дому, у загальній кількості учнів, які того потребують;
участь обдарованої молоді у місцевих, обласних, всеукраїнських та
міжнародних освітніх заходах;
зниження показників захворювання;
кількість людей, що отримують соціальні послуги;
кількість людей, що отримують медичні послуги;
кількість споживачів послуг водопостачання та водовідведення;
кількість проведених заходів;
протяжність відремонтованих вулиць та доріг.
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Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально
- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність
реалізації Програми.
Моніторинг проводиться за підсумками півріччя та року. Результати
моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Новомиргородської
міської ради та в засобах масової інформації. Звіт про реалізацію Програми
заслуховується на сесіях Новомиргородської міської ради.

Секретар міської ради

О.Лазарєв
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Додаток 1
до Програми

1.
2.

ПАСПОРТ
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Новомиргородської міської територіальної громади на 2022 рік
Ініціатор розроблення програми
Відділ з питань економічного розвитку та
інвестицій Новомиргородської міської ради
Рішення виконавчого комітету Новомиргородської міської ради
про погодження програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

5.1
6.

Головний розпорядник коштів
Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

Відділ з питань економічного розвитку та
інвестицій Новомиргородської міської ради
Структурні підрозділи міської ради, апарат
виконавчого комітету міської ради
Відділ з питань економічного розвитку та
інвестицій Новомиргородської міської ради
Новомиргородська міська рада
Структурні підрозділи міської ради, апарат
виконавчого комітету міської ради
2022рік

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних програм)

Реалізація основних завдань Програми буде
здійснюватися із залученням коштів:
державного, обласного бюджету, бюджету
Новомиргородської міської територіальної
громади, інших джерел, не заборонених
законодавством
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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього, тис.грн. у тому числі:
9.1. коштів місцевого бюджету
9.

Згідно з відповідним бюджетним
призначенням
Згідно з відповідним бюджетним
призначенням

коштів інших джерел

Секретар ради

Олександр ЛАЗАРЄВ
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Додаток 2
до Програми

1
1.

Джерела
фінансування

№
з/п

ПЕРЕЛІК
цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати
у 2022 році за рахунок коштів бюджету
Назва програми
Дата та номер
Головний
рішення
розробник та
міської ради
відповідальний
про
виконавець
затвердження
Програми
програми ( з
урахуванням
змін)
2
Програма соціального захисту ветеранів
Великої Вітчизняної війни, з числа
учасників бойових дій, що проживають на
території Новомиргородської міської ради на
2020-2022 роки

3
21 грудня
2019 року
№ 1670

4
5
Відділ
Кошти
соціального
бюджету
захисту
міської
населення міської територіа
ради
льної
громади

Обсяг
фінансування
місцевої програми
на 2022 рік:
всього, у т.ч. за
тис.грн рахунок
.
місцевого
бюджету,
тис.грн.
6
7
3,0
3,0
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1
2.

2
Міська цільова програма «Шкільний
автобус» на 2021-2022 роки

3
24 грудня
2020 року № 18

4
Відділ освіти
міської ради

5
Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади

6
2000,0

7
2000,0

3.

Програма підтримки обдарованої молоді
Новомиргородської міської територіальної
громади на 2021-2024 роки

08 жовтня
2021 року
№ 359

Відділ освіти
міської ради

Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади

290,0

290,0

4.

Міська програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2021- 2023 роки

24 грудня
2020 року
№16

503,0

Міська програма протидії захворюванню на
туберкульоз на 2021- 2023 роки

24 грудня
2020 року
№14

Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади,
власні
кошти
ЦПМСД

503,0

5.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

258,0

200,0
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1
6.

7.

2
Міська програма розвитку первинної
медико- санітарної допомоги на 2021- 2023
роки

3
24 грудня
2020 року
№15

4
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Міська програма розвитку та підтримки
24 грудня
КНП
КНП «Новомиргородська міська лікарня» 2020 року № 18 «Новомиргородсь
Новомиргородської
міської
ради
на
ка міська
2021 – 2023 роки
лікарня»
04 червня
Новомиргородсь
2021 року
кої міської ради
№ 231

5
6
Кошти
3500,0
бюджету
міської
територіа
льної
громади
Кошти 78136,8
бюджету
міської
територіа
льної
громади,
державно
го
бюджету,
кошти,
отримані
за
Програмою
медичних
гарантій з
Національної
служби
здоров’я
України,
власні
кошти

7
3500,0

49961,3
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10.

Програма заходів по організації офіційних
державних, міжнародних та свят місцевого
значення на території Новомиргородської
міської ради на 2020-2022 роки

21 грудня
2019 року
№ 1670

11.

Про затвердження у новій редакції Програми
сприяння створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у
м. Новомиргород на 2019-2022 роки

15 квітня
2019 року
№ 1344
13 листопада
2019 року
№ 1602

12.

Міська програма «Охорони навколишнього
природного середовища» на 2020-2022 роки

21 грудня
2019 року
№ 1671

підприєм
ства
Сектор культури,
Кошти
туризму та
бюджету
культурної
міської
спадщини міської територіа
ради
льної
громади
Відділ
Кошти
містобудування, бюджету
архітектури,
міської
будівництва,
територіа
житловольної
комунального
громади
господарства та
цивільного
захисту міської
ради
Відділ
Кошти
містобудування, бюджету
архітектури,
міської
будівництва,
територіа
житловольної
комунального
громади
господарства та
цивільного
захисту міської
ради

350,0

350,0

40,0

40,0

250,0

250,0
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1
13.

2
Програма
цивільного
захисту
Новомиргородської міської ради на 20212025 роки

3
24 грудня
2020 року
№17
26 липня
2021 року
№ 294

4
Відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства та
цивільного
захисту міської
ради
Структурні
підрозділи
Новомиргородської міської ради,
територіальні
органи
міністерств та
відомств України,
підприємства
різної форми
власності

5
Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади,
власні
кошти
підприєм
ств

6
354,45

7
349,0
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1
14.

15.

2
Програма
щодо
підтримки
заходів
мобілізаційної
підготовки,
мобілізації,
призову на військову службу та зборові
заходи,
ведення
військового
обліку
військовозобов’язаних
на
території
Новомиргородської територіальної громади
на 2021-2022 роки
Міська програма протидії злочинності,
підтримання
публічної
безпеки
і
правопорядку на 2019- 2024 роки

3
16 квітня
2021 року
№ 183

09 листопада
2018 року
№ 1163
16 квітня
2021 року
№ 182

4
Новомиргородський районний
територіальний
центр
комплектування
та соціальної
підтримки

5
Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади

6
59,2

7
59,2

Сектор
Кошти
поліцейської
бюджету
діяльності № 1
міської
(м.Новомиргород) територіа
відділення поліції
льної
№ 1 (м.Мала
громади
Виска)
Новоукраїнського
районного відділу
поліції Головного
управління
Національної
поліції в
Кіровоградській
області

100,0

100,0
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17.

2
Програма
забезпечення
діяльності
комунальної
установи «Коробчинський
загін місцевої пожежної охорони» на
2021-2023 роки

Програма організації суспільно корисних
робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у
вигляді виконання суспільно корисних робіт,
у Новомиргородській міській територіальній
громаді на 2021-2024 роки

3
16 квітня
2021 року
№ 184

08 жовтня
2021 року
№ 360

4
Відділ з питань
комунальної
власності міської
ради
Комунальна
установа
«Коробчинський
загін місцевої
пожежної
охорони»
Юридичний
відділ апарату
виконавчого
комітету міської
ради
Відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства та
цивільного
захисту міської
ради, КНП
«Благоустрій»

5
Кошти
бюджету
міської
територіа
льної
громади

Кошти бюджету міської територіальної
громади

1
16.

6
1200,0

7
1200,0

40,0

40,0
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1
18.

2
Програма
забезпечення
діяльності
комунальної установи «Новомиргородський
міський архів» Новомиргородської міської
ради на 2021-2023 роки

Секретар ради

3
16 квітня
2021 року
№ 181

4
5
Комунальна
Кошти
установа
бюджету
«Новомиргородсь міської
кий міський
територіа
архів»
льної
громади

Олександр ЛАЗАРЄВ

6
600,0

7
600,0

Додаток 3
до Програми
ПЕРЕЛІК
інвестиційних та інфраструктурних проектів, реалізацію яких предбачається
здійснювати у 2022 році за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів інвестиційного спрямування
Термін реалізації
Потреба в коштах на:
Залишкова
проекту
(тис.грн.)
вартість
Джерела
Загальна
реалізації
№ Назва проєкту (заходу),
фінансування, вартість, проекту, на
дата
з/п його місцезнаходження
дата
тис.грн.
тис.грн
початок
закінчен
2022 рік
2023 рік
2024 рік
початку
2022
року,
ня
тис.грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капітальний ремонт
ДНВК (ясла-садок)
«Калинонька»,
ДБ – 6 000,0
Новомиргородської
МБ – 0
1.
2022
2022
16 000,0
16 000,0
16 000,0
міської ради, корпус 1,
Інші джерелаза адресою
10 000,0
м.Новомиргород,
вул.Є.Присяжного,57
Реконструкція міського
стадіону «Колос» за
адресою: вулиця
Маяковського 17,
ДБ – 63 000,0
2.
м. Новомиргород
2022
2022
МБ – 7 000,0 70 000,0
70 000,0
70 000,0
Новоукраїнського
району Кіровоградської
області
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1
2
3. Поточний середній
ремонт вул. Соборності
від вул. А.Гурічева до
вул.Ганни Дмитрян у
місті Новомиргород
Кіровоградської області

3
2022

Реконструкція мережі
водопостачання міста
Новомиргород
Кіровоградської області
(з виготовленням
проектно-кошторисної
документації)

2022

Придбання сучасного
апарату ультразвукової
діагностики для «КНП
Новомиргородська
міська лікарня»

2022

6. Придбання двох
шкільних автобусів для
Новомиргородської
міської територіальної
громади

2022

4.

5.

4
2022

2022

2022

2022

5
ДБ – 3 600,0
МБ – 400,0

6

7

8

9

10

4 000,0

4 000,0

4 000,0

-

-

ДБ – 9 000,0
МБ – 1 080,0

10 080,0

10 080,0

10 080,0

-

-

ДБ – 1 431,0
МБ – 159,0

1 590,0

1 590,0

1 590,0

-

-

4 200,0

4 200,0

4 200,0

-

-

ДБ – 3 780,0
МБ –420,0
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1
7.
8.

9.

2
Придбання
автогрейдера
Розчистка русла річки
Велика Вись

3
2022

4
2022

2022

2024

Озеленення
центрального парку
міста Новомиргород

2022

2022

Секретар ради

5
МБ –2 800,0

6
2 800,0

7
2 800,0

8
2 800,0

9
-

10
-

Кошти
30 000,0
обласного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища–
30000,0 тис.грн
Кошти
500,0
обласного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища –
500,0 тис.грн.

30 000,0

10 000,0

12 000,0

8 000,0

500,0

500,0

-

-
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Додаток 4
до Програми
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
соціально-економічного розвитку
Новомиргородської міської територіальної громади
на 2022 рік та їх прогнозу на 2023-2026 роки
№
з/п

1
І
1
II
2

3

Найменування показника

Одини
ця
виміру

2020
рік,
факт

2
3
4
Демографічна ситуація
Чисельність постійного
осіб
27 079
населення
Економічна
ефективність
Кількість підприємств
одиниць 20,2
малого та середнього
бізнесу на 1000 осіб
наявного населення
Кількість кооперативів на одиниць 0,03
1000 осіб наявного
населення

2021 рік,
Проект
2022 рік
очікува Програми порівняно з
не
на 2022 рік 2021 роком,
%
5
6
7

2023 рік,
прогноз

2024 рік, 2025 рік, 2026 рік,
прогноз прогноз прогноз

8

9

10

11

27 016

26 970

99,8

26 835

26 700

26 580

26 450

20,1

20

99,5

19,9

13,2

13,5

13,7

0,03

0,03

100

0,03

0,3

0,03

0,3
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1

4

5

2
3
у тому числі:
обслуговуючих
сільськогосподарських
виробничих
сільськогосподарських
споживчих
Протяжність побудованих
км
у звітному році доріг з
твердим покриттям
місцевого значення
Кількість проектів
одиниць
регіонального розвитку,
що реалізуються на
території міської ради у
тому числі за рахунок:
коштів державного фонду
регіонального розвитку
коштів субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
формування
інфраструктури
територіальних громад
інших джерел

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,03

0,03

100

0,03

0,3

0,03

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

х

6

18

300

20

25

27

29

х

0

7

х

8

11

11

12

х

0

0

х

0

0

0

0

х

6

11

183,3

12

14

16

17
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1
ІІІ
6

7

8

9

2
Фінансова
самодостатність
Доходи загального фонду
бюджету грмади (без
трансфертів) на
1
особу
Частка видатків бюджету
розвитку в загальному
обсязі видатків об'єднаної
територіальної громади
(без урахування власних
надходжень бюджетних
установ)
Обсяг надходжень до
бюджету міської ради
територіальної громади
від сплати податку на
доходи фізичних осіб на 1
особу
Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади
від сплати єдиного
податку на 1 особу

3

4

5

6

7

8

9

грн.

х

5373,8

5593,5

104,1

5935,3

6227,8

%

х

-

-

-

-

-

грн.

х

3309,1

3383,0

102,2

3590,3

3767,7

грн.

х

680,2

852,8

125,4

905,0

950,0

10

11
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1
10

11

IV
12

13

2
Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади
від сплати акцизного
податку на 1 особу
Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади
від сплати податку на
майно на 1 особу
Якість та доступність
публічних послуг
Забезпеченість населення
лікарями загальної
практики - сімейними
лікарями на 1000 осіб
наявного населення на
кінець року
Середня наповнюваність
групи дошкільного
навчального закладу
громади

3
грн.

4
х

5
203,6

6
207,6

7
102,0

8
220,4

9
231,3

грн.

х

997,4

1020,6

102,3

1083,2

1136,5

осіб

0,5

0,5

0,6

120,0

0,5

17

17

100

17

осіб

х

10

11

0,5

0,5

0,5

17

17

17
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1
14

2
Частка дітей дошкільного
віку охоплена
дошкільними
навчальними закладами, у
загальній кількості дітей
дошкільного віку

3
%

15

Середня наповнюваність
класів загальноосвітньої
школи громади

16

17

4
х

5
72,1

6
73,3

7
х

8
74,1

9
74,5

10
74,5

11
74,6

осіб

х

15

16

106,7

16

16

16

16

Частка дітей, для яких
організовано підвезення
до місця навчання і дому,
у загальній кількості
учнів, які того
потребують

%

х

100

100

х

100

100

100

100

Частка дітей, охоплених
позашкільною освітою, у
загальній кількості дітей
шкільного віку

%

х

62,5

62,6

х

62,8

62,8

62,8

63,0
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1
18

2
Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземної
мови 160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування
з іноземної мови

3
%

19

Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали зрезультатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з української
мови 160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування
з української мови

%

4
х

5
18,5

6
20

7
х

8
22

9
22

10
23

11
24

х

37,8

37,85

х

37,9

37,95

38,0

38,5
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1
20

V
21

22

2
3
4
Частка випускників
%
х
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з математики
160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування
з математики
Створення комфортних
умов для життя
Кількість
одиниць 28
домогосподарств,
забезпечених
централізованим
водопостачанням, у
загальній кількості
домогосподарств міської
ради
Частка домогосподарств,
%
забезпечених централізованим водовідведенням, у
загальній кількості
домогосподарств міської
ради

5
7,5

6
9,5

7
х

8
11,5

9
13,5

10
15,5

11
17,5

28

28

100

28

28

28

28

-

-

-

-

-

-

-
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1
2
23 Частка населених пунктів,
у яких впроваджено
роздільне збирання
твердих побутових
відходів, у загальній
кількості населених
пунктів територіальної
громади
24 Частка населених пунктів,
які уклали договори з
обслуговуючими
організаціями на
вивезення твердих
побутових відходів

Секретар ради

3
%

%

4
2

5
2

6
2

7
х

8
2

9
2

10
2

11
2

2

2

2

х

2

2

2

2
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