
Звіт про виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Української міської територіальної 

громади за 2021 рік



Українська міська рада VIII скликання

міський голова
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планування, бюджету, фінансів, цін та приватизації

будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища

освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, 
фізкультури та спорту

комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового, 
торгівельного обслуговування та громадського харчування

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони 
громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, 
соціального захисту населення та антикорупційної діяльності

26 депутатів



8 політичних партій, 
4 депутатські фракції

Відбулося 13 сесій Української міської ради VIII скликання, 
з них 5 – позачергових. Скликано 26 пленарних засідань 
сесій Української міської ради.

Прийнято 436 рішень Української міської ради VIII скликання
Виконано 42 протокольних доручення постійних депутатських комісій
Прийнято 65 звернень від депутатів Української міської ради
Подано 6 звернень до державних органів влади

Рішення за основними напрямами діяльності

Кількість прийнятих рішень Напрямок діяльності

136 Фінансово-бюджетна сфера

60 Соціально-економічний розвиток міста

13 Приватизація майна комунальної власності

178 Земельні питання

49 Інші



Діяльність виконавчого комітету за 2021 рік

18 засідань
452 рішень, з них виконано 437
492 розпорядження міського голови, 
з них виконано 477

Рішення виконкому за напрямками діяльності

Містобудування та архітектура 120

Соціальний захист 62

Служба у справах дітей та сім’ї 52

ЖКГ та благоустрій 52

Торгівля 38

Бюджет 33

Освіта, культура та спорт 31

Соціально-економічний розвиток 14

Загальні питання виконкому 14

Екологія та природні ресурси 13

Архітектурно-будівельний контроль 9

Законність та НС 7

Квартирний облік 7

Земельні відносини 1



Звернення громадян

Опрацьовано 644 
звернення громадян

332 питання було порушено на 
особистому прийомі міського 
голови та його заступників

 Характер питань 2020 рік 2021 рік

Питання земельних відносини 60 172

Будівництво та архітектура 34 45

Освіта 47 86

Правопорядок 24 34

Комун. гос., транспорту 106 141

Робота ОМС 21 36

2020 рік
2021 рік

78 запитів на публічну інформацію, 
що на 58 запитів менше порівняно з 2020 роком

 Характер питань



Колл-центр

4 432 звернення
від громадян

Тематика звернення 2020 рік 2021 рік

Благоустрій 2174  1665

Електро/газопостачання 628 524

Водопостач./водовідведення 402 534

Правопорядок 1051 659

Ліфти, аварійний стан об'єкта 358 391

Опалення 116 84

Охорона здоров'я 98 43

Надання довідки 25 411
2020 рік
2021 рік

Тематика 
звернення

Вчасно виконано 98%



Центр надання адміністративних послуг

Кількість послуг у ЦНАП

2021 рік

2020 рік 175 послуги
320 послуг

Загальна кількість звернень для отримання послуг через ЦНАП

2021 рік

2020 рік 10 859
12 537

17+7+4+4+17+1+2+21+2+25+EРеєстрація транспортних засобів та 
видача посвідчення водія 1,58%

Оформлення паспорта  
громадянина України 25,64%

Реєстрація місця проживання/
перебування 17,17%

Реєстрація нерухомого майна 7,37%

Реєстрація фізичних та юридичних 
осіб 3,75%

Послуги ДРАЦС 3,96%

Державні допомоги, субсидії, пільги 
16,81%

Питання архітектурно-будівельного контролю 0,93%Послуги ДЗК 2,06%

Інші послуги виконавчого комітету 20,73%

Звернення для отримання послуг 
через ЦНАП 



Надійшло коштів до міського бюджету за рахунок сплати  
адміністративного збору за надані послуги ЦНАП

2021 рік

2020 рік 340 472 грн
737 383 грн

Паспортні послуги

2021 рік

2020 рік 375 538 грн
213 106 грн

Реєстраційні послуги

Збільшено перелік послуг 
з 228 до 320.  
З них послуг соціального 
характеру - 90. 

Понад 31 тис. осіб відвідали та 
скористалися веб-сайтом Цен-
тру надання адміністративних 
послуг cnapukrainka.com.ua

Основні нововведення та досягнення 2021 року:
- Запроваджено надання усіх видів допомог, пільг та субсидій через адміністраторів ЦНАП.
- Забезпечено можливість отримання адміністративних послуг з використанням електронного па-
спорта в системі ДІЯ, шеринг документів.
- Створені віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП у старостинських округах громади.
- Запровадження нової сучасної системи електронного документообігу в роботі ЦНАП.
- Кожен адміністратор постійно підвищував свій професійний рівень, брав участь у вебінарах та 
семінарах, які організовувалися Міністерством цифрової трансформації.
- Адміністратори ЦНАП залучені до загальнодержавної програми щодо надання допомоги  
суб'єктам звернення з генерування COVID-сертифікатів та роз'яснення порядку отримання  
допомоги в рамках Програми «єПідтримка».



18+41+6+1+1+1+1+21+7+3+EКвартоблік 0,62%

Звернення щодо отримання місця в ДНЗ 6,27%

Послуги у сфері земельних відносин 21,16%

Містобудування та архітектура 8%

Послуги Служби у справах дітей та сім’ї 2,96%

Соціальні послуги 18,93%

Надання матеріальної допомоги з 
місцевого бюджету 41,09%

Послуги в сфері екології 0,09%

Послуги, які стосуються роботи 
закладів торгівлі 0,88%

Звернення для отримання послуг виконавчого комітету

Надано 

3297 
послуги з 

оформлення 
паспорта

Надано 

2120 
послуги у сфері 
реєстрації місця 

проживання

Надано 

2031 
послуги у сфері  

соціального захисту 
населення



Документообіг

Опрацьовано

12138 
документів

вхідних – 5296
вихідних – 4422
кадрових – 515
нормативно- 
розпорядчих – 1345

Надійшло звернень  
депутатів всіх рівнів – 233

Прийнято

1036 
розпоряджень 
Українського  

міського голови

з основної  
діяльності – 489 
з кадрової роботи – 547

Порівняння кількості опрацьованих документів за відповідний період 2021 р. та 2020 р.

Тип докуметів 2020 рік 2021 рік

Вхідні документи 2645  5296

Віхідна кореспонденція 2640 4422

Нормативно-розпорядчі док. 699 1345

Внутрішні документи 560 244

Кадрова робота 515 319

Реєстрація документів та робота з ними проводилась 
в системі електронного документообігу ДОК ПРОФ

2020 рік
2021 рік



Надходження коштів до міського бюджету за рахунок 
сплати адміністративного збору за надані послуги ЦНАП

Паспортні послуги

Реєстраційні послуги
340 472 грн 375 538 грн

737 383 грн

213 106 грн

2020 р. - 716 тис. грн 2021 р. - 950,5 тис. грн

26+22+4+24+4+20+E
Витачівський 20% Трипільський 26%

Жуківцівський 22%

Верем’яцький 4%

Халеп’янський 24%

Щербанівський 4%

Кількість адміністративних послуг, отриманих в старостинських округах

95,5 % 
рівень задоволе-
ності населення 
якістю наданих  

адміністративних

ЦНАП займає  
27 місце з 2718

Згідно всеукраїнського  
рейтингу ЦНАПів



Бюджет Української територіальної громади

Доходи 
444 563,8 тис. грн

виконано на 108,7 %

Видатки 
373 994,69 тис. грн

виконано на 83,7 %

Податкові надходження

Офіційні трансферти

Неподаткові надходження

258 611,07

176 242,7

9 709,97

Освіта

Соціальний захист

Охорона здоров’я

Органи місцевого самовряд.

Фізична культура і спорт

Культура і мистецтво

Житлово-комунальне го-во

Інші видатки і програми

Економічна діяльність

Реверсна дотація

117 153,51

10 000,49

3 002,15

57 706,19

7 286,92

9 196,25

100 060,72

19 975,67

36 868,56

12 744,2

* тис. грн

� � 3+E
Податкові 

надходження
58,1 %

Офіційні 
трансферти

39,6 %

Неподаткові 
надходження

2%

Структура 
доходів

31,3%

26,8%

15%

10%

5%

3%

2%

2%

2%

1%



Динаміка приросту власних та закріплених доходів бюджету 
Української міської територіальної громади за 2021 рік

План

209 928,3 тис. грн

Факт

268 321,03 тис. грн

зростання на 58 392,73 тис. грн (127,8 %)

Структура власних та закріплених доходів бюджету

Найменування 2021 р. (тис. грн.) Питома вага (%) 

Податок на доходи 131 889,20  49,15

Рентна плата 20 552,90  7,66

Пальне 3 183,40  1,19

Акцизний податок 7 201,90  2,68

Податок на майно 9 512,14  3,55

Земельний податок 15 536,12  5,79

Орендна плата 6 912,00  2,58

Транспортний податок 106,00  0,04

Єдиний податок 39 769,65  14,82

Екологічний податок 21 165,30  7,89

Інші 12 492,42  4,65



30+27+16+11+5+3+2+2+2+1+1+E Освіта 
31,3% 

Житлово- 
комунальне  
господарство 
26,8%

Органи  
місцевого  
самоврядування 
15%

Економічна  
діяльність 
10%

Інші видатки  
і програми 
5%

Реверсна дотація 3%

Соціальний захист 2%

Культура і мистецтво 2%

Фізична культура  
і спорт 2%

Охорона  
здоров’я 1%

Структура видатків 
міського бюджету



Структура видатків бюджету розвитку

Найменування тис. грн.

Придбання предметів довгострокового користування (бюджетні установи) 385,80

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (освіта) 1329,16

Придбання житла для дитини-сироти 449,84

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів 23 806,18

Реконструкція будівлі дитячого садочку-початкової школи 13 406,28

Всього: 39 377,26

Структура видатків загального фонду бюджету

Найменування тис. грн.

Державне управління 56 545,90

Освіта 112 996,00

Охорона здоров’я 3 002,20

Соціальний захист та соціальне забезпечення 10 000,50

Культура і мистецтво 9 102,20

Фізична культура і спорт 7 088,10

Житлово-комунальне господарство 18 472,80

Економічна діяльність 3 931,70

Інша діяльність 3 606,60

Міжбюджетні трансферти 13 281,50



Безпечна громада

Муніципальне громадське форму-
вання з охорони громадського  
порядку «Українська міська  
Варта» - 3 500 000 грн. 
За штатом – 17 працівників

Підписано меморандум з  
Національною поліцією 
України – «Поліцейський 
офіцер громади»

Затверджено міську програму «Поліцейський офі-
цер громади» на 2022-2024 роки - 1 290,00 тис. грн. 
Закуплено автотранспортного засобу для поліцейсь-
кого офіцера громади - 521 200.00 тис.  
За штатом – 3 працівника.

Найменування К-сть

Отримано викликів від чергового поліції 59

Отримано викликів від диспетчера колл-центру 575

Повідомлення громадян 73

Співпраця з районною поліцією 98

Виписано попереджень на автомобілі 373

Винесено офіційних застережень 15

Забезпечено охорону громадського порядку 364

Передано осіб до лікарні 17

Передано НП 19

Співпраця у розкритті злочину 4

Співпраця з Міністерством надзвичайних ситуацій 1

Складено адміністративних протоколів 172

Підсумки роботи з охорони громадського порядку за 2021 рік



Основні показники стану розвитку підприємництва на території громади

Загальна кількість зареєстрованих 
суб’єктів підприємницької діяльності

Юридичних осіб Фізичних осіб

914 1496

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності, які сплачують податки

Юридичних осіб Фізичних осіб

256 1163

Кількість прибуткових підприємств

Юридичних осіб Фізичних осіб

77 1009

Кількість збиткових підприємств

Юридичних осіб Фізичних осіб

62 -

Надходження до бюджетів всіх рівнів, млн.грн.

Юридичних осіб Фізичних осіб

258 34,4
Кількість роботодавців, 

зареєстрованих в  
громаді

931

Кількість мешканців 
громади, які мали статус 

безробітного

401
Середньомісячна  

заробітна плата штатних 
працівників

13 140 грн

Загальна кількість  
пенсіонерів

6671 осіб

Середній розмір  
пенсії

3 400 грн

Трипільська ТЕС  
ПАТ Центренерго 

ТОВВТФ «ЕКМІ» 

ТОВ «Трипільський  
пакувальний комбінат»

Провідні підприємства

Загальниа сума сплаченого ПДФО – 128 805,852 тис. грн.
Загальна сума сплаченого єдиного податку – 39 071,024 тис. грн.



Розвиток співробітництва, партнерських відносин та позиціонування

Обмін досвідом з  
Хустською міською  
територіальною громадою 
Закарпатської області

Підписання тристороннього 
Меморандуму про співпрацю 
між Українською міською  
територіальною громадою, 
Хустською міською  
територіальною громадою  
Закарпатської області,  
Василівською міською  
громадою Запорізької області

Співпраця міст-побратимів у соціальній, 
культурній, освітній та туристичній галузях 
та реалізація спільних проєктів



Підвищення ефективності управління майном комунальної власності

• Проведено облік майна комунальної власності в сільській місцевості – 81 об’єкт.
• Визначено об’єкти нерухомості, які можливо передати в оренду та залучити додаткові 

кошти для потреб громади – 7 об’єктів.
• Об’єкти з цільовим призначенням які плануються передати в оренду для подальшого 

розвитку сільської громади  – 4 об’єкти.
• Визначено об’єкти нерухомості, які потребують виготовлення правовстановлюючої 

документації – 22 об’єкти.

Членство в асоціаціях органів місцевого самоврядування (37 770 грн.)

• Представлення інтересів та захист прав органів місцевого самоврядування у вищих 
органах державної влади.

• Семінари та тренінги для спеціалістів виконавчого комітету при змінах у законодав-
стві та роз’яснення щодо нового закону про оренду комунального майна.

• Розробка сталого енергетичного розвитку та клімату.

Підписання Угоди про співпрацю з Обухівською міськрайонню філією Київського 
обласного центру зайнятості

Українська міська територіальна громада продовжила членство в Асоціації міст України (АМУ) та 
асоціації «Енергоефективні міста України» (АЕМУ), у 2021 році громада вступила до Асоціації ОТГ.

Cприяння зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць в населених пунктах м.Українка, 
с.Верем’я, с.Витачів, с.Жуківці, с.Плюти, с.Трипілля, с.Халеп’я, с.Щербанівка

Подарункова та презентаційна сувенірна продукція



Реєстрація місця проживання фізичних осіб та ведення 
Реєстру територіальної громади

Надано

7073
послуги

Розглянуто

2153
заяви щодо реєстрації 

місця проживання 
фізичних осіб

Зняття з реєстрації 
місця проживання - 1426    
Реєстрація місця 
проживання - 727

Видано

5090
довідок

Демографічна ситуація (кількість осіб що проживає)

Місто Українка - 16 204
Село Плюти - 57
Село Верем’я - 263

Село Витачів - 603
Село Жуківці - 626
Село Трипілля - 2185

Село Щербанівка - 170
Село Халеп’я - 670

Центр зайнятості населення

Українським міським головою було підписано угоду  
про спільну діяльність з центром зайнятості

• Активна робота в напрямку сприяння зайнятості населення шляхом створення нових робочих 
місць в населених пунктах м.Українка, с.Верем’я, с.Витачів, с.Жуківці, с.Плюти, с.Трипілля, 
с.Халеп’я, с.Щербанівка розташованих на території Української територіальної громади.

• Організовано робоче місце та часи прийому громадян для консультацій в приміщеннях 
Української міської ради.



Житлово-комунальне господарство

За кошти міського бюджету територіальної громади виконано:
• експертне обстеження 28 ліфтів у багатоквартирних будинках на суму 163 032 грн;
• поточний та капітальний ремонти 15 ліфтів у багатоквартирних будинках на суму 1 355 149 грн;
• капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків 1202 м2 на суму 693 796 грн.
• капітальний ремонт системи гарячого водопостачання із заміною бойлерів в багатоквартирних будин-

ках на суму 1 461 510 грн.
• поточний ремонт із встановленням насосного обладнання свердловини, яка обслуговує багатоквартир-

ний житловий будинок с. Жуківці -15 720 грн.
• поточний ремонт із встановленням насосного обладнання свердловини, яка обслуговує житловий фонд 

с.Халеп'я - 14 706 грн.
• поточний ремонт мереж освітлення, теплопостачання, гарячого водопостачання, холодного водопоста-

чання, каналізації, хімічна промивка бойлерів та теплообмінників, фарбування газопроводів, повірка 
лічильників теплової енергії.

У рамках Програми розвитку житлово-комунального господарства  
по Українській міській територіальній громаді на 2021р. 

• Виконано поточний ремонт міжпанельних швів багатоквартирних будинків.
• Призначено управителя у 43-х багатоквартирних будинках м. Українка - ПОЖ.
• Визначено виконавця послуг з  вивезення ТПВ - ТОВ «Профпереробка».
• Придбано газовий котел в котельню с. Халеп`я.



Енергозбереження
Реалізація заходів Громадського бюджету з енергозбереження 2019-2021 рр. по вул. Зв`язку, 5, 
пр.Дніпровський, 16,18,21-А, вул. Соснова, 1,5,7, вул. Енергетиків, 6, вул. Юності, 1, вул. Київська, 1В

• заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування; 
• поточний ремонт покрівлі; 
• встановлення теплоізоляції трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання; 
• поточний ремонт системи опалення з встановленням регулятора на вводі опалення в будинок; 
• поточний ремонт мережі освітлення місць загального користування із заміною світильників на світлодіодні;
• встановлення системи частотного регулювання на насоси в ІТП.

«Дні енергії» на Димерській СЕС-1

Навчально-пізнавальна екскурсія 
для учнів 9-го класу Трипільського 
ліцею Української міської ради

За ініціативи Європейського Союзу «Угода мерів 
щодо клімату та енергії»

Підписано договір між виконавчим комітетом Української міської ради та Асоціацією «Енергоефективні 
міста України» щодо розробки та написання стратегічного документу «План дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату Української міської територіальної громади до 2030 року»

Здійснюється за допомогою автоматизованої систе-
ми енергомоніторингу збір показників приладів обліку 
теплової енергії, електричної енергії, водопостачання 
в бюджетних установах м. Українка та аналіз спожи-
вання енергоресурсів даними будівлями. 



Реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги «Встановлення системи автоматизованого моніто-
рингу енергоресурсів в бюджетних установах міста та термомодернізація будівель Палацу культури 
«Енергетик» та Спорткомплексу з використанням відновлювальних джерел енергії»

Термомодернізація Палацу культури «Енергетик»

Загальна вартість ремонтних робіт - 16 432 232,20 грн.

У 2021 році проведено наступні роботи:
• Встановлено енергозберігаючі вікна – 100%
• Проведено реконструкцію системи водовідведення – 100%
• Проведено реконструкцію системи опалення та встановлено  

Індивідуальний тепловий пункт - 100%
• Утеплено фасад мінеральною ватою (15 та 20 см) – 100%
• Відремонтовано та утеплено покрівлю – 100%
• Замінено вхідні групи – 100%
• Ремонт та утеплення цоколю – 90%
• Встановлено сонячні колектори – 100%
• Встановлено вентиляції – 70%

Вартість ремонтних робіт у 2021 р. - 
12 834 251,55 грн.
З них:  кошти гранту складають -  
7 880 347,52 грн
- кошти виконавчого комітету УМР - 
4 973 904,03 грн.

листопад

2020 рік, Гкал 71,5

2021 рік, Гкал 24,5Е
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Термомодернізація Спортивного комплексу

Загальна вартість ремонтних робіт - 12 926 358 грн.

• Встановлено систему геліоколекторів
• Проведено реконструкцію системи гарячого 

водопостачання та опалення
• Завершено роботи з ремонту покрівлі
• Завершено внутрішні роботи з облаштування 

відкосів
• Встановлено протипожежні двері

Вартість ремонтних робіт у 2021 р. - 
4 487 196,54 грн.
З них: - кошти гранту складають -  
3 741 084, 23 грн
- кошти виконавчого комітету УМР - 
746 112,31 грн.

листопад

2020 рік, Гкал 52,8

2021 рік, Гкал 17,3

В рамках проєкту встановлено автоматизовану систему енер-
гомоніторингу, за допомогою якої здійснюється збір показників 
лічильників та аналіз споживання енергоресурсів в бюджетних 
установах м. Українка - теплової енергії, електричної енергії, 
водопостачання
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Інформація про реалізацію Громадського бюджету з енергозбереження  
у 2021 році (реалізація заходів планувалася у 2020 році)

№ Адреса Виконані заходи Вартість, грн

1 вул. Соснова, 8 заміна дверей в місцях загального користування – 36 од. -

2 вул. Соснова, 5
ізоляції трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання 
підвального приміщення (зміна передбачених видів робіт згідно звер-
нення мешканців), в т.ч. технагляд

166 900,00 
2 503,50

3 пр. Дніпровський, 16 заміна вікон в місцях загального користування – 18 шт; 134 216,96

4 пр. Дніпровський, 21 А
ремонт покрівлі – 152 м2 (зміна передбачених видів робіт згідно звер-
нення мешканців), в т.ч. технагляд

126 652,00 
1 899,78

5 вул. Зв`язку, 5 заміна вікон в місцях загального користування – 22 од.; 161 806,47

6 пр. Дніпровський, 18 заміна вікон в місцях загального користування -18 шт. 134 216,96

7 вул. Соснова, 7
встановлення, заміна приладів освітлення з датчиками руху – 420 шт 
(з них 260 з датчиками руху) (зміна передбачених видів робіт згідно 
звернення мешканців)

162 000,00

8 вул. Соснова, 1
заміна вікон в місцях загального користування – 18 од., в т.ч. техна-
гляд

194 786,40 
1 823,45

9 вул. Енергетиків, 6 
заміна вікон в місцях загального користування – 15 од, в т.ч. техна-
гляд

145 892,40 
2 434,80

10 вул. Київська, 1 В
встановлення, заміна приладів освітлення з датчиками руху – 120 шт 
(з них 70 шт з датчиками руху), в т.ч. технагляд; встановлення систе-
ми частотного регулювання на насоси в ІТП

74 950,00 
936,89 
49 304,00

11 вул. Юності, 1
встановлення регулятора на вводі опалення в будинок, в.т.ч. техна-
гляд

149 924,82 
1 200,00

Всього: 1 511 448,43



Благоустрій та інфраструктура

Мета благоустрою полягає у реалізації  
комплексу заходів, спрямованих на  
покращення зовнішнього вигляду та  
санітарного стану міста.

• Проведені роботи з утримання вулиць та автодоріг: 
поточний ремонт доріг населених пунктів громади 
загальною площею 6 621 м2, розчищення зсувів після 
негоди – 11 326 м3, нанесення дорожньої розмітки та 
встановлення дорожніх знаків на загальну суму 3 485 
065,31 грн. Для належного утримання доріг та тротуарів 
у зимовий період придбано 50 контейнерів для піща-
но-сольової суміші на суму 134 940 грн.;

• обслуговування мереж зовнішнього освітлення, елек-
трична енергія та освітлення вулиць населених пунктів 
– 3 150 933,19 грн.;

• організоване регулярне прибирання територій населе-
них пунктів на загальній площі 268 213,36 м2, загальна 
сума за рік склала 10 258 393,36 грн.;

• відремонтовано 19 дитячих майданчиків, в т.ч. з част-
ковою заміною конструкцій – 3 одиниці, на загальну 
суму 270 497,28 грн.;

• отримано за рахунок обласного бюджету 32 контейне-
ри для роздільного збору побутових відходів: 10 контей-
нерів для збору скла, 10 контейнерів для збору паперу, 
10 контейнерів для збору пластика, 1 контейнер (три-
кольоровий) для окремого збору різних відходів та 1 
металевий для збору побутових відходів;

• проведені роботи з прочищення каналізаційних ко-
лекторів – 1 792,0 м; чистка колодязів, оглядових та 
дренажних відстійників – 30 одиниць; відкачано 26 м3 
дощових вод з колодязів на загальну суму 100 000 грн.;

• висаджено 330 од. дерев та кущів та 4 520 од. од-
норічних квітів на загальну суму 101 180 грн.;

• очищено від порослі 17 500 м2 берегової смуги;
• вивезено зі стихійних сміттєзвалищ 81 145 м3 сміття;



• підтримувалась якісна робота системи відеоспостере-
ження на території УМТГ. Загальна сума річного обслу-
говування системи складає 199 530 грн.;

• завезено піску 16,2 м3 у 54 пісочниці на дитячих майдан-
чиках на суму 49 950 грн.;

• прочищено зовнішню побутову каналізацію по вул. 
Гагаріна в с. Жуківці. Вартість виконаних робіт склала 49 
917,00 грн.;

• відремонтовано та пофарбовано лавки, урни та смітники 
у м. Українка. Загальна вартість робіт склала 90 173,36 
грн.;

• відремонтовано свердловину з постачання питної води в 
с. Халеп’я. На ремонтні роботи використано 9 204 грн.;

• відремонтовано 38 металевих контейнерів для збору 
твердих побутових відходів. Вартість робіт склала 49 900 
грн.;

• працювало 2 збірних туалетних модуля на набереж-
ній м. Українка. Встановлювались додаткові мобільні 
туалетні кабіни на період проведення свят у населених 
пунктах. Вартість оренди туалетних кабін з монтажем та 
доставкою за весь період оренди склала 119 000 грн.;

• придбано 96 сміттєвих урн: 50 урн з боковим кріплен-
ням для заміни старих на набережній м. Українка та 46 
урн для встановлення додаткових. Загальна вартість 
закупівлі склала 134 200 грн.;

• підготовлена технічна документація на роботи з улашту-
вання дощової каналізації та благоустрою житлових 
будинків №11 та 12 по вул. Будівельників. Вартість інже-
нерно-геологічного розвідування та топографо-геоде-
зичної зйомки земельної ділянки склала 49 967,75 грн..



Архітектурний відділ
Назва Кількість

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 8

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 91

Паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності

видано – 5;
анульовано -1;
термін дії продовжено - 2

Дозвіл на встановлення зовнішньої реклами 2

Генеральні плани, що перебувають в процесі розробки 1

Плани зонування, що перебувають в процесі розробки 1

Детальні плани території, що перебувають в процесі розробки 1

Земельний відділ

Сформовано

27 
протоколи за участі 

постійної комісії  
міської ради

Розглянуто

1041 
питання

щодо надання дозволів 
на розробку проек-
тів землеустрою, за-
твердження проектів 
землеустрою щодо 
виділення земельних діля-
нок громадянам та інше

Підготовлено 

630 
проєктів  

рішень УМР

Видано 

159 
рішень УМР

Видано 

269 
витяги з  

земельного кадастру 

Видано 

34 
довідки

Видано 

257 
відповіді на 
звернення

За 2021 рік відділом  
містобудування, архітектури  
та розвитку інфраструктури  
виконавчого комітету  
Української міської  
ради було здійснено такі  
роботи:



Сектор капітального будівництва

Сектором капітального будівництва управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету 
Української міської ради у 2021 році були розпочаті та виконані наступні роботи:
• Розпочались роботи з «Реконструкції будівлі дитячого садочку-початкової школи за адресою:  

вул. Юності, 3 в м. Українка Обухівського району Київської області»;
• Укладено 4 договори на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єктах: «Облаштування 

скверу в районі вул. Соснова 9, 10 в м. Українка, Обухівського району, Київської області», «Розробка 
проектно-кошторисної документації з благоустрою території в Закладі дошкільної освіти (ясла- 
садок комбінованого типу) «Сонечко» Української міської ради за адресою: вул. Юності, 3 в м. Українка 
Обухівського р-ну Київської області», «Облаштування скверу в районі академічного ліцею № 2 Українсь-
кої міської ради в  м. Українка Обухівського р-ну Київської області», «Будівництво водно-спортивної бази 
КДЮСШ (брандвахта) в м. Українка, Обухівського р-ну, Київської області». Також розпочаті предпроєкт-
ні роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво басейна на території 
Академічного ліцею №2 Української міської ради Обухівського району Київської області за адресою:  
вул. Юності, 21 в м. Українка Обухівського р-ну, Київської області»;

• Проведено 4 коригування проєктно-кошторисних документацій з капітального ремонту дорожнього 
покриття по Українській територіальній громаді;

• Розроблено 2 проєктно-кошторисних документації  по об’єктах: «Будівництво спортивного майданчи-
ка за адресою: вул. Шевченка, 48 с. Щербанівка,  Обухівський район, Київська область», «Розробка 
проєктно-кошторисної документації з благоустрою (біля будівлі сільської ради) території за адресою: 
вул. Шевченка, 48 с. Щербанівка, Обухівський район, Київська область»;

• Для подальшого проведення капітального ремонту, була зроблена технічна експертиза мосту через  
р. Стугна. Крім того укладені договори на технічне обстеження всіх мостових споруд які розташовані на 
території Української об’єднаної громади;

• Облаштовано дитячий майданчик в с. Халеп`я;
• Розпочаті роботи з капітального ремонту станції «Поліцейський офіцер громади» в адміністративному 

приміщенні 1-го поверху с. Жуківці Обухівського району Київської області»;
• Продовжуються роботи з Грантового контракту в рамках реалізації Проєкту Європейської Комісії «Вста-

новлення системи автоматизованого  моніторингу енергоносіїв в бюджетних установах міста та термо-
модернізація будівлі ПК «Енергетик» з використанням джерел відновлювальної енергії».



Екологія

Сума використаних коштів на виконання Міської програми першочергових заходів по охороні навколиш-
нього природного середовища по Українській міській територіальній громаді склала 15 689 240 грн.

• Заходи з озеленення населених пунктів Української міської територіальної  громади - 9 050 527,63 грн;
• Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (послуги з забезпечення еко-

логічно безпечного збирання та перевезення побутових відходів вздовж річок Стугна та Дніпро на території 
Української міської територіальної громади) –  887 521,64 грн;

• Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (послуги з забезпечення еколо-
гічного безпечного збирання та перевезення побутових відходів із території Української міської територіальної 
громади) – 4 641 109,86 грн;

• Послуги з організації збору відходів-відпрацьованих елементів живлення (батарейок) для подальшої утилізації 
та надання спеціальних контейнерів для накопичення - 25 200,00 грн;

• Капітальний ремонт каналізаційних мереж будівлі за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Україн-
ка, вул. Юності, будинок 19 А - 278 134,74 грн;

• Заходи з ліквідації стихійної порослі на водній акваторії та берегозакріплювальних відкосах в районі території 
пляжу та набережної р. Дніпро в м. Українка - 156 330,00 грн;

• Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №3 до колодязя гасіння КК-59 в м. Українка 
(співфінансування з обласним бюджетом):

       - 574 413,49 грн - бюджет міської територіальної громади (з них 30 000,00 грн ТОВ «Інженерно-вишукуваль 
ний центр» (виготовлення експертного звіту), 
       - 3 751 752,00 грн - обласний бюджет.
• Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від КК-105 до КК-146 в м. Українка – 30 000,00 грн;
• Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (місцевих програм) - 46 000,00 

грн.



Цивільний захист населення

• Створено відділ оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органанми та з питань надз-
вичайних ситуацій і цивільного захисту.

• Створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прове-
дено 20 засідань комісії, розглянуто 57 актуальних питань із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

• Створено місцевий матеріальний резерв для запобігання виникнення і ліквідації наслідків надз-
вичайних ситуацій техногенного та природного характеру та розпочато формування місцевого 
матеріального резерву.

• Створено комісію з питань евакуації.
• Розроблено та затверджено паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру.
• Розроблено та затверджено Цільову програму захисту населення і територій Української місь-

кої територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2022-2024 роки. 

• Створено розрахунково-аналітичну групу.
• Проведено спеціальний огляд захисних споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіацій-

них споруд) із складанням актів за встановленою формою.
• Попереджено виникнення 1-ї надзвичайної ситуації на сміттєзвалищі біля села Трипілля.
• Надано допомогу паливно-мастильними матеріалами 4-му Державному пожежно-рятувально-

му загону ГУ ДСНС у Київській області.
• Організовано проходження функціонального навчання посадовими особами та фахівцями, що 

виконують завдання цивільного захисту – 17 осіб.



Соціальний захист населення

Служба у справах дітей та сім’ї Української міської ради
Здійснює заходи щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а саме: ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, здійснення контролю за умовами проживання, утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, усиновлених дітей, ведення обліку дітей Української ТГ, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, проведення профілактичних бесід з батьками дітей, які вчинили правопорушення, 
організацію оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей учасників бойових дій 
в зоні проведення антитерористичної операції тощо.

Представляли інтереси дітей в судах:

10 
цивільних справ 

(17 судових засідань)

1 
кримінальна справа 

(13 судових засідань)

На обліку перебуває:

37 
дітей, позбавлених  

батьківського піклування 
та дітей-сиріт

25 
усиновлені  

дитини

Всього на обліку служби перебуває 162 багатодітні сім’ї, в яких виховується 519 дітей

За 2021 рік проведено 8 засідань комісії з питань захисту прав дитини. На яких розглянуто 65 питань:

• майнові питання – 23;
• встановлення опіки/піклування – 3;
• припинення опіки/піклування – 1;
• надання статусу ВПО – 2;
• участь батьків у вихованні дітей – 7;

• визначення місця проживання дітей – 3;
• підтвердження місця проживання – 9;
• про надання висновку про доцільність  

позбавлення батьківських прав – 7;
• інше – 10.

За кошти місцевого бюджету у сумі 300 тис. грн. придбано 33 путівки для дітей пільгових категорій



«Центр надання соціальних послуг» Української міської ради
Надає соціальні послуги особам, сім’ям, які належать до вразливих 
груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах 25 штатних одиниць

 Так, відповідно до визначених Положенням завдань у 2021 році «Центр надання соціальних послуг»: 
• проводив оцінювання потреб осіб та сімей в отриманні соціальних послуг (здійснено 766 актів оцінок потреб) 

за результатом яких, підтвердилися складні життєві обставини в 194  випадках, взято на облік отримувачів 
соціальних послуг - 637 осіб. 

• надавав сім’ям, дітям та особам вразливих категорій соціальні послуги відповідно до державних стандартів 
5458 соціальних послуг: інформування - 1978, консультування, в т.ч. психологічне - 1135; догляд вдома - 145; 
соціальна профілактика -130; натуральна допомога - 1457;  представництво інтересів - 593; екстрене (кризо-
ве) втручання - 34 тощо.

• інформував населення міської територіальної громади про соціальні послуги, а також проводив інформацій-
но-просвітницьку та профілактичну роботу серед дітей та молоді громади. На виготовлення інформаційних 
матеріалів (плакатів, листівок, флаєрів) у кількості 5 000 шт. було виділено 15,0 тис. грн. з місцевого бюджету.

Заходи, реалізовані у 2021 році (використано 458,75 тис. грн.):
• для надання допомоги під час екстреного втручання в кризову ситуацію було закуплено 30 наборів (10 продуктових на-

борів та 20 наборів із засобами особистої гігієни), а також 20 сертифікатів для використання в мережі аптек (на загальну 
суму 20 тис. грн.);

• до Дня сім’ї (15.05.2021) закуплено дев’ять подарункових наборів у вигляді канцтоварів для дітей з опікунських родин, 
сімей піклувальників та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах (на загальну суму 4,5 тис. грн);

• до Міжнародного дня захисту дітей (01.06.2021) проведено групову роботу з врученням подарункових сертифікатів для 
дітей з 33 опікунських родин, сімей піклувальників та сімей, що опинились в СЖО (на загальну суму 8,85 тис. грн);

• до Дня батька (20.06.2021) проведено психологом ВСР ЦНСП профілактичні бесіди серед багатодітних батьків з вручен-
ням, за поданням служби у справах дітей та сім'ї УМР, подарункового набору багатодітному тату, який виховує сам дітей 
(на загальну суму 0,5 тис. грн.);

• до Дня батька (20.06.2021) проведено захід, конкурс дитячого малюнка «Супер татусь!» вручено подарунки переможцям 
(на загальну суму 1,1 тис. грн.);

• до Дня Святої Трійці 2021 року (20.06.2021) було надано 540  продуктових наборів дітям війни, вдовам ветеранів військової 
служби, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам з інвалідні-
стю, малозабезпеченим особам похилого віку та отримувачам соціальних послуг ЦНСП УМР (на загальну суму 149,945 
тис.грн.);

• до Дня скорботи (22.06.2021) організовано розповсюдження подарункових сертифікатів серед вдов ветеранів військової 
служби, членів сімей загиблих ветеранів війни, учасників бойових дій, учасників війни, в’язнів концтаборів в роки Німець-
ко-радянської війни. Було закуплено 83 подарункові сертифікати (на загальну суму 37,1 тис.грн);



• до Міжнародного дня молоді (27.06.2021) проведено фотоконкурс «Живу…Люблю…Мрію» з врученням подарунків (на за-
гальну суму 0,94 тис. грн.);

• до Дня родини (08.07.2021) проведено бесіду на тему: «Створення позитивної атмосфери в родині» з батьками та дітьми віком 
від 8 до 13 років. З батьками були обговорені питання найсприятливіших умов для розвитку особистості у родині. В бесіді з 
психологом приймали участь 6 дорослих, в творчому просторі проводили час 7 дітей, де малювали та створювали фігури з 
паперу;

• до Дня знань (31.08.2021) проведено бесіди з елементами тренінгу на тему «Адаптація учнів до навчання після канікул», та 
вручено подарункові набори канцтоварів 25 дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах (на суму 5,0 тис. грн.);

• до Дня людей похилого віку (30.10.2021) було організовано розповсюдження подарункових сертифікатів серед отримувачів 
соціальних послуг «Центру надання соціальних послуг» Української міської ради. Було роздано по 5 сертифікатів номіналом 
100 грн. 100 особам старше 85 років (на загальну суму 50,0 тис. грн.);

• до Всесвітнього Дня боротьби з цукровим діабетом (14.11.2021) надано подарункових наборів у вигляді канцтоварів п’яти 
сім'ям, в яких виховуються інсулінозалежні дітки (на суму 1,25 тис. грн.);

• до Міжнародного дня людей з інвалідністю (3.12.2021) було організовано розповсюдження подарункових сертифікатів та 
продуктових наборів серед 165 отримувачів соціальних послуг «Центру надання соціальних послуг» Української міської ради 
(на загальну суму 66,08 тис. грн.);

• до Дня Святого Миколая (в грудні 2021 року) 100 маленьких отримувачів соціальних послуг взяли участь у майстер-класі з 
розфарбовування солодких імбирних пряників (на загальну суму 9,4 тис. грн.);

• до Новорічно-різдвяних свят (в грудні 2021 року) було закуплені новорічні солодкі подарунки для 600 отримувачів соціальних 
послуг «Центру надання соціальних послуг» Української міської ради (на загальну суму 104,08 тис. грн.).

Програма соціального захисту «ТУРБОТА»

• соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі - 207 121 грн., використано - 89 %;
• виплата за надані населенню послуги, на які надаються пільги по ТОВ «ПОЛЛІКОММ», ЛТД - заплановано -  

19 000 грн., використано - 24 %;
• виплата за надані населенню послуги, на які надаються пільги по ПАТ «Укртелеком» - заплановано - 26 000 грн., 

використано - 78 %;
• безоплатне стоматологічне обслуговування соціально незахищених верств населення та дітей - 150 000 грн.;
• матеріальна допомога - 939 600 грн,  виконано 48%;
• виплати на пільгове перевезення пасажирів залізничним транспортом загального користування АТ «Українська 

залізниця» 30 000 тис. грн., виконано на 99%;
• виплати на громадські організації - 150 400 тис грн., виконано 100%.

Розглянуто 341 заяву про надання соціальних послуг та прийнято по них позитивне рішення.



Освіта

6 
закладів дошкільної 

освіти

6 
закладів загальної 
середньої освіти

2 
заклади  

позашкільної освіти

Дотримання вимог у сфері протипожежного законодавства:
• встановлення блискавкозахисту та пожежної сигналізації в Академічному ліцеї №1  

(345,0 тис.грн та 1300,0 тис.грн відповідно);
• встановлення блискавкозахисту в ЗДО «Хоровод» (200,0 тис.грн);
• встановлення блискавкозахисту в Трипільському ліцеї (190,0 тис.грн);
• проведено вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій та замір опору ізоляції у закладах освіти (500,0 тис.грн);
• встановлено протипожежні двері в Жуківцівській гімназії (19,0 тис.грн).
Дотримання вимог у сфері санітарного законодавства: 
• оновлено технологічне обладнання на харчоблоках закладів дошкільної та загальної середньої освіти  

(холодильне обладнання вже закуплено на 46,0 тис.грн, до кінця року заплановано поставку додатково  
холодильного обладнання на 120 тис. грн. та технологічного обладнання на 190,0 тис.грн);

• придбання шаф для зберігання інвентаря у заклади дошкільної освіти (150,0 тис.грн);
• оновлення посуду у закладах дошкільної освіти (119,0 тис.грн);
• оновлення ігрових матеріалів у закладах дошкільної освіти (150,0 тис.грн).
Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти:
• заплановано та проведено поточні ремонти тепло- та електромереж у Жуківцівській гімназії (150,0 тис.грн),  

туалетної кімнати у ЗДО «Золота рибка» для початку роботи другої групи (170 тис.грн), їдальні Трипільського 
ліцею (200,0 тис.грн), замінено металопластикові конструкції у ЗДО «Малятко»;

• проведено дротовий інтернет в Академічні ліцеї № 1 та № 2 для повноцінної та безперебійної організації  
дистанційного навчання;

• у рамках виконання програми НУШ закуплено комплекти парта-стілець у всі 1 класи нашої громади (300,0 тис.
грн) та інтерактивні комплекси (700,0 тис.грн).

Серед заходів щодо розширення мережі закладів освіти варто відзначити:
• відкриття другої групи у ЗДО «Малятко»; реконструкція ЗДО «Сонечко»; відкриття добудови-початкової школи 

Академічного ліцею № 1.



Спорт

Протягом 2021 року оптимізовано заклади спортивного спрямування на території громади та 
частково оновлено матеріально-технічну базу закладу:
• оновлено спортивний інвентар у КДЮСШ (88,0 тис.грн);
• закуплено та встановлено спортивний майданчик біля залу вільної боротьби (90,0 тис.грн); 
• замінено покриття у тренажерному залі КДЮСШ (50,0 тис.грн);
• закуплено байдарку та тренажер для відділення веслування (85,0 тис.грн).

Культура

5 
клубних установ

4 
бібліотеки

Жуківцівський історико- 
краєзнавчий музей  

ім. П.С. Топчія

Українська  
дитяча школа 

 мистецтв

30 
творчих колективів

Чотири колективи художньої самодіяльності носять почесні звання «Народний» та 
один колектив отримав звання – «Зразковий». Колективи-лауреати ПК «Енергетик» 
м. Українка взяли участь у 16 обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах. 
Учні та викладачі Української школи мистецтв взяли участь 41 конкурсі, фестивалі 
та виставці різного рівня, де здобували призові місця.

У 2021 році було організовано та проведено близько 40 заходів  
та урочисто відкрито бібліотеку у с. Халеп’я.



Охорона здоров’я

В структуру Комунального некомерційного підприємства 
Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (КНП УМР «ЦПМСД») входять: 

• Українська амбулаторія ЗПСМ;
• Трипільська амбулаторія ЗПСМ;
• Григорівська амбулаторія ЗПСМ;
• Красненська амбулаторія ЗПСМ;
• ФАП с.Халеп’я;
• ФАП с.Щербанівка;
• ФАП с.Жуківці;
• ФАП с.Верем’я;
• ФАП с.Витачів.

14 
лікарі

35 
середній медич-

ний персонал

9 
молодший медич-

ний персонал

6 
водії

12 
адміністративний 

корпус
Кількість заключених декларацій  
станом на 16.12.2021р. – 26 079

5 393 
ПЛР-тестування

1 700 
експрес-тестувань 

на Covid-19

15 612 
осіб вакциновано

Covid-19 

Пфайзер – 8232 доз

Короновак – 4500 доз

Астра Зенека – 2880 доз

Проведено:


