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1. Вступ 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», рішень Апостолівської міської ради та  
Володимирівської, Першотравенської, Михайлівської, Кам'янської сільських 
рад утворена Апостолівська міська об’єднана територіальна громада  з центром 

у місті Апостоловому.  

До Апостолівської міської ради входить 20 населених пунків, у тому 
числі: міських – 1, сільських – 19: 

м.Апостолове, с-ще Українка, с. Новомар’янівка, с. Володимирівка,                  
с. Сергіївка, с. Шевченко, с.Перше Травня, с.Новосеменівка, с.Запорізьке, 
с.Нова Січ, с.Михайлівка, с.Широчани, с.Михайло-Заводське, с.Катеринівка, 
с.Кам'янка, с.Слов'янка, с.Новоіванівка, с-ще Жовте, с.Червона Колона, 
с.Тарасо-Григорівка. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад 
територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, 
економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення 
позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і 
соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств 
необхідно розробити чіткий план дій – План соціально-економічного та 
культурного розвитку Апостолівської міської ради на 2019 рік (далі – План). 

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є: 

� Конституція України; 

� Закон України “Про засади державної регіональної політики”;  

� Закон України  “Про стимулювання розвитку регіонів”; 

� Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні";  

� Закон України "Про транскордонне співробітництво"; 

� Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

� Закон України  "Про державні цільові програми"; 

�  Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України"; 

� Закон України  "Про Генеральну схему планування території України"; 

� інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 
України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України; 

� Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;  
� Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 

затверджена рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року  № 561-27/VІ; 
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� Стратегія розвитку Апостолівського району на період до 2020 року, 
затверджена рішенням районної ради від 30.01.2015 № 420-53/ VІ. 

� План заходів реалізації Стратегії на період до 2020 року. 
� Стратегія розвитку Апостолівської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.08.2017                      

№ 1075-37/ VІІ. 

     План соціально-економічного та культурного розвитку Апостолівської 
міської ради на 2019 рік базується на Стратегії розвитку Апостолівської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2025 роки та враховує її головні цілі 
та завдання. 

     Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та 
удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 
інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної 
та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів та 
внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності 
широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

     План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, 

поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного 
розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх 
та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи 
економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її 
реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального 
розвитку на 2019 рік.   

      Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 
ОТГ  та наявних проблем у Плані визначено цілі та завдання соціальної та 
економічної політики на 2019 рік  та  передбачено комплекс взаємопов’язаних 
заходів із зазначенням джерел їх фінансування. 

      Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту 
населення. 

      План є основою для формування та раціонального використання 
фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-
економічного та культурного розвитку Апостолівської ОТГ на 2019 рік. 

      Відповідальні за виконання заходів Плану - виконавчий 

комітет  Апостолівської міської ради, постійні комісії, відділи та структурні 
підрозділи міської ради в межах компетенції та повноважень. 
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      За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та 
критерії ефективності. Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності 
будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів. 

      Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з 
державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, 
міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та 
інших джерел, не заборонених законодавством України. 

     У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до 
Плану затверджуватимуться рішеннями міської ради. 

 

2. Соціально-економічна характеристика  Апостолівської міської 

ради (об’єднаної територіальної громади) 

 
2.1. Загальна характеристика 

 

Територія Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади 
згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу 
Апостолівського району Дніпропетровської області. 

Адміністративний центр громади знаходиться у м.Апостоловому, яке 
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розташоване на відстані 160 км від обласного центру - міста Дніпра. 
Територія Апостолівської громади складає 679,49 кв.км, що становить 

48,5% від території площі Апостолівського району. 
 

До складу Апостолівської громади входить 20 населених пунктів, в тому 
числі: 1 місто Апостолове та 19 сільських населених пунктів з наступною 

віддаленістю та площею:  

 

Таблиця 1 

№ Назва населеного пункту Площа, га Відстань до 
центру ОТГ 

(кілометри доріг) 
1. Адміністративний центр ОТГ – 

м.Апостолове 
 

 

1367,0580 

 

Х 

2. С-ще Українка 101,7888 15 

3. Село Новомар’янівка 57,06 19 

4. Село Володимирівка 126,2000 17 

5. Село Сергіївка 225,3424 25 

6. Село Шевченко 146,8000 15 

7. Село Перше Травня 217,0578 12 

8. Село Новосеменівка 88,1959 16 

9. Село Запорізьке 290,0070 12 

10. Село Нова Січ 44,6113 14 

11. Село Михайлівка 323,2240 18 

12. Село Широчани 111,5116 22 

13. Село Михайло-Заводське 403,6882 12 

14. Село Катеринівка 109,2173 27 

15. Село Кам'янка 782,5280 22 

16. Село Слов'янка 99,3835 27 

17. Село Новоіванівка 115,7855 33 

18. С-ще Жовте 70,6785 28 

19. Село Червона Колона 37,7427 31 

20. Село Тарасо-Григорівка 68,71 46 
 

2.2. Демографічна ситуація 

 

Сучасна демографічна ситуація в Апостолівській об’єднаній 
територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом 

історичного розвитку території, природного та механічного руху населення. 
У загальній структурі населення громади найбільша чисельність 

населення по місту Апостоловому - 13,78 тис. чол., решта населення громади 
відноситься до сільського і складає 9,35 тис. чол.  
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Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні 
тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення 
перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає 
близько 61% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку- 
близько 21%. 

 

Таблиця 2 

№ Назва населеного пункту Назва старостинського 
округу 

Кількість 
населення 

1.  Адміністративний центр 
ОТГ – м.Апостолове 

Апостолівська міська рада  

 

13780 

2.  Селище Українка Апостолівська міська рада 714 

3.  Село Новомар’янівка Апостолівська міська рада 63 

4.  Село Володимирівка старостинський округ №1 486 

5.  Село Сергіївка старостинський округ №1 122 

6.  Село Шевченко старостинський округ №1 386 

7.  Село Кам'янка старостинський округ №2 1352 

8.  Село Слов'янка старостинський округ №2 131 

9.  Село Новоіванівка старостинський округ №2 380 

10.  Село Тарасо-Григорівка старостинський округ №2 41 

11.  Село Михайлівка старостинський округ №3 1361 

12.  Село Перше Травня старостинський округ №4 759 

13.  Село Новосеменівка старостинський округ №4 99 

14.  Село Нова Січ старостинський округ №4 120 

15.  Село Запорізьке старостинський округ №5 1088 

16.  Селище Жовте старостинський округ №6 809 

17.  Село Червона Колона старостинський округ №6 114 

18.  Село Михайло-Заводське старостинський округ № 7 768 

19.  Село Широчани старостинський округ № 8 399 

20.  Село Катеринівка старостинський округ № 8 157 
 

На території громади, як і в цілому в області, на сьогодні гостро стоїть 
проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл 
між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На даний час 
актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. 
Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, 
творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної 
праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий 

освітній рівень мають штатні працівники державного управління та фінансової 
діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники 
сільського господарства. За даними Апостолівського районного центру 
зайнятості станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 326 безробітних. 
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2.3. Стан розвитку інфраструктури 
 

2.3.1. Транспортна інфраструктура 

 

 Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у 
внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади 
функціонують транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. 
Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється 
приватними перевізниками. На території громади розміщена автостанція. В 

громаді налагоджені внутрішньопасажирські перевезення між населеними 
пунктами громади та іншими селами, що входять у склад Апостолівського 
району. Також дану функцію виконує комерційне таксі. 

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує 
транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти 

забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення 
забезпечує доступність до районного та обласного центрів.  

Територію громади перетинають автомобільні дороги, з яких декілька 
головних: Автошлях Т 0419 - автомобільний шлях територіального значення у 
Дніпропетровській області (П'ятихатки-Софіївка-Апостолове-Зеленодольськ) та 
Автошлях Н23 - автомобільний шлях національного значення на 
території України (Кропивницький - Кривий Ріг -Запоріжжя). Стан покриття - 

задовільний.  

Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального 
користування, що знаходяться на території Апостолівської ОТГ, за даними філії 
«Апостолівський райавтодор» дочірнього підприємства «Дніпропетровський 
облавтодор» ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ", становить                 
586 км загальною площею 2344 кв.м. Стан - задовільний. Крім того, ціла 
мережа інших доріг в населених пунктах та між ними, більшість з яких цілком 

чи частково з твердим покриттям. 

 Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього 
покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в 
незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального 
ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку 
проводиться поточний ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі 
вирішити проблему. 

 Адміністративний центр об’єднаної терииторіальної громади, місто 
Апостолове, є крупним залізничним вузлом на перехресті двох залізничних 
магістралей, що розташована у Криворізькій дирекції Придніпровської 
залізниці: 

• 1)  електрифікованої двоколійної (частково) лінії Запоріжжя — Кривий 
Ріг, основна мета якої полягає у з'єднанні Криворізького залізорудного 
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басейну з Донбасом та портами Азовського моря для забезпечення 
сполучення ділянкою Запоріжжя -Кривий Ріг- Київ, а також лінії захід-схід, 
що простягається від станції Подільськ (Одеська область) до 
станції Волноваха (Донецька область). Також влітку лінія має мету 
розвантажити кримський напрямок; 

• 2)  неелектрифікованої одноколійної лінії Дніпро -Херсон, що 
з'єднує Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську області з Херсонською,  

• Миколаївською та Одеською областями. 

 Відстань по залізниці до найближчих залізничних вузлів становить: 

• Нікополь - 59 км, Запоріжжя - 136 км 

• Дніпро - 154 км 

• Кривий Ріг - 39 км, Тимкове - 99 км, Долинська -108 км 

• Снігурівка - 106 км, Херсон - 155 км 

У 2016 році запущено додаткові приміські поїзди: Миколаїв Вантажний - 
Херсон - Апостолове, Херсон - Апостолове та електропоїзд Кривий Ріг - 

Генічеськ через Апостолове, Запоріжжя, Мелітополь. 
 

 2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги 
 

Систему електропостачання в Апостолівській ОТГ представляє ПАТ 

ДТЕК "Дніпробленерго" - компанія, що здійснює передачу та постачання 
електроенергії електромережами споживачам Дніпропетровської області, в 
тому числі, і Апостолівської ОТГ. 

Систему газопостачання в Апостолівській ОТГ представляє ТОВ 

«Дніпропетровськгаззбут» - компанія, що здійснює передачу та постачання 
природного газу споживачам Дніпропетровської області, в тому числі, і  
Апостолівської ОТГ. 

Систему водопостачання та водовідведення в Апостолівській ОТГ 

представляє КП «Апостоловеводоканал». Підприємство обслуговує 21264 

абонентів. Водозабір здійснюється з каналу Дніпро-Кривий Ріг НС І підйому 
№2. Стан – незадовільний (зношеність 48%). Загальна протяжність 
водопроводу, який пролягає маршрутом з НС І підйому № 1 до                                       
м. Апостолового становить 289,4 км. Стан - задовільний. Довжина 
каналізаційних мереж становить 56 км. Стан - задовільний. Централізовані 
системи каналізації, каналізаційні мережі та насосні станції водовідведення 
обслуговують 1522 абонентів. Тарифи на послуги затверджуються рішенням 

виконавчого комітету Апостолівської міської ради. 

Очисні споруди наявні. Насосно-фільтрувальна станція знаходиться на 
балансі КП «Апостоловеводокал». Обслуговують 1522 абоненти. Стан – 

задовільний. 

На території Апостолівської ОТГ наявний полігон твердих побутових 
відходів, що знаходиться за містом та обслуговується КП 

«Апостоловеводоканал». 
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Послуги Інтернету надають:  

- ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за 
наявності підключення до телефонної лінії. 

- ТМ «PROSTO.NET» (сполучення CDMA). Охоплення території – 60%. 

- ДП «Монтаж» ООО «Связьтехсервис» «СітіНет». Охоплення території – 

60%. 

Інші комунальні послуги в громаді надають: 

  Комунальне підприємство «Добробут» - вивезення та захоронення 
твердих побутових відходів, ритуальні послуги, послуги з благоустрою.  

2.3.3. Засоби масової інформації 
 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

«АПОСТОЛІВСЬКІ НОВИНИ» є основним друкованим представником засобів 
масової інформації Апостолівської ОТГ. 

Інші засоби, через які може здійснюватися донесення інформації в ОТГ: 

- Комунальне підприємство  Дніпропетровської обласної ради 

редакція газети «Зоря»; 

- Інтернет – спільноти: 

- Моя Апостоловщина (соціальна мережа Facebook.com); 

- VGorode Апостолово (соціальна мережа Facebook.com); 

- Апостолівська ОТГ Дніпропетровської області (соціальна мережа 
Facebook.com); 

- Сайти: 

- apost.otg.dp.gov.ua/ua/ 

- http://www.apost-rn.dp.gov.ua/  Апостолівська районна державна 
адміністрація 

 

2.3.4. Екологія 
 

Природні ресурси.  

Об’єднана громада багата на родючі чорноземи,  пісковики, вапнякові 
родовища, глину, гіпсові родовища, які використовуються для виробництва 
будівельних матеріалів, водні ресурси.    

 

Клімат.  
Апостолівська об’єднана територіальна громада розміщується в 

помірному кліматичному поясі. Клімат тут помірно-континентальний. 

Характеризується відносно прохолодною зимою та спекотним літом. 

Середньорічна кількість опадів складає 400-480 мм, близько 2/3 з них випадає в 
теплий період року. Стійкий сніжний покрив буває в 50% взимку. Влітку 
переважають південно-східні сухі вітри, які часто приносять значну шкоду 
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сільському господарству. Апостолівська міська рада відноситься до одного з 
найбільш засушливих регіонів Апостолівського району. 

 

Води.  

По території громади протікають річки Кам'янка, канал Дніпро-Кривий 
Ріг, балка Вошива, що впадає в р. Кам’янку (басейн річки  Базавлук).  

Наявна широка мережа ставків.  
 

Рослинний покрив.  
Громада розташована у природній зоні степів. Визначальною рисою 

степів є переважаюча в їхньому природному стані трав’яниста рослинність. 
Територію громади майже повністю розорано і природний трав’яний покрив 
витіснили сільськогосподарські культури.  

 

2.3.5. Освіта 
 

Одним з пріоритетів Апостолівської міської ради (ОТГ) є забезпечення 
конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання 
якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, 

оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально - 

виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 
сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та 
вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх 
поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, 
забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, 

впровадження нових технологій з розвитку освіти. 

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної, оскільки 
вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно 
нового освітнього процесу. На сьогодні в  Апостолівській міській раді 
(об’єднаній територіальній громаді) функціонує 3 дошкільних навчально-
виховних комплекси при загальноосвітніх школах, що розташовані в населених 
пунктах громади, та 9 дошкільних навчальних закладів,  в тому числі 3 міських 
та 6 сільських, де виховуються і навчаються діти різного віку та створені 
сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі старшими. Дошкільні 
навчальні заклади міста «Малятко», «Струмочок», «Барвінок» та селища 
Українка «Веселка» мають статус ясел-садків, де навчаються та виховуються 
діти від 1,5 до 6 років.  

Реалізовуючи Закон України «Про дошкільну освіту», робота спрямована 
на більше охоплення дітей дошкільною освітою, особливо 5-річного віку. 
Йдеться про підготовку дітей до систематичного навчання в школі та надання 
їм рівних з іншими однолітками стартових умов. 
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Таблиця 3 

 

№ Назва дошкільного 
навчального закладу 

Місце 
розташування 

Кількість груп Кількіс
ть 
дітей 

Вихов
ательс
ький 

склад 
(кількі
сні 
пед.ст
авок)   

1 ДНЗ (ясла-садок) 
«Малятко» 

м. Апостолове 12 (в т.ч. 4 

ясельного віку) 
283 26,6 

2 ДНЗ (ясла-садок) 
«Струмочок» 

м. Апостолове 4 (в т.ч. 1 

ясельного віку) 
120 6,15 

3 ДНЗ (ясла-садок) 
«Барвінок» 

м. Апостолове 3 (в т.ч.1 

ясельного віку) 
79 8,1 

4 ДНЗ (ясла-садок) 
«Веселка» 

с-ще Українка 2 (в т.ч.1 

ясельного віку) 
32 4,1 

5 ДНЗ (дитячий садок) 
«Казка» 

с. Перше 
Травня 

2 30 2,05 

6 ДНЗ (дитячий садок) 
«Кульбабка» 

с. Запорізьке 1 35 3,6 

7 ДНЗ(дитячий садок)  
«Ромашка» 

с. Кам’янка 1 32 1,8 

8 ДНЗ (дитячий садок) 
«Капітошка» 

с-ще Жовте 1 18 2,05 

9 ДНЗ (дитячий садок) 
«Калинка» 

с. Михайлівка 2 44 4,1 

 

Мережа закладів освіти, у яких наявні групи з перебуванням дітей у 
навчально-виховних закладах Апостолівської ОТГ. 
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Таблиця 4 

 

№ Назва закладу Місце 
розташування 

Кількіс
ть 
дітей 

Кількі
сть 
груп 

1 Володимирівська філія опорного 
навчального закладу 
«Апостолівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської міської ради 
Апостолівського району 
Дніпропетровської області», 

навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 

с. Володимирівка 20 1 

2 Михайло-Заводська філія опорного 
навчального закладу 
«Апостолівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської міської ради 
Апостолівського району 
Дніпропетровської області», 

навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 

с. Михайло-
Заводське 

40 2 

3 Широчанський навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» с. Широчани 

24 1 

 

Загальна середня освіта в Апостолівській об’єднаній територіальній 
громаді представлена 11 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 
2660 дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, 
що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним 

підвезенням. 
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Таблиця 5 

№ 
Назва навчального 

закладу 
Місце 

розташування 

Кількіс
ть 
учнів 
станом 

на 
2018 

рік 

 

Прогно
з учнів 
на 

2018-

2019 

рр. 

Педаго
гічний 

склад 
(кількіс
ні 

пед.ста
вок) 

1 

Опорний навчальний 
заклад «Апостолівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської 
міської ради 
Апостолівського 
району 
Дніпропетровської 
області» м.Апостолове 497 546 56.42 

2 Апостолівська ЗШ  

І-ІІІ ст.№ 3 

м.Апостолове 540 560 54.69 

3 Апостолівська ЗШ 

 І-ІІІст.  № 4 

м.Апостолове 680 703 67.47 

4 

Жовтокам’янська ЗШ 

І-ІІІ ст. с-ще Жовте 38 36 13.56 

5 Кам’янська ЗШ І-ІІІст. с. Кам’янка 124 132 24.03 

6 Михайлівська ЗШ І-ІІІ 
ст. 

с.Михайлівка 101 105 23.22 

7 

Володимирівська 
філія опорного  
навчального закладу 
«Апостолівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської 
міської ради 

Апостолівського 
району 
Дніпропетровської 

с. Володимирівка 68 75 16.89 
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області», навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ 
ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» 

8 Запорізька ЗШ І-ІІІ ст. с. Запорізьке 125 126 23.44 

9 Першотравенська ЗШ 

І-ІІІ ст. 
с. Перше Травня 101 101 24.39 

10 Українська ЗШ І-ІІІ ст. с-ще Українка 91 94 23.53 

11 

Михайло-Заводська 
філія опорного 
навчального закладу 
«Апостолівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської 
міської ради 

Апостолівського 
району 
Дніпропетровської 
області», навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ 
ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» 

с. Михайло-
Заводське 92 95 16.69 

12 Новоіванівська ЗШ І-
ІІІ ст. 

с. Новоіванівка 32 33 12.50 

13 

Широчанський 

навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ 
ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» 
с. Широчани 57 54 16.78 

 

Позашкільна освіта.  
З метою організації дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку на 

території Апостолівської ОТГ працює Апостолівский будинок дитячої  
творчості, на базі якого працює 46 гуртків, якими охоплено 690 учнів різних 
вікових категорій.  
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Незважаючи на докладені зусилля в реформуванні освітньої галузі в 
Апостолівській ОТГ, все ще залишається багато проблем, які потребують 
нагального вирішення. Насамперед нагальною проблемою є забезпеченість 
вчителів і учнів новими підручниками та наповнюваність шкільних бібліотек 
книгами та підручниками, які б відповідали навчальним планам. Великою 

проблемою  є технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність 
мешканців до мережі «Іnternet» в цілому.  
 Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх 
енергоефективність. Серед навчальних закладів є такі, які потребують 
термінового ремонту. Енергоефективність є загальною проблемою навчальних 
закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду 
будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі. 

 

2.3.6. Культура 
 

Культурно-освітню роботу в Апостолівській об’єднаній територіальній 
громаді здійснюють 26 закладів культури, з них: 13 клубних закладів, 12 

бібліотек, 1 школа естетичного виховання та  1 історико-краєзнавчий музей.  

В закладах культури функціонує 86 клубних формувань, в яких 
займається 1030 чоловік, з них: для дітей - 38 клубних формувань, в яких 
займається  641 учасник.  

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, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з 
відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні, а також обласні 
культурно-мистецькі свята, що є історичним надбанням не лише 
Апостолівської громади, а й України в цілому. 

 

Таблиця 6 

 

№ Назва населеного 
пункту 

Назва закладу або вид 
приміщення, наявність 
опалення 

Мультиме
дійне 
обладнанн
я 
наявне/від
сутнє 
 

Плата за 
використанн
я для 
мешканців 
громади 

1 м. Апостолове КЗК «Міський будинок 
культури «Сучасник». 

Опалення газове 

наявне безкоштовно 

2 с-ще Українка Клуб. Опалення газове. відсутнє безкоштовно 
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3 м. Апостолове Апостолівська школа 
естетичного виховання. 
Опалення газове. 

 безкоштовно 

4 м. Апостолове Бібліотека доросла. 
Твердотопливне 
теплопостачання. 

відсутнє безкоштовно 

5 м. Апостолове Бібліотека дитяча.   
Твердотопливне 
теплопостачання. 

відсутнє безкоштовно 

6 м. Апостолове Історико-краєзнавчий 

музей.   Твердотопливне 
теплопостачання. 

відсутнє безкоштовно 

7 с. Перше Травня Клуб. Твердотопливне 
опалення. 

наявне безкоштовно 

8 с-ще Жовте Клуб.Опалення відсутнє.  безкоштовно 
9 с.Кам’янка Сільський Будинок 

культури. Опалення 
частково електричне. 

наявне безкоштовно 

10 с.Запорізьке Сільський Будинок 
культури. Опалення  
твердотопливне. 

відсутнє безкоштовно 

11 с.Михайлівка Сільський Будинок 
культури. Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

12 с.Новоіванівка Клуб.  Опалення  
відсутнє. 
 

відсутнє безкоштовно 

13 с.Михайло - 
Заводське 

Клуб.  Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

14 с.Катеринівка Клуб.  Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

15 с-ще Жовте Клуб.  Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

16 с.Слов’янка Клуб.  Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

17 с. Широчани Клуб.  Опалення  
відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 
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До надбань, які перебувають під особливим захистом територіальної 
громади, належать такі об’єкти культурної спадщини: 

Пам’ятки архітектури - 6 

Кургани - 325 

Пам’ятки історії та монументального мистецтва – 19. 

Основною проблемою культурно-освітнього спрямування в громаді є 
відсутність в ряді населених пунктів громади відповідних приміщень, а є лише 
пристосовані кімнати в адміністративних приміщеннях, що значно ускладнює, а 
подекуди унеможливлює проведення культурно-масових заходів для населення, 
насамперед молоді. Також гострою проблемою є опалення закладів культури. 

Як видно із вищенаведеної таблиці в частині закладів культури відсутня 
система опалення, що практично робить неможливим їх використання у 
зимовий період. 

Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками 

художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і 
могла відродити у неї культуру читання, також потребує вирішення. 
Оснащення сільських бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі  
«Іnternet»  дасть можливість створення  електронних бібліотек. Матеріальне 

18 с-ще Українка 
 

Сільська бібліотека. 
Опалення газове. 

відсутнє безкоштовно 

19 с.Володимирівка 
 

Сільська бібліотека. 
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

20 с Перше Травня Сільська бібліотека.  
Твердотопливне 
опалення 

відсутнє безкоштовно 

21 с.Запорізьке Сільська бібліотека. 
Твердотопливне 
опалення. 

відсутнє безкоштовно 

22 с.Михайлівка Сільська бібліотека.  
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

23 с.Михайло - 
Заводське 

Сільська бібліотека.  
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

24 с. Широчани Сільська бібліотека.  
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

25 с.Кам’янка Сільська бібліотека. 
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

26 с.Новоіванівка Сільська бібліотека.  
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 

27 с.Жовте Сільська бібліотека.  
Опалення відсутнє. 

відсутнє безкоштовно 
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оснащення закладів культури громади (музичні інструменти, сценічні костюми 
та ін.) також потребують заміни. Практично всі приміщення закладів культури 

громади потребують  ремонту  та утеплення. 
 

 

2.3.7. Соціальний захист населення, підтримка сім’ї, дітей та молоді, а 

також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального 

обслуговування 
 

У виконкомі Апостолівської міської ради функціонує відділ соціальної 
політики. Метою відділу є забезпечення в межах, визначених законодавством, 

прав членів територіальної громади в сфері надання соціальних послуг 
населенню шляхом здійснення нагляду за додержанням на території 
Апостолівської міської ради вимог законодавства у цій сфері, виконання 
відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання 
населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу  
комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування. 

На території Апостолівської міської ради функціонують установи, які 
надають соціальні послуги: комунальний заклад Апостолівський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія», комунальний заклад 
«Апостолівський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)», комунальний заклад «Апостолівський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді». Також мешканцям надає соціальні послуги 

управління соціального захисту населення Апостолівської 
райдержадміністрації, Апостолівський відділ обслуговування громадян 

(сервісний центр) головного управління ПФУ в Дніпропетровській області,  
відділ надання соціальних послуг в Апостолівському районі Нікопольського 
міжрайонного центру зайнятості. 

Відділом розроблено Програму соціального захисту населення 
Апостолівської міської ради на 2019 рік, міську цільову програму «Придбання 
житла (будинків) для дитячих будинків сімейного типу та соціального житла 
(однокімнатні квартири) для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» на території Апостолівської міської ради (ОТГ) на 
2018-2020 роки, Місцеву програму зайнятості населення Апостолівської міської 
ради (ОТГ) на 2018-2020 роки. 

 

Основними пріоритетними напрямами та завданнями соціального захисту 
населення, підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, 
інвалідів, які потребують соціального обслуговування є: 

- підвищення рівня та якості життя дітей, сімей та молоді; 
- забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та 
молоді; 

- забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення громади до 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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- здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності 
серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах; 

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному 
середовищі; 

- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД; 

- зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей; 
- соціальний захист та підтримка сімей, члени яких є учасниками 
антитерористичної операції, сприяння в забезпеченні речами першої 
необхідності, наданні матеріальної допомоги на лікування та 
оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей; 

- залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, 
установ всіх форм власності для надання матеріальної та натуральної 
допомоги малозахищеним верствам населення; 

- вивчення житлово-побутових умов проживання малозабезпечених верств 
населення з метою надання різних видів допомоги; 

- забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; 

- забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної 
плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги; 

- підтримка ветеранських організацій. 

 

Основні заходи, що плануються для виконання: 
       - здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 
      - забезпечення здійснення соціального супроводу дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів; 
       - проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань організації 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

      - зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, з позитивним результатом до 80% від загальної кількості сімей, 

охоплених соціальним супроводом; 

      - забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг 
учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей; 
      - здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом 

поліпшення соціальної роботи в консультаційних пунктах  соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні лікарні; 
      - забезпечення ефективного функціонування мобільного консультаційного 
пункту соціальної роботи в старостинських округах; 
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- проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-
небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя; 

- висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, 
молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей; 

- створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, пропаганди здорового способу життя; 

 -  проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та 
запобігання торгівлі людьми; 

- надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

2.3.8. Споживчий ринок  
 

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного 
насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення 
спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і 
послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін. 

У рамках реформи публічних закупівель у Апостолівській міській раді 
запроваджена система електронних закупівель «Prozorro», яка є автономною та 
покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим 

самим виключивши корупційну складову. 
 

2.3.9. Економіка 
 

Промисловий комплекс Апостолівської ОТГ представлений 3 діючими 
промисловими підприємствами. 

В галузі машинобудування, монтажу та ремонту машин і устаткування 
працює ТОВ «Апостолівагромаш». Обсяг реалізованої продукції даним 

підприємством становить близько 20 млн. гривень. 
Дане підприємство виробляє насоси різних типів, сільгоспмашини 

(польові катки, культиватори, дискові борони, сцепки культиваторів), здійснює 
ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки. 

В галузі видобування - Жовтокам’янський кар’єр ПАТ “Хайдельберг 
Цемент Україна”, видобуток вапняків та глин. Обсяг реалізованої продукції 
даним підприємством становить близько 50 млн. гривень. 

Промисловим підприємством в галузі водопостачання  являється  
комунальне підприємство «Апостоловеволоканал», що не є виробником послуг, 
проте займається реалізацією надання послуг з водопостачання. Обсяг 
реалізованої продукції даним підприємством становить більш як 5 млн. 

гривень. 
Торгівельна діяльність у ОТГ достатньо поширена, проте не є реальним 

важелем у вирішенні питання щодо значного збільшення надходжень до 
місцевого бюджету. Аналіз кількості торговельно-побутових об’єктів ОТГ 
представлений далі, од.:   
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Таблиця 7 
 

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Кількість 
торговельних 
об'єктів 

419 421 415 
 

403 

 
Кількість торговельно-побутових об’єктів не має значних відхилень від 

середньої за три роки, тобто, для забезпечення населення громади  споживчими  
товарами така кількість торговельних об’єктів є оптимальною. 

 Працівники торговельної мережі ОТГ зацікавлені як у збільшенні 
асортименту продукції, на яку існує попит, так і у його  розширенні та 
представленні нових товарів. 

Нестабільність економічної ситуації в Україні в цілому призвела до 
погіршення купівельної спроможності населення громади. 

 

Кількість  юридичних осіб за  організаційними  формами 

по Апостолівській об’єднаній територіальній громаді 
 

2.3.10. Охорона здоров’я 
 

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної 
людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 
можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 
благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому  завданням реалізації 
плану  є підвищення  ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, 
формування системи  надання населенню доступних та високоякісних 
медичних послуг на засадах сімейної медицини, забезпечення прав громадян на 
охорону здоров’я. 

В рамках секторальної децентралізації формується нова система охорони 
здоров’я, яка передбачає: зміну системи управління; надання якісних та 
доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; 
інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; 
належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне 
забезпечення. Охорона здоров’я на території Апостолівської ОТГ представлена 
двома ланками закладів медицини – КНП «Апостолівський  центр первинної 
медико-санітарної допомоги» та комунальним закладом «Апостолівська 
центральна районна лікарня» ДОР».  

КНП «Апостолівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» та 
КЗ «Апостолівська центральна районна лікарня» ДОР»  розташовані у 
м.Апостоловому та обслуговують населення всього Апостолівського району. 
Одним із пріоритетних напрямків є наближення та покращення якості медичної 
допомоги сільському населенню шляхом реорганізації та удосконалення 
надання первинної медичної допомоги через модернізацію та оптимізацію 

мережі. 
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Система первинної медичної допомоги на території громади складається з 
3 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 1 міська 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 13 фельдшерських пунктів. 

 

Таблиця 8 

Динаміка приросту населення громади за останні роки 
 

№ 

з.п. 

Критерій 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 Народилося 279 199 271 

2 Показник народжуваності 11,7 8,5 11,7 

3 Померло 616 448 444 

4 Показник смертності 16,5 14,7  

5 Природний приріст -9,0 -8,2  

 

 

Таблиця 9 

Найпоширеніші причини смертності населення  громади

 
 

Основною причиною смертності населення громади є серцево-судинні 
захворювання  та злоякісні онкологічні захворювання. Поширеність 
захворювань є основним фактором у характеристиці стану здоров’я населення і 
від чого, головним чином, залежить рівень як працездатності, так і смертності 
населення. 
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Таблиця 10 

Найпоширеніші захворювання населення громади 

 
Мережа системи охорони здоров’я Апостолівської ОТГ 

Таблиця 11 

№ 

з.п. 

Назва/територія Кількість 

населення 

Кількість 

медичних 

працівників 

Стан 

приміщення 

(від 1 до 10) 

1 КЗ «Апостолівський  
центр первинної медико-
санітарної допомоги»                           

30080 31 7 

2 КЗ «Апостолівська 
центральна районна 
лікарня» ДОР»                           

55192 239 7 

3 Апостолівська міська 
лікарська амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини  

16195 46 8 

4 Кам’янська сільська 
лікарська амбулаторія  
ЗПСМ   

3036 18 7 

5 Михайлівська сільська 
лікарська амбулаторія  
ЗПСМ  

2885 7 7 

6 Запорізька сільська 
лікарська амбулаторія  
ЗПСМ  

2312 10 1 

7 ФП с.Українка 781 3 7 

28,0%

5,7%

23,0%

8,0%
захворювання системи

кровообігу

захворювання органів

сечостатевої системи

захворювання органів

дихання

захворювання органів

травлення
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8 ФП с.Шевченко 306 1 7 

9 ФП с.Володимирівка 378 1 7 

10 ФП с.Сергіївка 110 2 7 

11 ФП с.Жовте 1 389 2 7 

12 ФП с.Жовте 2 431 2 7 

13 ФП с. Новоіванівка 413 2 7 

14 ФП с.Тарасо-Григорівка 53 1 1 

15 ФП с.Слов’янка 163 2 1 

16 ФП с.Широчани 504 2 7 

17 ФП с.Михайло-Заводське 745 2 7 

18 ФП с.Катеринівка 206 1 7 

19 ФП с.Перше Травня 1105 3 1 

 

Основним пріоритетом системи охорони здоров’я в Апостолівській ОТГ є 
забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою. Також 

є проблема  незадовільної матеріально-технічної оснащеності, насамперед 
фельдшерських пунктів та забезпеченість їх лікарськими засобами, що зменшує 
можливість надання повноцінної медичної допомоги. Також необхідно 
провести капітальний ремонт  на харчоблоці, в  пральні, терапевтичному та 
педіатричному відділеннях, провести заміну вікон на енергозберігаючі в 
терапевтичному корпусі КЗ «Апостолівська ЦРЛ»ДОР». 

 

2.3.11. Фінансово-бюджетна складова  

Прогнозні показники бюджету на 2019 рік. 

Загальний обсяг очікуваних надходжень до місцевого бюджету 
об’єднанної територіальної громади Апостолівської міської ради становить 
183613,8  тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 
178967,0  тис.грн., в тому числі власні надходження в сумі  89213,6 тис.грн., 

базова дотація 300,0 тис.грн., освітня субвенція 45521,2 тис.грн., медична 
субвенція 15413,7 тис.грн., доходи спеціального фонду міського 
бюджету  4646,8  тис.грн., в тому числі власні надходження 4611,8  тис.грн.  

Загальний обсяг очікуваних видатків місцевого бюджету Апостолівської 
міської ради становить 183613,8 тис.грн., в тому числі видатки загального 
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фонду міського бюджету  178967,0 тис.грн., видатки спеціального 
фонду  бюджету 4646,8 тис.грн. 

Визначено оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського 
бюджету у сумі 600 тис.грн.   

Міжбюджетні трансферти: 

- освітня субвенція – 45521,2 тис.грн.; 

- медична субвенція – 15413,7 тис.грн.; 

- додаткова дотація  - 3613,9 тис.грн.; 

- базова дотація – 300,0 тис.грн. 

         - Інші субвенції – 420 тис.грн.; 
 

Затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду 
міського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
- забезпечення продуктами харчування; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

Затверджено  у  складі  видатків  міського  бюджету  кошти на 
фінансування та реалізацію місцевих  програм. 

При формуванні бюджету забезпечено в першочерговому порядку 
потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 
до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затверджено ліміти 
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 
установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

Установлено, що до доходів загального фонду міського  бюджету на 
2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України та 
обласного бюджету бюджету Апостолівської ОТГ та субвенції, що передаються 
з інших місцевих бюджетів. 

Установлено, що джерелами формування спеціального фонду міського 
бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, 

статтею 71 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших 
місцевих бюджетів. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, 

які передаються з іншої частини бюджету. 
Надано право міській раді за погодженням з постійною комісією з питань 

соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів у міжсесійний 
період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за 
рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл 
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і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими 
бюджетами з подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

Звільнено від оподаткування допомогу, яка буде надаватися за рахунок 
коштів міського бюджету. 

Надано право фінансово-економічному відділу виконавчого комітету 
міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів при внесенні 
змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у 
відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування міського 
бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надано право 
фінансово-економічному відділу виконавчого комітету міської ради отримувати 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття 
тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами.  

В контексті фінансової децентралізації до доходів загального фонду 
бюджету об’єднаної громади згідно із Законом та Планом у визначених 
розмірах спрямовані основні види податків. 

 
 

 

2.3.12. Цивільний захист населення. 
 

Апостолівська об’єднана територіальна громада є однією із найбільш 

техногенно та екологічно небезпечних громад в області. Загальний стан 

техногенної небезпеки  обумовлений наявністю на її території 19 потенційно 
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небезпечних об’єктів, 7 об’єктів підвищеної небезпеки та 2 хімічно-
небезпечних об’єкти, на яких зберігається значна кількість хімічних і 
пожежонебезпечних речовин, а саме: аміакопровод «Тольятті – Одеса» 

(Розподільна станція РС-29 с. Кам’янка) та насосно-фільтраційна станція КП 

«Апостоловеводоканал» (м. Апостолове). 
Захист населення і території від надзвичайних ситуацій, забезпечення 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту передбачає: 
- створення безпечних умов життєдіяльності населення; 
- забезпечення достатнього рівня безпеки територіальної громади; 
- створення підрозділу місцевої пожежної охорони, команд добровільної 
пожежної охорони; 

- створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи 
централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та 
забезпечення функціонування; 

- створення матеріального резерву для попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення непрацюючого населення, що потрапляє в прогнозовану 
зону хімічного забруднення засобами захисту органів дихання. 

 

Першочерговим завданням є створення системи оповіщення про загрозу 
або виникнення надзвичайних ситуацій, що в свою чергу є обов’язковим та 
одним із основних заходів захисту жителів і території громади від 
надзвичайних ситуацій і полягає у своєчасному доведенні сигналів, 
повідомлень та інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
до жителів територіальної громади, а також суб’єктів господарювання та сил 
цивільного захисту, розташованих на території громади, з використанням 

системи оповіщення територіальної громади. 

У зв’язку з формуванням, відповідно до вимог законів України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні», спроможних територіальних громад, на територіях 
таких громад створюються і функціонують системи оповіщення про загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій.  

Для виклику керівного складу, координаційних органів ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту, 
аварійно – рятувальних служб повинні бути створені системи автоматизованого 
виклику, які здійснюють оповіщення з передачею інформації (мовної 
інформації, SMS-повідомлень) через телекомунікаційну мережу загального 
користування, відомчі телекомунікаційні мережі і телекомунікаційні мережі 
суб’єктів господарювання. 

Автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій територіальної громади (далі – система 
оповіщення територіальної громади) організовується з урахуванням структури 
управління, максимально прогнозованого характеру і рівня загрози або 
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виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території, особливості 
територіальної громади і функціонує як складова місцевої автоматизованої 
системи централізованого оповіщення. 

Проектування, будівництво, модернізація системи оповіщення 
територіальної громади здійснюються на підставі рішення виконавчого 
комітету ради територіальної громади з урахуванням рекомендацій ДСНС 

України.  

Відповідальність за створення, модернізацію, організацію утримання в 
постійній готовності систем оповіщення територіальних громад покладається 
на голову та виконавчий комітет ради територіальної громади. 

Фінансування створення, модернізації систем оповіщення та 
експлуатаційне обслуговування апаратури та засобів зв’язку системи 
оповіщення територіальних громад здійснюється за рахунок місцевих бюджетів 
та інших коштів незаборонених чинним законодавством. 

Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення 
територіальних громад здійснюється відповідними профільними організаціями 
на договірних засадах. 

 

2.4. SWOT-аналіз  
 

SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження 
соціально-економічного стану населених пунктів, що входять до складу 
Апостолівської ОТГ. На основі SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація 
проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади. Громада має 
значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов'язані вигідним 

географічним розташуванням, хорошим транспортним сполученням та 
працелюбністю мешканців громади. Як і у більшості регіонів країни, в громаді 
виходять на поверхню загальні проблеми українського суспільства – безробіття, 
кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, 
низький рівень фінансування закладів освіти, медицини, культури та спорту, 
низькі умови комфорту проживання населення. Врахування зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще 
більшому послабленню слабких сторін розвитку громади, допоможе об’єктивно 
зважити потенціал її соціально-економічного розвитку та оцінити реальність 
розробленого Плану. Складність та незначна ймовірність швидкого усунення 
загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у 
вирішенні проблем громади. 

SWOT-аналіз Апостолівської ОТГ був розроблений фінансово-
економічним відділом виконкому Апостолівської міської ради на основі аналізу 
статистичних даних, динаміки соціально-економічних показників, проведення 
круглих столів із залученням старост громади, громадських діячів та 
організацій та на основі думки населення. 
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Таблиця 12 

SWOT-аналіз 

Сильні сторони Можливості 

1. Нові можливості, нові ідеї  
2. Позиція громади в процесі 
децентралізації влади в Україні.  

3. Зростаючий рівень довіри 

громадян.   

4. Збереження національних 
традицій та багате історичне 
минуле.  

5. Достатній запас природного 
капіталу та природних 
ресурсів. 

6. Вигідне географічне 
розташування територіальної 
громади. 

7. Високий рівень освіченості. 
8. Відносно сприятлива 
екологічна ситуація. 

9. Розвинена інфраструктура 
адміністративного центру 
громади. 

10. Наявність достатньої мережі 
соціальних об'єктів. 

11. Наявність інфраструктури 

транспорту та зв'язку, 
комунальних мереж. 

12. Наявність залізничного шляху. 
13. Наявність сучасних 
комунікаційних систем і мереж 

(Інтернет-зв’язок). 
14. Наявність газифікації, доступ 

до енергопостачання. 
15. Наявність земель для ведення 
фермерської діяльності.  

16. Наявність вільних сегментів 
для ведення бізнесу. 

17. Інвестиційна привабливість 
регіону. 

18. Людський ресурс, кадровий 

1. Розвиток відновлювальної та 
нетрадиційної енергетики. 

2. Участь у інвестиційних проектах. 
3. Поглиблення рівня переробки с/г 
продукції та створення кінцевого 
продукту. 

4. Використання незадіяних об’єктів 
комунальної власності. 

5. Розвиток туристичного 
потенціалу.  

6. Можливості надання соціальних 
послуг іншим громадам. 

7. Можливість покращення умов 
життя населення/ індекс щастя.  

8. Розвиток людського потенціалу. 
9. Розвиток нетрадиційної народної 
медицини. 

10. Переробка ТПВ.  

11. Наявність програм місцевих, 
державних та регіональних для 
розвитку ОТГ. 

12. Залучення співфінансування на 
проекти місцевого розвитку від 
обласного конкурсу проектів, 
Державного фонду регіонального 
розвитку. 

13. Залучення ресурсів мешканців 
громади для впровадження 
суспільно значущих проектів. 

14. Популяризація корпоративної 
соціальної відповідальності в 
бізнес-середовищі України. 

15. Можливість громади 

контролювати всі процеси, які 
відбуваються в громаді, як спосіб 
запобігати корупції. 

16. Можливість використання 
Інтернет-ресурсів до промоції 
громади, інформування громадян 

про діяльність ОТГ. 
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потенціал. 
19. Розвинені особисті селянські 
господарства, малий та 
середній бізнес. 

17. Можливість залучення додаткових 
джерел фінансування для розвитку 
інфраструктури. 

18. Зростання бюджетної 
самостійності громади.  

19. Потенціал для розвитку ринків – 

праці, засобів виробництва, 
предметів споживання і послуг. 

20. Розвиток малого бізнесу. 
21. Розвиток аграрного сектору. 

Слабкі сторони Загрози 

1. Недостатнє фінансування.  
2. Поганий стан інфраструктури 

(дороги місцевого значення, 
будівлі). 

3. Недостатня кількість 
високооплачуваних робочих 
місць. 

4. Слабкий кадровий потенціал за 
окремими галузями. 

5. Негативні демографічні 
показники. 

6. Відсутність містоутворюючих 
підприємств. 

7. Недостатнє забезпечення 
медичними послугами. 

8. ТПВ 

9. Низька громадська активність. 
10. Мала кількість орендарів 

(окрім землі ). 
11. Відсутність інвентаризації.  
12. Відтік кадрів. 
13. Низький рівень життя 
населення. 

14. Незадовільна якість 
водопостачання та якість 
питної води. 

15. Відсутність централізованого 
теплопостачання мешканців 
міста Апостолового. 

16. Постійна зміна цін та тарифів 
на енергоносії. 

17. Низька якість життя частини 

1. Масова трудова міграція. 
2. Нестабільна соціально-
економічна ситуація. 

3. Погіршення екологічного стану 
при інтенсифікації ведення 
господарської діяльності. 

4. Погіршення демографічних 
показників. 

5. Відсутність ринків збуту с/г 
продукції. 

6. Високий рівень соціальної 
напруги. 

7. Природні та техногенні 
катастрофи. 

8. Вплив на інвестиційну 
привабливість  ОТГ політичної 
ситуації в країні. 

9. Соціально – політична та 
законодавча нестабільність. 

10. Наростання інфляційних 
процесів.  

11. Конкуренція об’єднаних 
громад за ресурси (кошти 

ДФРР, тощо). 
12. Відтік трудових ресурсів.  
13. Зміни політичної ситуації в 
країні та поглиблення 
фінансово-економічної кризи 

можуть обмежити джерела 
ресурсів для впровадження 
проектів місцевого розвитку. 

14. Інертність державних процесів, 
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мешканців громади. 

18. Трудова міграція населення як 
фактор відтоку трудових 
ресурсів. 

19. Пасивна позиція  представників 
малого бізнесу. 

20. Втрата специфічних ринкових 
позицій в аграрному секторі.  

21. Потреба значних капітальних 
вкладень в інфраструктуру 
Апостолівської об’єднаної 
громади на фоні очікувань 
громадян щодо швидких 
позитивних зрушень в 
об’єднаній громаді. 

яка впливає на активність 
людей. 

15. Зменшення внутрішнього 
товарообороту через низьку 
купівельну спроможність 
населення. 

  

2.4.1. Порівняльні переваги, виклики і ризики Апостолівської громади 
 

Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін 

і можливостей). 

 - Політичне та економічне зближення України і ЄС та пов‘язане з цим 

пожвавлення інвестиційного середовища зможуть активізувати процес 
залучення зовнішніх інвестицій в економіку Апостолівської громади, 

спираючись на цілу низку сильних сторін громади, таких як інвестиційна 
привабливість (у порівнянні з іншими регіонами), наявність розвинутої 
інфраструктури, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, наявність 
природних ресурсів.  

- Сильними сторонами Апостолівської об’єднаної територіальної громади  

є переважання ґрунтів чорноземного типу в загальній кількості земель 
сільськогосподарського призначення, потужний сільськогосподарський 
комплекс в рослинницькій галузі. Ці сильні сторони можуть бути підтримані 
такою можливістю як зростання в середньостроковій перспективі попиту на 
сільськогосподарську  продукцію. Зокрема, сприятимуть розвитку 
сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і 
видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, 
необхідних для самостійної та ініціативної роботи (створення кооперативів). 
 - Апостолівщина володіє значним туристичним та рекреаційним 

потенціалом, має збережені національні, релігійні, культурні традиції та 
автентичні промисли. Практично вся територія громади є екологічно чистою. 

Ці сильні сторони можуть бути використані для подальшого розвитку 
екотуризму. 
 - Розвинута інфраструктура ОТГ, у поєднанні з кваліфікованими 

трудовими ресурсами, зможе отримати додатковий поштовх для розвитку 
завдяки покращенню бізнес-клімату в громаді. Наявність сировинної бази 
відходів аграрного сектору може бути використана для створення потужностей 
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з переробки відходів.  
 - Частина мешканців громади працює за її межами, що в сучасних умовах 
є не тільки джерелом забезпечення потреб значної кількості сімей, але й 

інвестиційним ресурсом для малого бізнесу. Але поряд з цим, такий стан справ 
також спричиняє ряд соціальних проблем і труднощів.  

- Додатковими порівняльними перевагами Апостолівської ОТГ можуть 
стати: 

 можливість реалізації заходів за участю громадськості щодо поліпшення  
благоустрою населених пунктів та їх соціально-економічного розвитку; 
 формування територіально-виробничого комплексу зі значним 

зменшенням відстаней для надання населенню адміністративних послуг. 
 

 Виклики, визначені в результаті аналізу слабких сторін і 

можливостей.  

 - Пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх 
інвестицій в економіку Апостолівської ОТГ сприятиме зменшенню впливу 
таких слабких сторін регіону, як низька диверсифікація промисловості, 
технологічна відсталість промисловості, в т.ч. висока енергоємність, а також 

зменшити відтік трудових ресурсів за межі громади та збільшити рівень 
зайнятості.  
 - Процес децентралізації влади, проведення адмінреформи прогнозовано 
призведе до зростання бюджетної самостійності громади та зможе зменшити 
такі слабкі сторони, як недостатній розвиток дорожньої, інженерної 
інфраструктури, високий ступінь зносу житлово-комунального господарства, 
недостатній рівень протипаводкового захисту, недостатність забезпечення 
якісною питною водою окремих територій та незадовільний стан поводження з 
відходами.  

 - Покращення бізнес-клімату в Україні прогнозовано призведе до 
розвитку малого та середнього бізнесу в Апостолівській громаді та пов’язаного 
з цим створення нових робочих місць та зупинки відтоку працездатного 
населення за межі ОТГ.  

 Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз).  
 - Висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів за 
межі громади може призвести до браку трудових ресурсів. Додатковим 

фактором, який прискорює цей процес, є безвізовий режим з країнами ЄС.  

 - Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, зсуви, селі, 
ерозії) та техногенного характеру є значним потенційним ризиком.  

На даний час існує три можливі сценарії розвитку громади:  
1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за 

умови стабільності зовнішніх факторів;  
2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за 

умови реалізації всіх заходів в рамках реформи децентралізації влади та 
політичної стабільності;  
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3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на 
загострення економічної та політичної нестабільності в країні.  

Для економічного та соціального зростання Апостолівської ОТГ 

необхідно докласти всі зусилля на ефективне використання сильних сторін 
громади – розвиток сільського господарства, туристичної галузі і т.д., та 
зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.  

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які 
на мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають 
значний вплив на розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх 
зміни та вносити необхідні коригування в план розвитку громади для 
мінімізації їх наслідків. 

 

3. Цілі та пріоритети розвитку Апостолівської ОТГ  
 

3.1. Основні цілі розвитку громади  

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні 
стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня 
розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Апостолівської ОТГ можна 
віднести:  

1) Розвиток населених пунктів громади; 

2) Якість життя людини – найголовніше завдання;  
3) Стійке економічне зростання Апостолівської ОТГ. 

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської 
громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й 
на довгострокову перспективу.  

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного 
та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність 
економічної системи є актуальною проблемою для всієї України, але для 
сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність 
механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший 
вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень 
доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.  

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:  
- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у 

всіх сферах економіки;  

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, 
домогосподарств;  

- створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та 
екотуризму; 

 - вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення. 
Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівнянні 

з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної 
галузі через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в 
селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого 
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ряду соціальних послуг (заклади громадського харчування та заклади для 
сімейного дозвілля, прокати техніки, мережі супермаркетів з нижчим рівнем 

цін, низький рівень доступності до мережі ІНТЕРНЕТ), на території деяких сіл 
взагалі відсутні торгові об’єкти.  

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади 
потрібно виконати наступні пункти:   

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження 
навколишнього середовища;  

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;  

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для 
гармонійного розвитку людини;  

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та 
свідомості. 
 Сільські території, а саме об’єднані територіальні громади є прихованим 

потенціалом розвитку України. Це можна спостерігати на прикладі цілого ряду 
країн, що обрали шлях децентралізації. Для нашої країни це є рішучим кроком 

на шляху до розвинутого європейського суспільства. Збереження та розвиток 
сільських територій може стати необхідним поштовхом. За весь період 
незалежності колишні сільські ради залишалися один на один зі своїми 
проблемами, що з кожним роком лише поглиблювалися. Для забезпечення 
даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного 
розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними 
житлово-комунальними послугами.  
 

 3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2019 рік 
 

 Всі визначені стратегічні цілі є досить значними для розвитку 
Апостолівської ОТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виділити основні 
пріоритетні напрямки розвитку громади на 2019 рік. До них можна віднести:  

1.   Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.  

2. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та 
вразливих верств населення.  

3. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для 
забезпечення високого рівня надання освітніх послуг. 

4. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної 
допомоги. 

5.  Забезпечення населення громади якісною питною водою. 

6.  Будівництво мереж вуличного освітлення. 
 7. Забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для 
обслуговування потреб всіх населених пунктів громади.  
   

 4. Завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного 

розвитку Апостолівської ОТГ 
  

4.1. Завдання реалізації плану соціально-економічного розвитку 

Апостолівської ОТГ 
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 Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто 
виокремити конкретні операційні цілі та завдання, що можуть бути виконані в 
короткостроковому періоді.  

 

Таблиця 13 

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі Завдання 

 

1
. 
Р
оз
ви
то
к 
на
се
ле
ни
х 
пу
нк
ті
в 
гр
ом
ад
и.

 

 

1.1. Комплексний розвиток 
м.Апостолового та 
територій в інтересах 

громади 

1.1.1. Розвиток інфраструктури міста 
Апостолового та сіл ОТГ 

1.1.2. Розробка генеральних планів 
сільських населених пунктів громади 

1.1.3. Реалізація ідей громади 

1.1.4. Інвентаризація земельного фонду 

1.1.5. Ремонт, реставрація, модернізація, 
удосконалення об’єктів інфраструктури 

 

1.2.Забезпечення населення 
якісними житлово- 

комунальними послугами 

1.2.1. Поліпшення житлових умов 
населення 

1.2.2. Розробка, підтримка та 
впровадження проектів водопостачання 
та водовідведення 

1.3.Покращення стану 
дорожнього покриття 

 

1.3. Поточний та капітальний ремонт 
доріг 

1.4. Покращення технічного 
стану громадських будівель 

 

1.4.1. Капітальний та поточний ремонт 
адміністративних будинків з придбанням 

відповідного інвентаря, офісної та 
комп’ютерної техніки 

1.4.2.Реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт приміщень закладів 
освіти та охорони здоров’я 

1.4.3. Капітальний та поточний ремонт 
приміщень закладів культури 

ж
ит
т
я 

лю
ди

ни
 –

 

на
йг
о

ло
вн
і

2.1. Екологічна безпека та 
збереження навколишнього 

2.1.1. Створення ефективної системи 
поводження з ТПВ 
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природного середовища 2.1.2. Підвищення екологічної культури 

та рівня екологічної свідомості людей 

2.1.3. Створення безпечних умов 
життєдіяльності населення; 

2.1.4. Забезпечення достатнього рівня 
безпеки територіальної громади; 

2.1.5. Створення підрозділу місцевої 
пожежної охорони, команд добровільної 
пожежної охорони; 

2.1.6. Створення та підтримання у 
постійній готовності місцевої системи 

централізованого оповіщення, здійснення 
її модернізації та забезпечення 
функціонування; 

2.1.7. створення матеріального резерву 
для попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

2.1.8. Забезпечення непрацюючого 
населення, що потрапляє в прогнозовану 
зону хімічного забруднення засобами 

захисту органів дихання. 

2.2. Забезпечення здорового 
способу життя людини 

2.2.1. Формування стійкого несприйняття 
шкідливих звичок 

2.2.2. Розвиток системи первинної 
медицини на території ОТГ 

2.2.3. Розвиток мережі установ 
соціального захисту 

2.2.4. Розвиток інфраструктури для 
зайняття спортом та фізкультурою 

2.3. Розвиток культурного і 
духовного середовища 

2.3.1. Підтримка розвитку культурно- 
дозвільних закладів 

2.3.2. Збереження і розвиток історико- 
культурної та духовної спадщини 

2.4. Створення ефективної 
системи самоврядування та 

2.4.1 Надання якісних соціальних і 
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соціальної активності 
населення 

адміністративних послуг 

2.4.2. Підтримка місцевих ініціатив та 
залучення громадськості до здійснення 
місцевого самоврядування 

3
. 
С
ті
йк
е 
ек
он
ом
іч
не

 з
ро
ст
ан
ня

 А
по
ст
ол
ів
сь
ко
ї О
Т
Г

 

3.1.Створення умов для 
пріоритетного розвитку 
малого та середнього 
підприємництва 

3.1.1.Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва 

3.1.3.Досягнення економічної 
стабільності 

3.2.Забезпечення 
енергобезпеки, формування 

енергоефективного 
господарства 

3.2.1.Впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій 

3.2.2.Розвиток альтернативної енергетики 

3.3.Розвиток туристичного 
потенціалу 

3.3.1.Створення умов розвитку 
екотуризму 

3.3.2.Розвиток туристичних об'єктів  

3.3.3. Відновлення та ремонт пам’яток 
архітектури 

3.4.Підвищення рівня 
зайнятості сільського 

населення 

 

3.4.1.Підтримка фермерства, 
нетрадиційних видів бізнесу, ремесел 

3.4.2.Підтримка громадських ініціатив з 
розвитку підприємницьких якостей 

3.5.Використання 
відновлювальних джерел 
енергії та енергозбереження 

 

3.5.1.Підвищення ефективності 
управління енергетичними ресурсами 

3.5.2.Підтримка проектів 
енергозбереження та використання 
відновлювальних джерел енергії 

 

4.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, 

соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань 
 

  Апостолівська ОТГ включилася в процес опрацювання інвестиційних 
проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги 
та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за 
активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на 
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вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої 
інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; 

акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної 
субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення 
міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших 
незаборонених законодавством фінансових ресурсів. 

 

 4.3. Заходи з реалізації Плану соціально-економічного та 

культурного розвитку розвитку Апостолівської міської ради на 2019 рік 
 

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше 
отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для 
вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали 

ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу 
чи ініціативи. З огляду на таку ситуацію, в Апостолівській громаді 
накопичилась ціла низка ініціатив участі у проектах соціально-економічного 
розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди і життєво необхідною.  

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та 
соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 
питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 
передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та 
виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури. 

З метою належного виконання Плану будуть прийняті необхідні цільові 
галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади 
першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно 
до пріоритетів даного Плану. Головні та першочергові заходи з реалізації плану 
соціально-економічного розвитку громади на 2019 рік наведені в додатках до 
Плану.  

5. Фінансове забезпечення реалізації Плану соціально-економічного 

та культурного розвитку розвитку Апостолівської міської ради на 2019 рік 
 

Реалізація проектів розвитку Апостолівської об’єднаної територіальної 
громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:  

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад.  
2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.  
3. Кошти місцевого бюджету.  
4. Кошти донорського проекту "DOBRE" 

4. Інші джерела фінансування.  
 

6. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Плану соціально-

економічного та культурного розвитку Апостолівської міської ради 
 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно 
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ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані 
індикатори не є цілком об’єктивними та за умов обмеженості джерел 
отримання інформації залишаються найбільш доступними.  

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації плану індикаторами 
результативності будуть:  

- активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та 
благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів; 

- забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, 

що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити 

перспективи  розвитку територій; 

- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і 
ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого 
його використання; 

- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості 
підприємців; 

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-
комунального господарства; 

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і 
регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

- поліпшення торговельно-побутового обслуговування сільського 
населення; 

- збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток 
туристично-рекреаційного потенціалу; 

- оптимізація мережі освітніх закладів; 
- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі; 
- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, 

підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень; 
 - поліпшення благоустрою населених пунктів; 

- рівень безробіття;  
- обсяг економії енергоресурсів;  
- кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених об’єктів  

інфраструктури;  

- кількість діючих та новостворених фермерських господарств, 
підприємств народних промислів;  

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;  

- кількість отримувачів адміністративних послуг;  
- кількість проведених спортивних заходів;  
- кількість проведених мистецьких заходів. 
Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-

економічного розвитку на підставі даних профільних відділів апарату 
виконавчого комітету. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та 
показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати 
ефективність реалізації плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. 
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Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Апостолівської 
міської ради. Звіт про реалізацію плану заслуховується на сесії Апостолівської 
міської ради. Контроль за реалізацію плану покладається на Апостолівську 
міську раду, виконавчий комітет, депутатів. 

 

    Секретар міської ради                                                                     Л.І.СУВИД 
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Додаток  1  

до Плану 
 

Перелік   проектів /програм розвитку місцевого самоврядування та 

першочергових завдань, які плануються впровадити Апостолівською ОТГ 

у 2019 році в розрізі джерел фінансування (тис.грн.) 

 

№ 

з.п

. 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації, тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансуванн

я 

Кошти 

обласного 

бюджету 

 

Кошти 

бюджету 

ОТГ 

1. 

Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вулиці Вокзальній (від вул. Остапа 
Вишні до будівлі залізничного вокзалу) у 
місті Апостоловому Дніпропетровської 

області 

4 213,0 4 213,024 0,0 

2. 
Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вулиці Музичній у місті Апостоловому 
Дніпропетровської області 

8 538,8 8 538,8 0,0 

3. 

Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вул. Рекордна (від вул. Остапа Вишні 
до  вул. Кашпурова) в м. Апостолове 

Дніпропетровської області 

5 940,0 5 939,965 0,0 

4. 

Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вул. Визволення (на ділянках від 
будинку №37 до вулиці Ремзаводської) у 
місті Апостолове Дніпропетровської 

області 

7 081,8 7 081,782 0,0 

5. 

Капітальний ремонт благоустрою території 
прилеглої до центрального парку по               
вул. Центральній в м.Апостолове 
Дніпропетровської області 

Буде 
уточнено 

0,0 0,0 

6. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
вулиць Гагаріна, 8 Березня, Волошкова, 
Трояндова, Ремзаводська та Лісова у місті 

Апостолове  
Дніпропетровської області 

673,604 0,0 73,752 

7. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
вулиць Локомотивна, Олександра 
Довженка, Тиха, Садова, Лугова та 

провулку Плодовий у місті Апостолове 
Дніпропетровської області 

395,975 0,0 37,306 

8. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
вулиць Барвінкова (від вулиці Каманіна до 
садиби РОСТ), садиба РОСТ та Каманіна у 

місті Апостолове  
Дніпропетровської області 

191,434 0,0 191,434 
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Секретар міської ради                          Л.І. СУВИД 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
вулиць Покровська (від вулиці Кашпурова 
до вулиці Залізнична), Козацька та 
Горького у місті Апостолове 
Дніпропетровської області 

430,028 0,0 41,602 

10. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
по вул. Цементників в с. Жовте 
Апостолівського району 
Дніпропетровської області 

173,313 0,0 173,313 

11. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
по вул. Зелена в с. Новосеменівка 

Апостолівського району 
Дніпропетровської області 

160,240 0,0 20,422 

12. 

Будівництво мереж вуличного освітлення 
по вул. Поштова в с. Михайлівка 

Апостолівського району 
Дніпропетровської області 

307,224 0,0 307,224 

13. 

Будівництво мережі освітлення вулиці 
Центральна села Новоіванівка 
Апостолівського району 
Дніпропетровської області 

538,495 0,0 50,813 

14. 

Захист від підтоплення центральної 
частини міста Апостолове 

Дніпропетровської області - Капітальний 

ремонт 

29 613,760 29 613,760 0,0 

15. 

Ревіталізація місць для відпочинку в 
центрі міста Апостолове (розчистка 
ставків та відновлення гідрологічного 

режиму) 

14 878,357 14 878,357 0,0 

16. 

Реконструкція напірного каналізаційного 
колектору від КНС-3 до біологічних 
очисних споруд в м.Апостолове 
Дніпропетровської області 

32 741,706 0,0 0,0 

17. 
Створення простору для оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в м. 

Апостолове Дніпропетровської області 

 Буде 
уточнено 

0,0 Буде 
уточнено 

 
РАЗОМ 105 877,74 

 

70 265,69 

 

895,87 
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Додаток 2   

до Плану 
 

Перелік   проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та 

першочергових завдань в 2019 році, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
 

№ 

з/п 
 

Назва проектної заявки 
Кошти 

субвенції, 
тис.грн. 

Кошти 

місцевого 
бюджету, 
тис.грн. 

Загальна 
сума, 
тис.грн. 

Примітка 

1. Капітальний ремонт благоустрою 

території прилеглої до 
центрального парку по                           
вул. Центральній в м.Апостолове 
Дніпропетровської області 
 

* 

 

0,0 * 

 

 * - Буде 
уточнено 

 РАЗОМ * 

 
0,0 * 

 
- 

 

 

 

Секретар міської ради                           Л.І. СУВИД 

 

 


