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

громади за 2022 рік І півріччя



Освіта

6
закладів дошкільної 

освіти
(1 заклад знаходиться 

на реконструкції )

6
закладів загальної 
середньої освіти

2
заклади 

позашкільної освіти

455
дітей

2517
здобувачів освіти

Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа - 315 вихованців

Українська школа мистецтв – 412 учнів

Інклюзивно-ресурсний центр
функціонує з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття до-
шкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку та забезпечення системного кваліфікованого 
супроводу.

Протягом І півріччя 2022 року зусилля спрямовувались на безперебійне та стале функціонування 
закладів освіти – забезпечення заробітною платою працівників, оплата комунальних послуг та енерго-
носіїв, забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та соціально-незахищених категорій, 
вихованців закладів дошкільної освіти відповідних пільгових категорій.

Відповідно до Програми «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки здійснювалася 
організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та 
педагогічних працівників закладів освіти до місць навчання, роботи і в зворотному 
напрямку.



Спорт

У зв’язку з російською агресією 
та введенням воєнного стану в 
країні, протягом звітного періоду 
спортивно-масові заходи не про-
водилися, поліпшення матеріаль-
ної бази не здійснювалися.

Активно розвивалися такі види спорту: 
футбол, дзюдо, вільна боротьба, волейбол, 
баскетбол, карате, художня гімнастика, 
фітнес гурток загальної фізичної культури 
для літніх людей та інші спортивні гуртки 
різного направлення.

Культура

5
клубних установ

4
бібліотеки

Жуківцівський історико-
краєзнавчий музей 

ім. П.С. Топчія

Дитяча школа
 мистецтв

• Палац культури «Енергетик» 
міста Українка

• будинок культури с. Жуківці
• будинок культури с. Халеп’я
• клуб с. Витачів
• клуб с. Щербанівка

Проведено

75
заходів для дітей 

та дорослих

• м. Українка 
• с. Жуківці 
• с. Витачів 
• с. Халеп’я

Проведено

272
заходи (книжкові 

виставки, пре-
зентації, акції, 

вікторини)

390
учнів

33
викладача

Проведено

6
мистецьких 

заходів

Проведено

2
виставки

5408
предметів основного 

фонду

56
предметів науково-
допоміжного фонду



• Новорічні та Різдвяні свята;
• Різдвяна гостина;
• День Соборності України;
• День Єднання;
• День Героїв Небесної Сотні;
• День пам’яті та примирення;
• День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
• Міжнародний День захисту дітей;
• Міжнародний день безневинних дітей - 

жертв агресії 4 червня;
• День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни 
• День Конституції України.

Організовано та проведено 11 заходів З 25 лютого ПК «Енергетик» став осередком 
волонтерського руху. З 1 червня 2022 року у 
приміщенні було частково відновлено робо-
ту гуртків, студій та колективів, а також було 
впроваджено програму «Active time», яка 
допомагає адаптуватися до умов воєнного 
стану та емоційно відновитися внутрішньо-
переміщеним особам та дітям нашої грома-
ди. Програма включає в себе: психологічну 
терапію через спорт, релакс, психологічну 
реабілітацію, мистецький простір та дитячу 
активність (kids space).

Безпека

З 24 лютого 2022 року після введення правового 
режиму воєнного стану в Україні у зв’язку із пов-
номасштабною агресією російської федерації 
була організована оборона населених пунктів
Української міської територіальної громади. Було 
забезпечено проведення мобілізаційних заходів на 
території громади. На території громади створено 
добровольче формування, яке забезпечує функ-
ціонування блокпостів та підтримання правопоряд-
ку у населених пунктах громади в умовах війни.

Введено в дію сирену С-40 
на будівлі Української міської ради 
та вуличних гучномовців

Організовано взяття на військо-
вий облік тимчасово переміщених 
осіб, які перебувають на території 
Української міської територіальної 
громади



Охорона здоров’я

До структури 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.

13 
лікарів

30 
середній медич-

ний персонал

7 
молодший медич-

ний персонал

7 
водії

6 
адміністративний 

корпусКількість укладених декларацій  
станом на 30.06.2022р. – 25 541

1 819 
ПЛР-тестувань

570 
експрес-тестувань 

на Covid-19

2 720 
осіб вакциновано 
(станом на 30.06.2022)

Covid-19 

Пфайзер – 2013 доз

Короновак – 707 доз

Проведено:

У І півріччі 2022 року по Програмі підтримки безоплатного стоматологічного обслуговування  
соціально незахищених верств населення та дітей Української міської територіальної громади надано 
стоматологічну допомогу 53 особам пільгових категорій населення Української міської територіальної 
громади на загальну суму 165 976,80 гривень.



Центр надання адміністративних послуг

Кількість послуг у ЦНАП

2022 рік (І півр.) 320 послуг

Загальна кількість звернень для отримання послуг через ЦНАП

2022 рік (І півр.) 10 183 звернень

61+1+3+1+11+18+2+1+2+EРеєстрація транспортних засобів та 
видача посвідчення водія 0,4%

Оформлення паспорта  
громадянина України 11,5%

Реєстрація місця проживання/
перебування 18,2%

Реєстрація нерухомого майна 2%

Реєстрація фізичних та юридичних осіб 1,3%

Послуги ДРАЦС 2,4%

Питання архітектурно-будівельного контролю 0,2%

Послуги у сфері земельних відносин 3,2%

Звернення для отримання послуг 
через ЦНАП  (І півр. 2022)

*Суттєве збільшення кількості звернень, викликане реєстрацією  
великої кількості внутрішньо переміщених осіб

Послуги соціального захисту 60,8%



Надійшло коштів до міського бюджету за рахунок сплати  
адміністративного збору за надані послуги ЦНАП (І півріччя)

2022 рік (І пів.)

2021 рік (І пів.) 342 311 грн

419 949 грн

Паспортні послуги

2022 рік (І пів.)

2021 рік (І пів.) 112 210 грн

52 002 грн

Реєстраційні послуги

У старостинських округах 
громади функціонують 
віддалені робочі місця 
адміністраторів ЦНАП

Доступна можливість запису до 
електронної черги через сайт 
ЦНАП cnapukrainka.com.ua

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації та, як наслідок, оголошення воєнного стану в країні, відбулися 
наступні зміни у роботі Центру:
• суттєво збільшилась кількість звернень щодо отримання адміністративних послуг «Видача довідки внутрішньо 

переміщеної особи» та «Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».  Починаючи з 28.03 вну-
трішньо переміщеним особам через ЦНАП надано 4723 адміністративні послуги.

• Зросла кількість бажаючих отримати послугу оформлення паспорта громадянина України. За 4 місяці до Цен-
тру звернулося 1170 осіб.

• У зв’язку з відключенням доступів до державних реєстрів протягом березня-травня адміністраторам та суб’єк-
там надання адміністративних послуг, кадровим змінам, зменшилась кількість наданих послуг у сфері містобу-
дівної діяльності, земельних відносин, реєстрації речових прав на нерухоме майно, декларування місця прожи-
вання.

• Протягом півріччя, за рахунок сплати адміністративного збору за надані послуги через Центр надання ад-
міністративних послуг виконавчого комітету Української міської ради, до міського бюджету надійшло 471 951 
грн., що на 17 430 грн. більше ніж у І півріччі 2021 року. Найбільший дохід до бюджету громади приносять 
послуги з оформлення паспорта громадянина України. 



27+40+32+1+EВитачівський 27%

Жуківцівсько- 
Верем’яцький 32%

Халеп’янський 1%

Трипільсько- 
Щербанівський 40%

Кількість адміністративних послуг, отриманих в старостинських округах

Забезпечено можливість отримання послуг 
шляхом прийняття копій цифрових документів 
з використанням унікального електронного 
ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує 
отримання даних з Єдиного державного  
демографічного реєстру інформаційними  
ресурсами єдиної інформаційної системи  
ДМС на запит Порталу Дія.

Адміністратори ЦНАП залучені до  
загальнодержавної програми щодо 
прийому заяв на реєстрацію повідом-
лення про пошкоджене, або зруйноване 
власне нерухоме майно внаслідок війсь-
кової агресії російської федерації.



Бюджет Української територіальної громади

Доходи: 139 796 593,47 грн

• доходи загального фонду без врахування трансфертів – 104 553 788,77 грн.;
• трансферти загального фонду – 32 699 208,00 грн.;
• доходи спеціального фонду без врахування трансфертів – 2 543 596,70 грн.� �� +E
План

144 592 888 грн

Факт

137 252 997 грн

Надходження до загального фонду бюджету 
Української міської територіальної громади

Структура власних та закріплених доходів бюджету

Найменування
2022 р. (І пів.) 

(тис. грн.)
Виконання (%) 

Податок на доходи 67 600,14 99,74

Рентна плата 3 800,63 123,41

Пальне 450,50 61,45

Акцизний податок 3 125,66 112,96

Податок на майно 2 143,42 48,07

Земельний податок 4 783,81 64,36

Орендна плата 2 471,25 65,35

Транспортний податок 6,25 16,58

Єдиний податок 19 639,6 97,32

Екологічний податок 599,82 5,56



Перелік бюджетоутворюючих платників, що сплатили податок 
на доходи фізичних осіб за  І півріччя 2022 року до бюджету 
Української міської територіальної громади:
• ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» – 15 086 691,56 грн.;
• Управління ГР УМР – 5 711 017,18 грн.;
• ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат» – 5 568 904,98 грн.;
• ТОВ «ВТФ ЕКМІ» – 4 528 796,79 грн.

• ТОВ «ДЕЛЬТА-ДОНБАС» –  3 783 387,44 грн.;
• ТОВ «МЕДІКС РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП»  

– 2 101 168,22 грн.;
• ВК Української міської ради – 1 812 541,68 

грн.;
• ТОВ «УСПІХ» – 1 847 433,94 грн.

55+1+4+3+3+7+1+1+3+2+20+E Освіта 55% 

Житлово-комунальне  
господарство 6,7%

Державне управління 21%

Економічна діяльність 1%

Міжбюджетні трансферти 2,6%

Резервний фонд 2,8%

Соціальний захист 4,4%

Культура і мистецтво 3,5%

Фізична культура і спорт 2,8%

Охорона здоров’я 0,57%

Структура видатків міського бюджету



Благоустрій

У І півріччі 2022 року відділом благоустрою управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету 
Української міської ради були здійснені такі заходи: 

• проведені роботи з утримання вулиць та автодоріг: поточний ремонт доріг населених пунктів громади  
загальною площею 2 006,2 м2;

• обслуговування мереж зовнішнього освітлення та електрична енергія на освітлення вулиць  
населених пунктів – 999 899,80 грн.;

• організоване регулярне прибирання (в тому числі посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період) 
територій населених пунктів громади площею  268 213,36 м2, загальна сума за І півріччя 2022 року  
склала 4 090 390,54 грн.;

• оголошений тендер на закупівлю пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (50 од.);
• укладені договори на проведення ремонту 3-х дитячих майданчиків;
• проведені тендери на прочищення систем зовнішньої побутової та дощової каналізацій  

(наразі договори знаходяться на стадії узгодження);
• підтримується якісна робота системи відеоспостереження на території Української міської  

територіальної громади;
• проведена заміна піску у 75 пісочниці на дитячих майданчиках в населених пунктах  

Української міської територіальної громади на суму 150 000,00 грн.;
• укладений договір на поточний ремонт та встановлення нових садових лавок,  

демонтаж старих (6 одиниць) та встановлення нових сміттєвих урн (67 одиниць);
• проводилися заходи з вилову безпритульних тварин з подальшою стерилізацією, післяопераційною  

перетримкою, вакцинацією, дегельмінтизацією та поверненням на попереднє місце перебування;
• укладений договір на ремонт металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів  

(понад 60 контейнерів);
• профінансовано 5 поховань одинок та безпритульних осіб за рахунок бюджету  

(відповідно до договору з КП «СП «Ритуальна служба УМР»);
• встановлені туалетний модуль та туалетні кабіни в зоні відпочинку громадян  

(укладено договір на оренду та обслуговування);
• укладений договір на здійснення благоустрою територій кладовища м. Українка;
• виконано роботи по встановленню придбаних декоративних елементів та  

святкового вуличного освітлення на загальну суму 747 108,00 грн.



Екологія

Сума використаних коштів бюджету на виконання 
Пріоритетних природоохоронних заходів на 2022 рік 
за І півріччя 2022 року склала 3 916 227,28 гривень

• Послуги з озеленення (улаштування та догляд за квітниками, улаштування газонів, догляд за деревами та 
кущами, їх полив і розрідження) на території населених пунктів Української міської територіальної громади 
( м. Українка, с. Плюти, с. Трипілля, с. Жуківці, с. Витачів, с. Халеп’я, с. Жуківці, с. Верем’я)  - 2 420 462,82 грн.

• Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення побутових відходів із прибе-
режних смуг Канівського водосховища ( р. Дніпро) та водних об’єктів  на території населених пунктів  Україн-
ської міської територіальної громади (м. Українка, с. Плюти, с.  Щербанівка, с. Жуківці, с. Верем’я, с. Витачів, 
с. Халеп’я, с. Трипілля)  - 212 509,37 грн.

• Послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення побутових відходів із тери-
торії населених пунктів Української міської територіальної громади з місць загального користування та рекреа-
ційних зон: м. Українка, с. Плюти, с. Щербанівка, с. Жуківці, с. Верем’я, с. Витачів, с. Халеп'я, с. Трипілля – 
1 283 255,09 грн.

Енергоефективність

По Програмі «Громадський бюджет з енергозбереження багатоквартирних будинків та 
мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, вул. Виш-
нева та Б. Хмельницького) в м. Українка на 2019 – 2021 роки» на 2022 рік» у І півріччі 2022 
року було підготовлено технічне завдання на закупівлю послуг з поточного ремонту 
з заміною вікон в місцях загального користування у багатоквартирних будинках по 
вул. Енергетиків, 12, 14 та вул. Юності, 25 очікуваною вартістю 400 000,00 грн.



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

277
Середньомісячна  

заробітна плата штатних 
працівників

15 300 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.



Соціальний захист населення

«Центр надання соціальних послуг» Української міської ради

Враховуючи введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території нашої країни, ЦНСП працював 
першочергово над: 
• терміновим забезпеченням базових потреб сімей, осіб та дітей, пов’язаних з військовими діями на території 

нашої країни, через надання соціальних послуг екстреного (кризового) характеру, а саме: надання психоло-
гічної підтримки постраждалим та наданням натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, предметів і 
засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду, одягу та речей;

• забезпеченням соціальної підтримки, а саме, доглядом вдома осіб з інвалідністю та одиноких (одиноко про-
живаючих) осіб похилого віку, мешканців нашої територіальної громади. У зв’язку з масовим виїздом грома-
дян України за кордон, в безпечне місце,  виникла також потреба забезпеченні життєво необхідним літніх 
людей, в тому числі доглядом, залишених напризволяще рідними та близькими;

• забезпеченням соціальних послуг адаптації та консультування, з метою психологічної підтримки внутрішньо 
переміщеним особам та іншим вразливим верствам населення нашої громади;

• забезпеченням організації та проведення інформаційної, соціально профілактичної роботи, спрямованої на 
запобігання складних життєвим обставинам серед дітей та дорослих.

надійшло

1169 
заяв щодо потреб в 

отриманні соціальних 
послуг

зареєстровано

3725
внутрішньо  

переміщених осіб

перебуває

606
особи на обліку

надано

9009
соціальних послуг

• консультування, в т.ч. психологічна допомога - 779;
• екстрене (кризове) втручання – 674;
• представництво інтересів та соціальна адаптація - 750;
• догляд вдома - 134;
• фізичний супровід осіб з інвалідністю - 2; 
• соціальний супровід - 21;
• соціальна профілактика - 103; 
• натуральна допомога (у вигляді продуктів харчування, 

предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних 
засобів, засобів догляду, одягу та речей) - 3208;  

• інформування – 3335; 
• тощо (93 перукарські послуги та 161 послуги з реабіліта-

ції, лікувально-фізичних вправ, профілактичних консульту-
вань отримувачам ЦНСП на догляді вдома).



На програмну діяльність витрачено коштів з місцевого бюджету 1 130 549,02 грн., а саме:
• матеріальна допомога громадянам – 866 500,0 грн.;
• виплати до Дня Пам’яті воїнів-інтернаціоналістів – 18 500,0 грн.;
• матеріальна допомога інвалідам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС – 12 500,0 грн.;
• матеріальна допомога громадянам – 68 500 грн.;
• компенсація (матеріальна допомога) за сплату користування житлово-комунальними послугами (утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій, теплопостачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) членам сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил – 5 027,41 грн.;

• одноразова матеріальна допомога на поховання – 1 000,0 грн.;
• на соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 154 545,8 грн.;
• виплати за надані населенню послуги, на які надаються пільги по ТОВ «ПОЛЛІКОММ», ЛТД – 81,20 грн.;
• виплати на відшкодування витрат для окремих категорій громадян пільг з оплати послуг зв’язку  

по ПАТ «Укртелеком» - 3 894,61 грн.

Програма соціального захисту «Турбота»

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.

12 
цивільних справ 

(21 судових засідань)

На обліку перебуває:

38 
дітей, позбавлених  

батьківського піклування 
та дітей-сиріт

27 
усиновлені  

дитини

Всього на обліку 
служби перебуває 

168 багатодітні сім’ї, 
в яких виховується 

542 дитини

Судові засідання:


