
 

 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА   

XLII СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26.05.2022          №  42-1/VIII 

 
Про підсумки виконання 
Програми економічного і соціального 
розвитку міста за 2021 рік  
 

Відповідно до ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення  
міської ради від 23.12.2020 № 6-2/VІІІ «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік» та враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 12.05.2022 № 149 міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за 2021 рік прийняти до відома згідно з додатком. 
2. Управлінням та відділам виконавчого комітету здійснити заходи щодо 

усунення негативних тенденцій в окремих сферах господарської діяльності  
міста за 2021 рік з метою їх врахування при виконанні Програми 
економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки. 

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до функціональних повноважень та управління економічного 
розвитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та 
постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, 
податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, 
комунальної власності.  

 
 
Міський голова                                                                            Сергій АНАНКО 
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ПОГОДЖЕНО 
 
Секретар міської  ради    Юрій СТУДАНС 

 
Постійна комісія міської ради 
з питань місцевого бюджету, 
фінансів, податкової політики, 
розвитку підприємництва, захисту 
прав споживачів, комунальної власності 

 
 
 
 
Юлія ЛЮБЧЕНКО 
 

Перший заступник міського голови                               Олександр ЛИСЕНКО   
  
Заступник міського голови                                              Тетяна КАРЛО          
  
Заступник міського голови                                             Богдан ДУБОВСЬКИЙ 
  
Юридичний відділ Оксана СІЛКО    
  
В.о. начальника управління      
економічного розвитку                                                      

Лариса МАТВЄЄНКО 
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Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 
від 26.05.2022 № 42-1/VIII 
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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку міста Сміла на 2021 рік (далі –
 Програма) була розроблена управлінням економічного розвитку виконавчого комітету 
міської ради відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України“ та постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“ (зі 
змінами). 

Програма розроблена на підставі пропозицій від структурних підрозділів виконавчого 
комітету міської ради, даних Головного управління статистики у Черкаській області. 

Метою розробки Програми була координація та реалізація пріоритетних цілей та 
завдань, спрямованих на створення ефективних і якісних передумов для розвитку міста, 
шляхом підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, підтримки ініціатив 
малого бізнесу, забезпечення якості та загальної доступності публічних і соціальних послуг. 

Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку Черкаської області на 
період 2021 – 2027 роки. 

Звіт про підсумки виконання Програми економічного та соціального 
розвитку підготовлено на основі інформації про виконання відповідних міських програм на 
2021 рік (див. Табл.1), Головного управління статистики та річного звіту про виконання 
бюджету Смілянської міської територіальної громади за 2021 рік, затвердженого рішенням 
міської ради від 23.02.2022 № 38 - /VIII,  

Для аналізу показників соціально-економічного розвитку використано дані та 
матеріали за 2021 рік на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби України, Державної статистичної служби України. 

Таблиця 1. Бюджетні програми, які профінансовані у 2021 році * 

 
№ 

п/п 
Напрямок фінансування   Кількість 

програм  
Фактичні обсяги 

фінансування, 
тис. грн 

1.  З організаційної роботи  3 979,4 
2.   Комунальне майно. Економічна діяльність 4 635,9 

3.   Житлово-комунальне господарство 11 39682,3 

4.   Регулювання забудови та земельних 

відносин 
3 680,7 

5.   Екологія 1 128,0 

6.   Цивільний захист 6 1009,9 
7.   Розвитку спорту  та патріотичного виховання 5 735,3 

8.   Сімейна та молодіжна політика 1 21,8 

9.   Культура 1 626,4 

10.   Соціальний захист населення 4 6891,8 
11.   Охорона здоров’я 8 703,3 

 Всього 47 52094,8 
*розширений перелік програм наведений у таблиці 14. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
 

За інформацією, наданою міським фінансовим управлінням, за 2021 рік до зведеного 
бюджету м. Сміла надійшло 599 567,6 тис. грн при уточненому плані 585 420,2 тис. грн, 
виконання становило 102,4%. В тому числі за 2021 рік отримано дотацій з державного 
бюджету в сумі 15 832,1 тис. грн в повному обсязі. 

При цьому: 
� до загального фонду,  при плані 537 507,6 тис. грн, фактично надійшло 548 858,6 тис. 

грн, виконання становить 102,1%; 
� до спеціального фонду, при плані 47 912,6 тис. грн, надійшло 50 708,9 тис. грн, або 

105,8%. 
Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в повному обсязі: 
� по загальному фонду – 167 322,9 тис. грн; 
� по спеціальному фонду – 10 656,5 тис. грн. 
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду – 

13 225,4 тис. грн. (див. Рис. 1).  
Протягом звітного року бюджет громади отримав трансфертні платежі від органів 

державного управління у сумі  196 380,4 тис. грн.  
 

35%

59%

6%

Міжбюджетні трансферти 35,2%

Загальний фонд 58,8%

Спеціальний фонд 6,0%

 
Рис. 1 Надходження до міського бюджету у 2021 році 

 

Загальний фонд міського бюджету (без врахування обсягів міжбюджетних 
трансфертів) за 2021 рік виконано на 103,6%. При уточненому плані 340 250,0 тис. грн, 
фактично отримано 352 478,2 тис. грн, при цьому найбільшу питому вагу в структурі 
доходів, більш як 59%, займають податки та збори на доходи фізичних осіб (виконання 
становить 103,1%) та місцеві податки, більш як 31%, виконання становить 104,5%.  

Загалом за 2021 рік до загального фонду бюджету Смілянської міської територіальної 
громади надійшло (див. Рис. 2), в т.ч.: 

- 209 250,2 тис. грн податків та зборів на доходи фізичних осіб (див. Рис. 2). 
Перевиконання становить 6 320,2 тис. грн або на  30 846,7 тис. грн більше 2020 року.  

- 56442,5 тис. грн плати за землю, питома вага яких в надходженнях до загального 
фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) становила 16%. Рівень виконання 
річного показника, затвердженого Смілянською міською радою, становив 106%, 
перевиконання 3 192,5 тис. грн. 

- 27763,7 тис. грн  акцизного податку (від реалізації товарів підакцизної групи та 
пального); 
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- 51 011,3 тис. грн  єдиного податку, або 14,5 відсотків від загальної суми надходжень, 
Виконання становить 14,5 відсотків.  

 

 
Рис. 2  Надходження податків до загального фонду міського бюджету у 2021 році 

 
Спеціальний фонд за 2021 рік (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) 

виконано  на 160,0 відсотків, При уточненому плані 22 329,2 тис. грн фактично отримано 
35 727,2  тис. грн, , в т.ч.  278,2 тис. грн екологічного податку, що становить 61,8% 
уточненого річного плану, 16 179,6 тис. грн – власні надходження  бюджетних установ 155,0 
відсотків від річного  плану), а також інші надходження, передбачені законодавством. 

Складовою спеціального фонду є бюджет розвитку, до якого протягом 2021 року 
надійшло 59 214,4 тис. грн, в т.ч.  

- 1875,9 тис.грн від відчуження (приватизації комунального майна); 
- 16 028,8 тис. грн від продажу земелі  (184,0 відсотка до річних уточнених планових 

показників); 
- 19 203,7 тис.грн – надходження за рахунок трансфертів з державного та обласного 

бюджетів. А також інші  надходження.  
 

Видаткова частина бюджету Смілянської міської територіальної громади за 2021 рік 
виконана на суму 518 580,7 тис. грн, або 87%, при уточненому плані 593 023,0 тис. грн. У 
порівнянні з 2020 роком  на 63 839,5 тис. грн більше, в т.ч. 

із загального фонду -  454 577,0 тис. грн або 97,0 відсотків, при уточненому плані 
466 475,6 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком обсяг фінансування збільшився на 52 018,0 тис. 
грн, або на 13,0 відсотків; 

із спеціального фонду  -  64 003,7 тис. грн при уточнених кошторисних призначеннях 
126 547,4 тис. грн. 

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 7 371,4 тис. грн, 
або 11,5 відсотки від загальної суми видатків в т.ч.: 

o на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 603,6 тис. грн; 
o на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2,0 тис. грн; 
o на оплату продуктів харчування – 4 677,5 тис. грн; 
o на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 57,8 тис. грн; 
o дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 30,5 

тис. грн. 
Протягом 2021 року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам бюджетних установ з урахуванням підвищення її мінімального рівня з 
01.01.2021 року – 6000 грн, з 01.12.2021 року – 6500 грн. 
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За інформацією, наданою відділом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, 

підприємництва та захисту прав споживачів управління економічного розвитку, за 
рахунок коштів (субвенції) з державного бюджету у 2021 році було реалізовано декілька 
проектів (див. Табл. 2).  

Таблиця 2. Реалізація проектів за рахунок коштів державного бюджету (субвенції) 

№ 

п/п 
РОЗПОРЯДНИК ПРИДБАННЯ 

Вартість 

тис. 

грн 

1 � придбання спеціальної техніки 
(машина муловсмоктувальна) для 
Смілянського комунального 
підприємства “Вод Гео” за адресою: 
вул. Незалежності, 37, м. Сміла, 
Черкаської області 

2448,9 
 

2 

УЖКГ виконавчого комітету 
смілянської міської ради 

� дитячий інклюзивний майданчик для 
дітей з особливими потребами по 
вул. Незалежності,35 в м. Сміла 
Черкаської обл. 

 
3600,0 

 

 РАЗОМ за рахунок коштів 
(субвенції) Державного бюджету 

 
6048,9 

 
За результатами конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів ДФРР (який 

відбувся у 2021 році) було реалізовано проект «Капітальний ремонт будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла Черкаської області» 
(див. Табл. 3). 

Таблиця 3. Реалізація проекту за рахунок коштів державного бюджету (ДФРР), тис. грн 

ЗАХОДИ 
Кошти 

МБ 

Кошти 

ДФРР 

Кошти 

ДБ 
Всього 

� заміна віконних блоків на 
енергозберігаючі: 374 шт.; 

� установлення та розбирання 
зовнішніх металевих трубчатих 
інвентарних решетувань: 5904 кв.м; 

� термомодернізація (утеплення) стель 
мінеральними плитами: 270 кв. м; 

� термомодернізація (утеплення) 
фасаду мінеральними плитами:   
4123 кв. м; 

� термомодернізація (утеплення) 
укосів мінеральними плитами: 
616 кв. м; 

� заміна брандмауерів та парапетів:    
648 м; 

� улаштування вимощення з бетону: 
300 кв. м. 

1908,200 4152,297 9002,85382 15063,35082 

Довідково у 2020 році було виділено  з ДФРР - 3003,951 тис. грн. 
Також у 2021 році за результатами конкурсного відбору інвестиційних земельних 

ділянок «Індустріальна ділянка Черкащини. 2021» земельна ділянка 49,8 га (шосе на 
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Кам’янку) посіла ІІ місце. Рішенням міської ради від 28.07.2021 № 20-24 затверджені заходи 
із створення індустріального парку в м.Сміла (територія очисних споруд РПЗ). 
 

За інформацією, наданою управлінням економічного розвитку, протягом 2021 року 
приватизовано (відчужено) 10 об’єктів комунальної власності (див. Табл. 4). 

Таблиця 4. Надходження від приватизації комунального майна 

Назва об’єкта Вартість,  

тис. грн 
Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами по вул. 

Одеська, 74 за ціною продажу 
178,50 

Частина (21/100) житлового будинку з спорудами по вул. Шолом 
Алейхема, 19 

21,50 

Адмінбудівля з замощенням (під’їзними шляхами) по вул.Ржевська, 9/9 167,00 
Нежитлова будівля (приміщення амбулаторії станції Черкаси) в м. 

Черкаси по вул. В.Ложешнікова, ¾ 
800,15 

Незавершене будівництво житлового 68-ми квартирного будинку з 
вбудовано-прибудованою бібліотекою по вул. Семена Палія, 4 

160,0 

Нежитлові будівлі по вул. першодрукаря Івана Федорова, 12 49,01 
Прибудовані нежитлові приміщення по вул. Мазура, 18 160,01 
Нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 85 117,52 
Нежитлова будівля колишньої лікарні тубдиспансеру по 

вул.Севастопольська, 15а 
222,22 

Незавершене будівництво критого басейну по вул. Богдана 
Хмельницького, 53б. Кошти від продажу вказаного об’єкта 
очікуються у 2022 році. 

168,00 

РАЗОМ 1875,90 
 
Станом на 01.01.2022 на обліку управління економічного розвитку налічувались 147 

договори оренди комунального майна на загальну площу 25,87 тис. м2.  
Протягом 2021 року було оголошено 53 аукціонів (відбулося 36) на право оренди, 

укладено 62 договорів оренди, та 35 додаткових угод. 
За 2021 рік від оренди комунального майна до міського бюджету надійшло 1 826,73 тис. 

грн.  
Виконання планових показників з приватизації та оренди комунального майна  наведено 

в Табл.  5. 

Таблиця 5. Надходження від оренди та приватизації комунального майна, тис. грн 

 ЗАПЛАНОВАНО 
2021 р. 

ВИКОНАНО 
2021 р. 

% 

Оренда 1 200,0 1 826,73 152,22 

Приватизації 800,0 1875,90 2,3 рази 

  
 На кінець звітного періоду управлінню економічного розвитку підпорядковані 6 
діючих комунальних підприємства торгівлі, побуту та послуг. За 2021 рік до міського 
бюджету ними сплачено податку на прибуток в сумі 6,0 тис. грн та частини чистого 
прибутку в сумі 9,9 тис. грн. 

У 2021 році мережа підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг 
складала: 

350 – об’єктів торгівлі; 
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35 – ресторанного господарства; 
150 – надання послуг.  
Протягом 2021 року в місті було відкрито 4 заклади ресторанного господарства, 4 

аптеки та 5 продовольчих магазинів.  
У січні - вересні 2021 року обсяг роздрібного товарообороту становив 658,6 млн. грн, 

що на 16% (або на 90,2 млн. грн) більше, порівняно з відповідним періодом 2020 року (по 
видам 45,7% - продовольчі товари, 54,3% - не продовольчі) та у розрахунку на 1 особу 
населення складає 10,0 тис. грн (див. Табл.6). 

Таблиця 6. Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 

 
ЗАПЛАНОВАНО 

2021 

ВИКОНАНО 

січень-червень 2021 

млн. грн 810,0 658,6 
% 7 16 

 

Оптовий товарооборот склав 148,8 млн грн. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів та послуг) у 2021 році становив 

1457,055 тис. грн. 
У січні-листопаді 2021 року експорт товарів становив 4 323,6 тис.дол.США, імпорт            

- 2 167,3 тис.дол.США. Порівняно з відповідним періодом 2020 року експорт знизився на 
10,9%, імпорт – знизився на15,1%. Позитивне сальдо становило 2 156,3 тис.дол.США. 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту визначився в розмірі – 1,99 рази. 

Рис. 3 Експорт/імпорт товарів, тис.дол.США 
 

Таблиця 7. План та виконання показника експорту товарів 

 
ЗАПЛАНОВАНО 

2021 

ВИКОНАНО 

січень-листопад 2021 

тис.дол.С
ША 5 600 4323,6 

 

За інформацією, наданою сектором транспорту та зв’язку управління житлово-
комунального господарства, протягом 2021 року всі райони міста було забезпечено 
транспортним сполученням, функціонували 15 автобусних маршрутів, як і в 2020 році. 
Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 
здійснювали 3 суб’єкта підприємницької діяльності:  

ПрАТ «Смілянське АТП 17128» – 5 маршрутів; 
ФОП Меркулов В.Л. – 1 маршрут; 
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ФОП Плюта І.О. – 9 маршрутів. 
 

За інформацією, наданою управлінням архітектури, регулювання забудови та 
земельних відносин міста, в галузі земельних відносин 

- підготовлено та прийнято на сесіях міської ради 585 рішень з питань земельних 
відносин (в тому числі 93 рішення про надання дозволів на розробку документації із 
землеустрою та передачі земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову учасникам 
АТО). 
- підготовлено 164 проекти договорів оренди землі для укладення з фізичними і 
юридичними особами та 62 додаткові угоди про внесення змін до договорів оренди землі.  
- до міського бюджету надійшло 56442,54 тис. грн, з них: 45346,67 тис. грн від сплати 
земельного податку та 11095,87 тис. грн від сплати орендної плати, що на 6661,14 тис. грн 
більше ніж у 2020 році. 
- організовано продаж 10 (десяти) земельних ділянок суб'єктам господарювання, які 
використовували їх на праві оренди, в результаті чого до бюджету надійшли кошти у сумі 
17 097 540,0 грн, забезпечивши при цьому також плату за землю у вигляді податку. 
- проведено земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди 8 земельних 
ділянок на загальну суму 404 192,92 грн, а саме: 

� площею 0,2500 га вул. Складська; 
� площею 0,6531 га вул. Євгенія Войцехівського; 
� площею1,7 га вул. Червономіська: 
� площею 0,0239 га вул. Героїв Холодноярців; 
� площею 1,4 га вул. Мазура; 
� площею 2,7254 га вул. Герої Холодноярців; 
� площею 0,0608 га вул. Мічуріна; 
� площею 0,0183 га вул. Незалежності 

- здійснено підготовку 15 лотів до продажу права оренди на земельних торгах у формі 
аукціону: 2 ділянки площею 0,0900 га вул. Богдана Хмельницького та площею 0,5100 га роза 

вулиць Ржевської-Євгенія Войцехіського, 2 ділянки площами 11,6838 га, 11,0 га на вул. 

Пермській, 0,3318 га на вул. Промисловій, 0,2500 га на вул. Складській, 0,2000 га, 0,3000 га на 

вул. Незалежності, площею 0,2500 га на вул. Складській, 0,2000 га, 0,3000 га на вул. 

Незалежності, які будуть виставлені на електронні торги в 2022 році. 
- розпочато роботи з інвентаризації житлових кварталів міста з метою формування 
прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків для залучення їх 
співвласників до сплати земельного податку, а також визначення резервних територій для 
містобудівних потреб.  
- у зв'язку з виникненням суспільних потреб, а саме розширення кладовища «Загребля» 
за рахунок земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, 
розташованих в адміністративних межах Степанківської сільської ради, спеціалістами 
відділу проведено підготовчі роботи для організації обміну земельних ділянок комунальної 
власності на землі приватної власності. 
- проводились роботи по наповненню Муніципально-інформаційної системи, що на 
звітний період містить інформацію по 5155 суб’єктам господарювання, з них 1901 орендар. 

в галузі регулювання забудови 

- однією із знакових подій є затвердження Генерального плану та плану зонування 
території м. Сміла Черкаської області, в складі яких є: 

� «Стратегічна екологічна оцінка м. Сміла Черкаської області»; 

�  науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план з 

визначенням історичних ареалів м. Сміли Черкаської області», «Зони охорони 

пам’яток культурної спадщини м. Сміли Черкаської області» (розробленої ДП 

«НДПІ містобудування»; 



Продовження додатку 

 

- 9 - 

 

� розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний та особливий 

період». 

Містобудівна документація виконана Проектним інститутом Служби Безпеки України 
(м. Київ) на замовлення Управління архітектури, регулювання забудови та земельних 
відносин міста.  

Необхідністю розроблення нового Генерального плану було завершення 
розрахункового строку попереднього Генплану – 2010 року, виконаного в 1989-1990 рр. 
(УДНДІПМ «Діпромісто») і затвердженого в 1992 році, дія якого була продовжена через не 
затвердження проекту «Коригування генерального плану та Правил забудови міста», 
виконаного в 2002-2006 рр.      

(«Діпромісто»), а також у зв’язку зі змінами в соціально-економічній ситуації, 
законодавстві і нормативній базі, виникненням нових підходів до розроблення містобудівної 
документації, необхідністю включення до Генерального плану затверджених детальних 
планів території. 

З метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, 
просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території 
проведено процедуру громадського обговорення та затверджено - 10 детальних планів 
території(на розі вул. Незалежності та Трипільської з метою реконструкції з добудовою 

будівлі торгівлі, між бульваром графа О.Бобринського та вул. Незалежності з метою 

розміщення торгівельно-офісної будівлі, по вул. Пермській з метою будівництва цеху з 

переробки та заморожування фруктів і овочів, по вул. Кармелюка з метою розміщення 

добудови до майстерні по виготовленню та ремонту одягу, головних уборів, виробів з 

трикотажу підприємства побутового обслуговування, по вул. Незалежності з метою 

розміщення станції технічного обслуговування, тощо). 
Надано 33 дозволи на розроблення містобудівної документації, а саме детальних планів 

території (по вул. Соборній на будівництво торгового центру на місці колишнього 

кінотеатру, по вул. Мазура на розміщення гаражно-будівельного кооперативу, по вул. 

Пермській під розширення підприємства по виготовленню виробів медичного призначення, по 

вул. Героїв Холодноярців під розміщення індустріального парку, тощо). 
Видано 19 містобудівних умов і обмежень для проектування об'єктів будівництва: на 

реконструкцію житлових квартир в заклади громадського призначення, на реконструкцію 
АЗС, на реконструкцію нежитлової будівлі під заклад побутового обслуговування 
(перукарню), реконструкцію колишньої будівлі кінотеатру в будівлю торгівлі, на нове 
будівництво виставкового центру з торговельними площами тощо. 

За інформацією, наданою управлінням житлово-комунального господарства, станом 
на 01.01.2022 було проведено робіт (див.Табл. 8):  

Таблиця 8. Заходи, тис. грн 

Назва заходу 
Вартість, 

тис. грн 
Поточний та капітальний ремонт ливневої каналізації по 7 вулицях: 
Одеській, осавула Василя Бурки, Мазура, 26-го Червня, Незалежності, 
Соборна, Тараса Шевченка 

364,28 

Озеленення території по вул. В’ячеслава Чорновола 23,84 
Встановлення та заміна дорожніх знаків по місту 26,63 
Реконструкція мережі вуличного освітлення від ТП-117 м. Сміла  361,43 
Капітальний ремонт з відновлення пошкодженого покриття дитячого 
майданчика по вул. Незалежності 

297,62 

Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття 4 вулиць: 
Кармелюка, Житомирська, Ротондівська, Мічуріна 

3 437,64 
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Продовження Таблиці 8. Заходи, тис. грн 

 

Назва заходу 

 

Вартість, 

тис. грн 

Капітальний ремонт щодо заміни віконних та дверних блоків  13 
житлових будинків, а саме: по пров. Тараса Шевченка, № 1; вул. Тараса 
Шевченка, № 25, 4, 6, 10, 53; вул. Телеграфна, № 11; вул. Горького, № 4; 
вул. Тимірязєва, № 93; пров. Трипільський, № 5; вул. Павлова, № 8, 2, 1 

588,59 

Поточний ремонт електродвигунів насосів міського фонтану 12,04 
Облаштування приладів примусового зменшення швидкості на 6 вулицях: 
Мазура, Мічуріна,  Соборна, Чорновола, Ротондівській,    Незалежності 

245,67 

Облаштування пішохідних переходів по місту 39,24 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності  958,72 
Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм 48,76 
  
  
Придбання та монтаж спортивного майданчика по вул. Кармелюка, 86 97,99 
Поточний ремонт адміністративної будівлі за адресою вул. 
Севастопольська, 58 

49,69 

Омолоджування старих дерев 9,27 
Придбання огорожі для дитячого майданчика по пров. Кольцова, 9 49,00 
Поточний ремонт огородження мосту через річку Тясмин по вул. 
Коробейника в м. Сміла, ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної 
документації на будівництво» 

44,46 

Поточний ремонт огородження пішохідного мосту через річку Тясмин по 
вул. Литвинова в м. Сміла, ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної 
документації на будівництво» 

48,96 

Поточний ремонт освітлення міського фонтану 49,38 
Улаштування огородження внутрішньо квартального проїзду між буд. № 
46 та № 48 по вул. Б. Хмельницького  

2,10 

Капітальний ремонт щодо відновлення пошкоджених сходів з 
улаштуванням нових пішохідних доріжок та установленням нових лав по 
вул. Ротондівська  

278,90 

Ліквідація пошкоджень та просідань ґрунту біля міського фонтану на 
центральній площі міста 

10,90 

Поточний ремонт щодо заміни решіток ливнеприймальних колодязів на 
перехресті вул. Незалежності - вул. В. Чорновола 

12,69 

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. В. Чорновола 2 665,43 
Встановлення та заміна дорожніх знаків 98,15 
РАЗОМ 10 588,15 
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За інформацією, наданою управлінням праці та соціального захисту населення, 
спостерігається позитивна динаміка на ринку праці (див. Табл. 9): 
    

Таблиця 9. Зайнятість та працевлаштування населення міста (осіб) 

 2020 2021 2021 
 факт план факт 
Кількість актуальних вакансій по місту Сміла, які 
налічувались в базі даних центру зайнятості: 

35  36 

Кількість безробітних, які перебували на обліку в центрі 
зайнятості: 

887 720 886 

Кількість громадян, які скористались послугами центу 
зайнятості 

3064 2450 2586 

Кількість осіб, які отримали допомогу по безробіттю 768  413 
 
За статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах 

міста Сміла станом на 01.01.2022 становила 1 909,9 тис. грн. У порівнянні з початком 2021 
року загальна сума заборгованості  по місту зменшилась на 842,3  тис. грн, або на 30,6%.  
 Протягом 2021 року повністю ліквідована заборгованість із виплати заробітної плати 
на: 

� економічно-активних підприємствах міста - АТ «Тюмень-Медико-Сміла», ТОВ НВС 

«Телематичні системи»; 

� підприємство-банкрут - КЖВП «Наш Дім». 

 
ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК 

За інформацією, наданою управлінням освіти, молоді та спорту, станом на 
01.01.2022: 

Дошкільна освіта 

Мережа закладів дошкільної освіти у місті складає 16 одиниць (2020 р. – 17 одиниць), із 
них 2 навчально-виховних комплекси: «Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№15» та КЗ «Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І-ІІ ступенів №13», у яких виховуються 
2080 дітей (2020 р. – 2297 дітей), що становить 100% дітей віком від 3 до 6 років. Працює 112 
груп (2020 р. – 120 груп), із них 28 груп компенсуючого типу.  

100% дітей п’ятирічного віку охоплено освітніми послугами.  
Для забезпечення права на якісну дошкільну освіту дітей з особливими потребами у 

закладах дошкільної освіти укомплектовано 28 груп компенсуючого типу (21 – з вадами 
мови, 2 - для дітей з вадами зору, 2 - опорно-рухового апарату, 1 - із затримкою психічного 
розвитку, 2 - санаторних груп для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу). У 
закладах дошкільної освіти №№ 1, 19, 21, 23, 24, 57 працюють 14 груп з інклюзивною 
формою навчання, у яких виховується 31 дитина з особливими освітніми потребами. 

Загальна середня освіта міста 

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 12 одиниць (2020 р. – 13 
одиниць), у яких навчається 6583 учнів (2020 р. – 6696 учнів), із них 36 учнів (2 класи), (2020 
р. – 70 учнів (4 класи)) охоплено вечірньою формою навчання. 

У 7 закладах загальної середньої освіти (№ 3, 6, 7, 10, 11, 12, ліцей «Лідер») відкрито 25 
класів із інклюзивною формою навчання. 

628 учнів отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, із них 23 – з 
відзнакою, 349 одинадцятикласників – атестати про повну загальну середню освіту, із них 9 
учнів нагороджені Золотою медаллю, 2 – Срібною. 
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З метою оптимізації існуючої мережі закладів освіти, задоволення освітніх потреб 
громади, у 2021 році рішенням міської ради було проведено реорганізацію та ліквідацію 
закладів, а саме: 
 - рішенням міської ради від 28.04.2021 № 13-8/VIII ліквідовано Міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат м. Сміла Черкаської області; 
 - рішенням міської ради від 28.04.2021 № 13-9/VIII реорганізовано Дошкільний 
навчальний заклад № 8 (ясла-садок) шляхом приєднання до Дошкільного навчального 
закладу № 12 «Ромашка» (ясла-садок комбінованого типу); 
 - рішенням міської ради від 28.04.2021 № 13-10/VIII реорганізовано Смілянську ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 Смілянської міської ради Черкаської області шляхом приєднання до 
Навчально-виховного комплексу «Ліцей – ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської 
ради Черкаської області. 

Позашкільна освіта 

У місті функціонує 2 заклади позашкільної освіти: Будинок дитячої та юнацької 
творчості, Дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп», у яких укомплектовано 187 гуртків, у 
яких виховується 2538 дітей, із них:  

- у Будинку дитячої та юнацької творчості 144 гуртка - 2111 дітей;  
- у Дитячо-юнацькій спортивній школі 43 гуртки - 427 дітей.  

Загальна кількість  гуртків у 2021 році складала 187 (2020 році – 192 гуртка).  

Заклади вищої освіти 

У місті працюють 3 вищі навчальні заклади І рівня акредитації:  
� Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів»; 
� Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного 

технологічного університету; 
� Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових 

технологій. 
Здоров’я та соціальний захист дітей 

На обліку перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Усі діти вищезазначеної категорії отримують безкоштовне гаряче харчування, 

користуються єдиними квитками, підлягають обов’язковому поглибленому медичному 
огляду та літньому оздоровленню, забезпечуються шкільною формою та підручниками. 

На придбання шкільної форми у 2021 році з міського бюджету виділено 29,0 тис. грн із 
розрахунку 1 150 грн на 1 учня. 

Передбачені кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги для дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку. У 2021 році 
13 осіб означеної категорії отримали одноразову виплату у розмірі 1810 грн.  

Оздоровлення та відпочинок дітей влітку 

На проведення оздоровчої кампанії у 2021 році із міського бюджету виділено 593,4 тис. 
грн. 

Мережа закладів відпочинку на базі закладів загальної середньої освіти в м. Смілі 
налічує 18 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей. Проте, вищезазначені заклади 
не відкрилися (підстава - п.3.4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 
392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів»,  протоколу позачергового засідання комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 
Смілянської міської ради від 05 червня 2020 року № 27. 
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За сприяння дитячої поліклініки 111 дітей оздоровлювалися в санаторіях області та за її 
межами.  

Особлива увага приділялася охопленню оздоровчими та відпочинковими послугами  
дітей, які потребують підвищеної соціальної уваги.  За сприяння відділу молоді та спорту 
управління освіти, молоді та спорту, дольової участі батьків та залучених коштів обласного 
бюджету оздоровлено:  

- ДП «УДЦ «Молода  гвардія» - 39 дітей; 
- «Артек – Прикарпаття»- 10 дітей; 
- КП «ДЗСТ «Таврія» - 9; 
- ТОВ «Еліна плюс» (дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Северянін») – 10; 
- ДП «МДЦ «Артек» - 21, ДТВОПВДМ в Карпатах  «Соколята» - 8 .  
Таким чином, станом на 26.12.2021 в м. Сміла усього охоплено оздоровчими послугами 

209  осіб, що складає: 
- дітей з інвалідністю – 1; 
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 31; 
- дітей із багатодітних сімей - 36; 
- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 6; 
- дітей осіб, які загинули під час бойових дій - 1; 
- дітей із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 3; 
- творчо обдаровані діти - 19. 
- зі 100 % доплатою – 1. 

Педагогічні кадри 

Заклади освіти міста укомплектовані педагогічними кадрами на 100%. У них працюють 
833 педагогічних працівників, зокрема: у закладах загальної середньої освіти – 507, закладах 
дошкільної освіти – 274, позашкільних – 52. 

У місті створені умови для підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів 
педагогічних працівників. Курсову перепідготовку пройшли 129 педагогічних працівників, 
що становить 100% від плану. 

Реалізація державної сімейної політики 

За сприяння відділу молоді та спорту упродовж 2021 року організовано та проведено 54 
відвідування сімей де встановлено факт вчинення насильства, повторних відвідувань – 7. 

За умов дотримання карантинних вимог, упродовж року організовано 3 заходи для 
творчо обдарованих дітей та молоді міста. 

З 25 листопада до 11 грудня2021 року було забезпечено проведення щорічної акції «16 
днів проти насильства», в рамках якої управлінням освіти, молоді та спорту, відділом 
культури, службою у справах дітей, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проводилися різноманітні тематичні  заходи. 

Станом на 31.12.2021 у «Єдиному банку даних багатодітних сімей м.Сміла» на обліку 
перебуває 371 сім’я, в яких виховується 1261 дитина. Виписано та видано 40 посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї, 152 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, продовжено термін дії 
на 75 посвідчень.  

Реалізація державної молодіжної політики 

Упродовж січня-березня 2021 року організовано та проведено 2 молодіжні акції 
«Польовий конверт» та «Янголи пам’яті», а також 1 конкурс читців «Великого Шевченка 
слово незабутнє…». Переможців вище означених конкурсів відзначено грамотами 
управління освіти, молоді та спорту та пам’ятними подарунками. 
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Упродовж 2021 року стипендію у розмірі 500 грн./міс. отримували 30 творчо 
обдарованих  дітей та 30 провідних спортсменів.      

Спільно з Черкаським молодіжним ресурсним центром проведено триденний тренінг 
для молодіжних працівників міста та району. 

З березня  до  вересня  2021  року Всеукраїнський  благодійний   фонд «Серце до 
серця»  спрямовував  свою  діяльність  на  збір благодійних коштів для   закупівлі  медичного 
 обладнання  дитячих  лікувальних  закладів. 

Відділ молоді та спорту організував у місті акцію, до якої долучилися діти та активна 
молодь. Під час акції зібрано та переведено волонтерами на рахунок 
Всеукраїнського благодійного фонду Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» 
найбільшу суму коштів зібрану під час акції «Серце до серця» - «Здорові немовлята» у 
територіальних громадах області, за що відділ молоді та спорту отримав подяку від  
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».  

Реалізація державної спортивної політики 

У 2021 році з міського бюджету на галузь спорту (на проведення міських, участь у 
обласних і всеукраїнських змаганнях) були виділені кошти в сумі 608, 18 тис. грн (2020 р. – 
816,80 тис. грн). 

Упродовж  року  організовано, проведено та забезпечено участь у 74 спортивних 
заходах, в яких взяли участь близько 3 тис. спортсменів різного віку. 

Приділяється увага розвитку олімпійських видів спорту, серед яких: футбол (серед 
дітей, дорослих і ветеранів), легка атлетика, вільна боротьба, веслування на байдарках і 
каное, гімнастика спортивна, гімнастика художня, баскетбол,  волейбол, теніс, теніс 
настільний,  дзюдо. 

Також розвиваються не олімпійські види спорту, а саме: хортингу, таеквондо, кудо, 
шахи, шашки, традиційне карате, фунакоші шотокан карате, годзю-рю карате, футзал, 
пішохідний туризм, мотокрос, судномоделювання. 

Юні спортсмени, які посідали призові місця на всеукраїнських та світових змаганнях, 
за особистий внесок у створення позитивного іміджу нашого міста, отримували стипендії, 
що призначаються творчо обдарованим дітям та молоді нашого міста, нагороджувалися 
Подяками міського голови, їхні здобутки висвітлювалися у засобах масової інформації з 
метою популяризації фізичної культури і спорту, залучення населення до занять спортом.  

З метою заохочення спортсменів 16 гравцям міста футбольної команди «Патріот» 
виплачено одноразову грошову винагороду по 2,5 тис. грн, а також по 2,0 тис. грн тренеру і 
директору команди, всього 44,0 тис. грн.  

Відділ молоді та спорту продовжив співпрацю з обласними федераціями футболу, 
вільної боротьби, веслування на байдарках і каное, настільного тенісу, міськими осередками 
обласних федерацій з хортингу, карате. 

Спортивна інфраструктура 

Для  проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті діють 
два стадіони, спорткомплекс «Юність», 31 спортивний майданчик, 3 тенісні корти, 16 
спортзалів, елінг, 1 футбольне поле, 8 фізкультурно-оздоровчих приміщень з тренажерним 
обладнанням, 4 спортивні майданчики зі штучним покриттям.  

У школі №13 збережена лижна база, що дозволяє взимку проводити заняття з лижної 
підготовки. Упродовж навчального року активно використовуються розміщені у вестибулі 
шкіл тенісні столи. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 діє спортивний майданчик зі штучним 
покриттям, міні-футбольні поля з синтетичним покриттям  (штучна трава) діють на території  
2 закладів: 

- Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 
- НВК «Ліцей - загальноосвітня школа  І-IІІ ступенів «Лідер». 
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Матеріально-технічне забезпечення 

У 2021 році продовжувалися ремонти закладів освіти та поповнювалася їх матеріально-
технічна база.  

Відповідно до планових призначень з міського бюджету та  залишків освітньої 
субвенції проведено спрощені процедури та укладено відповідні Договори на виготовлення 
проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт та придбання, (див. Табл. 10). 

 
Таблиця 10. Заходи з ремонтно-реставраційних робів в ЗОШ, тис. грн 

 
Заходи Вартість 

виконано ремонтно-реставраційні роботи частини об’єкта культурної 
спадщини міського значення із виконанням протиаварійних робіт будівлі 
будинку дитячої та юнацької творчості 

947,98 

виконано будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту м’якої 
покрівлі будівлі закладу дошкільної освіти №12,  огорожі на території 
Смілянського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І ступеня – гімназія ім. 
В.Т.Сенатора», сходового маршу на території стадіону «ЮНІСТЬ» 
Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», улаштування 
протипожежних дверей у закладах дошкільної освіти, санітарно-технічних 
вузлів закладу ЗОШ  освіти №11, санітарно-технічних вузлів закладу ЗОШ 
№ 1   

881,43 

придбано протипожежні двері П-2 для 13-ти закладів дошкільної освіти (№1, 
2, 7, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 57), енергозберігаючі віконні блоки для 
закладу загальної середньої освіти №1, фарби для 11-ти закладів дошкільної 
освіти (№1, 2, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 57), придбано  комп’ютерне 
обладнання, системний моноблок для закладу ЗОШ №7 

504,36 

виконано виготовлення проектно-кошторисної документації з технічного 
переоснащення «Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про 
пожежу та управління евакуювання людей» закладу дошкільної освіти №27 

22,60 

виконано поточний ремонт щодо забезпечення протипожежних заходів 
(улаштування протипожежних дверей П-2) у закладі ЗОШ №10 

36,00 

РАЗОМ 2 392,37 
 
Розпорядженням КМУ від 21.07.2021 №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» виділені планові призначення у загальній сумі 
2 447,7 тис. грн на капітальний ремонт щодо заміни віконних та дверних блоків у 11-ти ЗОШ 
№№ (1, 2, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27). 

Із метою покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста при підготовці 
до нового навчального року використано з міського бюджету 2 539,77 тис. грн (на заклади 
загальної середньої освіти міста виділено 1 508,6 тис. грн, для закладів дошкільної освіти – 
1 031,1 тис. грн), а також з обласного – 3777,5 тис. грн. Додатково залучено позабюджетні 
кошти у сумі 1 455,3 тис. грн. 

 
За інформацією, наданою міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, станом   на 31.12.2021 року в базі даних перебувають 266 сімей (565 дітей). 
Здійснено 345 оцінок потреб дитини та її сім’ї, та осіб за результатами якої 35 родин взято 
під соціальний супровід. Окрім того вразливі сім’ї отримують інші послуги для підтримки та 
наснаження: в 5 родинах відбулося екстрене втручання з метою захисту прав та інтересів 
дитини (як результат – 7 дітей з цих родин влаштовані в патронатні сім’ї), 644 особи отримує 
соціальну послугу консультування з питань виховання дітей, взаєморозуміння членів сім'ї, 
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оформлення пільг та допомоги сім’ям з дітьми, літнього оздоровлення тощо, 83 сімей 
охоплено послугою соціальна адаптація, 219 – послугою профілактики та 131 – послугою 
«натуральна допомога».  
 З метою забезпечення підтримки сімей у складних життєвих обставинах та 
забезпечення сімейного виховання дітей, у місті створено та функціонує 4 патронатних 
родини, в яких нині  виховується 7 дітей із 3 сімей. 

Для підвищення батьківської компетентності та гармонізації подружніх стосунків 
Центром постійно проводяться тренінги для батьків. Зокрема проведено:  

� 2 тренінгових курси «Ефективне батьківство» (учасники 50 сімей), проведено по 10 
занять в кожній групі (використано 1,0 тис. грн бюджетних коштів); 

� 10 тренінгових занять із попередження булінгу в учнівському середовищі  для 
класних керівників (охоплено 6 шкіл); 

� для батьків та дітей 9-13 років серію інтерактивних ігор «Стоп незнайомець» 
направлених на захист дітей від проявів насильства (охоплено 70 сімей). 

Крім цього щомісячно діє жіночий клуб для дружин учасників АТО, проведено 6 майстер – 
класів. Діє група взаємодопомоги прийомних батьків, батьків-вихователів та патронатних 
вихователів, зустрічі якого відбуваються щомісячно (використано 525,0 грн бюджетних 

коштів).   
У рамках соціального патронажу 32 вагітних отримали соціальну послугу соціального 

консультування щодо оформлення допомоги при народженні дитини, відповідального 
батьківства, створення належних умов для новонароджених тощо.  

Станом на 31.12.2021 в банку даних Центру перебуває 430 учасників ООС/АТО, 
відповідно до здійснених планових інспектувань в родини складено 410 соціальних паспорти 
учасника АТО, заповнено анкети та визначено потреби кожного респондента для подальшої 
роботи з випадком. 

В банку даних перебуває 505 внутрішньо переміщених осіб, з яких 112 осіб віком до 
вісімнадцяти років. Відповідно до планових інспектувань оцінено потреби 209 осіб (з них 41 
дитина). Під час інспектувань встановлено що частина сімей не проживає за вказаними 
адресами. 

У зв’язку з впровадженням карантинних заходів в державі та місті за звітний період 
було переформатовано діяльність з вищезазначеними категоріями сімей. Зокрема,  групові 
профілактичні послуги були замінені на індивідуальні консультації (279 отримувачів 
послуги), соціальний супровід (8 родини), соціальна адаптація (22 родини), надання 
натуральної допомоги (45 родин) для якої використано 11,0 тис. грн благодійних коштів.  

З метою контролю за цільовим використанням державної допомоги сім`ям з дітьми,  
здійснено 164 перевірки сімей, які отримують державну допомогу при народженні дитини. 

Нами здійснено 23 перевірки одиноких матерів з метою підтвердження статусу, за 
результатами яких подано 1 пропозицію про припинення виплат у зв’язку з відсутністю за 
вказаною адресою. 

В 2021 році надійшло 42 повідомлення про насильство в родині. Проаналізовано, що 
різко зросла кількість проявів сімейного насильства під час карантину між дорослими 
членами сім’ї.  За результатами відвідувань та оцінки потреб кожна з вищезазначених сімей  
отримує послуги нашого центру, а саме: соціальний супровід 3 сім’ї; всі інші родини 
отримують послугу соціальне консультування. Організовано проходження корекційної 
програми для кривдників (5 осіб) та авторський психологічний курс для постраждалих (15 
осіб).  
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Здійснюється облік сімей, що виховують дітей та молодь з інвалідністю, загалом це: 
288 родин (293 дитини) та молодих інвалідів (до 35 років) – 280 осіб. Продовжено клубну 
діяльності для батьків, які виховують дітей з інвалідністю «Коло жіночої сили» (4 зустрічі) 
та молоді з інвалідністю «Нові друзі» (5 зустрічей та 1 екскурсійна подорож).                                    

В Центрі здійснюється облік неповнолітніх схильних до правопорушень – 6 осіб.  

На базі філії Державної установи «Центр пробації» діє День Центру СССДМ  з метою 
надання соціальних послуг та консультувань (з юридичних та інших питань) психологічна 
підтримка та поінформування молодих осіб, які відбувають покарання не пов’язані з 
позбавленням волі. За звітний період 23 особи молодіжного віку отримали соціальні послуги, 
одна родина перебуває під соціальним супроводом з метою подолання складних життєвих 
обставин. 

Станом на 31.12.2021 на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого 
комітету Смілянської міської ради перебувало 112 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 20 дітей на обліку, як такі, що перебувають в складних життєвих 
обставинах. 

Протягом звітного періоду набули статусу 16 дітей, з них 2 дитини отримали статус 
дитини-сироти, 14 - статус дитини, позбавленої батьківського піклування.   

10 дітей влаштовано в сім'ї опікунів та піклувальників, 4 дитини - в прийомні сім'ї,  
1 дитину – в професійний навчальний заклад на повне державне утримання, 1 дитина 
тимчасово перебувала в патронатній сім'ї. Таким чином, влаштовано в сімейні форми 
виховання 93% посиротілих у 2021 році дітей, що на 13% перевищує середньо обласний 
показник (80%). 

Станом на 31.12.2021 в місті функціонує  8 прийомних сімей, в яких виховується 13 
прийомних дітей, та 2 дитячих будинки сімейного типу,  в яких виховуються 16 дітей-
вихованців. За звітний період в місті створено 1 прийомну сім'ю, в яку влаштовано 1 дитину, 
до прийомних сімей  влаштовано 4 дитини. 

На території міста в 43 сім'ях виховується 47 усиновлених дітей. У 2021 році в 
патронатні сім'ї було влаштовано 13 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.  

Службою у справах дітей прийнято близько 700 громадян, надано 68 адміністративних 
послуг. 

Станом на 01.01.2021 проведено 87 перевірок умов проживання дітей в сім'ях опікунів, 
піклувальників, 25 перевірок в прийомних сім'ях та в дитячих будинках сімейного типу, 20 
перевірок сімей усиновителів, 7 перевірок цільового витрачання допомоги при усиновленні. 
Порушень прав дітей не виявлено. 

У 2021 році по м. Сміла виділено субвенцію з державного бюджету у розмірі 1 818 929  
грн. як грошову компенсацію за належне для придбання у власність житло для 5 осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 23 років, та від 23 
до 35 років, які перебувають на квартирному обліку, проводиться робота щодо пошуку 
житла для цієї категорії осіб. 

У грудні 2021 року за поданням служби у справах дітей призначено щорічну стипендію 
голови ОДА дитині – сироті Ткачук Каріні, вихованці прийомної сім'ї Стригун Н.В. 

З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності протягом звітного 
періоду службою у справах дітей проведено 29 рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»,  
«Канікули»,під час яких виявлено 7  дітей, всі діти повернуто в сім'ї, під час рейдів 
обстежено 44 сім'ї, попереджено 45 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 22 
особи щодо неналежного виконання обов'язків по вихованню дітей.  

 
За інформацією, наданою відділом охорони здоров’я, станом на 01.01.2022 мережа 

закладів охорони здоров’я м.Сміла складається з: 
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� КНП «Смілянська міська лікарня» СМР; 
� КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» СМР; 
� КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР. 

   Відповідно до рішення ХVII сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-68/VIII  
проведена реорганізація закладів охорони здоров’я міста Сміла шляхом приєднання 
комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська поліклініка» та 
комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська поліклініка імені Тараса 
Шевченка» до комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» з 01 
жовтня 2021 року. Ліжковий фонд стаціонарних закладів охорони здоров’я становить 300 
ліжок  (КНП «Смілянська міська лікарня» – 300 ліжок).  
 Комунальне некомерційне  підприємство «Смілянська міська лікарня» Смілянської 

міської ради є лікарняним закладом охорони здоров’я, що надає населенню медичні  послуги 
вторинного рівня.  
          Упродовж 2021 року підприємство працювало за договорами з Національною 
службою здоров’я України «Про медичне обслуговування населення за програмою 
державних гарантій», договорами фізичних, юридичних осіб та підприємств, територіальних 
громад Черкаського району  та «Програмою розвитку, підтримки та надання медичних 
послуг понад обсяг, передбачений програмою Державних гарантій медичного 
обслуговування населення», затвердженою рішенням сесії Смілянської міської ради від 
23.12.2020 № 6-20/VІІІ, зі змінами від 15.12.2021 № 34-7/VІІІ. 
          Основну дохідну частину підприємства складають доходи  від реалізації послуг з 
медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, згідно  договорів  із 
Національною службою здоров‘я України та власних надходжень  від плати за послуги, що 
надаються установами згідно з їх основною діяльністю. Обсяг наданих послуг за 2021 рік  
складає 97 754,8 тис. грн, що становить 150,8% від плану. 
 Інші надходження (оренда приміщень, відшкодування енергоносіїв орендарями 
відповідно до договору витрат балансоутримувача в частині зданих в оренду площ 
нежитлових приміщень та страхові внески  за  лікування застрахованих осіб)  склали  у сумі 
3 758,7 тис. грн, що становить 469,8% від плану. 
     Джерела капітальних інвестицій за 2021 рік - 12 207,9  тис. грн, що становить  262,1% 
від плану, у тому числі: 
    - бюджетне фінансування з міського бюджету на суму 4 886,5 тис. грн; 
    - державне фінансування - 4 371,4 тис. грн; 
    - власні надходження  - 2950,0 тис. грн.   

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Смілянської міської ради є неприбутковим підприємством. 
У структурі комунального некомерційного підприємства налічується 7 амбулаторій 

загальної практики – сімейної медицини.  
У фінансовому плані комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради 2021 року дохідна частина складає 
42 669,6 тис. грн, витратна частина складає 55 815,0 тис. грн. 

Витратна частина збільшилась на 40,3% від планової в зв’язку із зростанням цін на 
предмети, матеріали, медикаменти, а також збільшилась сума витрат на комунальні послуги 
в зв’язку із передачею будівель на баланс комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради. 

Капітальні інвестиції у 2021 р. складають 1020,9 тис. грн, в тому числі за рахунок 
коштів Національної служби здоров'я України: 

� придбано 2 автомобілі  на суму 636,4 тис. грн,  дефібрилятор – 47,3 тис. грн  
(було придбано у грудні за попередньою оплатою, а поставка товару відбулася у січні 2022 
р.) та оплачено виготовлення кошторисної документації на суму 14,8 тис. грн; 

� проведено капітальні ремонти за кошти Національної служби здоров'я України 
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- 101,2 тис. грн; бюджет розвитку - 221,2 тис. грн. 
Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська стоматологічна 

поліклініка» Смілянської міської ради є комунальним некомерційним підприємством, що 
надає стоматологічну кваліфіковану амбулаторно-поліклінічну стоматологічну допомогу на 
платній основі та безоплатній основі та проводить заходи профілактики стоматологічних 
захворювань населення. 

Комунальним некомерційним підприємством «Смілянська міська стоматологічна 
поліклініка» Смілянської міської ради впродовж 2021 року планувалося отримати доходів в 
сумі 8 922,1 тис. грн, а фактично  отримано – 6 885,7 тис. грн (на 23% менше), зокрема: 

1) чистий дохід від реалізації робіт і послуг (ортопедія, терапія) складає 3 605,9 тис. грн 
використані на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, виплати  заробітної 
плати, придбання предметів, матеріалів та обладнання, необхідних для функціонування 
закладу; 

2) кошти  Національної служби здоров'я України склали 1 754,3 тис. грн оплату 
заробітної плати лікарів, сестер медичних, молодших сестер медичних та адмінперсоналу;    

3)  кошти міського бюджету склали 1 525,5 тис. грн - видатки на оплату енергоносіїв та 
комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, заробітної плати, 
придбання предметів, матеріалів та обладнання, необхідних для функціонування закладу.;   

За 2021 рік  було виконано: 
 1) Закуплено  медичне обладнання  за рахунок коштів міського бюджету на суму 237,7 

тис. грн: 
� автоклав медичний – 71,8 тис. грн; 
� стоматологічна установка – 116,9 тис. грн; 
� портативний дефібрилятор з функцією синхронізації – 49,0 тис. грн. 
      2) Проведено капітальний ремонт  ґанку (улаштування засобів безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю) комунального некомерційного підприємства Смілянська міська 
стоматологічна  поліклініка Смілянської міської ради за адресою: м. Сміла, Черкаської обл., 
вул. Софіївська, 2, на суму 138,6 тис. грн. 

За 2021 рік відхилення виконання плану надходжень у сумі 2 119,2 тисяч гривень  
пояснюється зміною режиму роботи підприємства з метою дотримання санітарно - 
епідеміологічного благополуччя міста Сміла та виконанням заходів щодо стабілізації 
епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19, на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2". 

 
За інформацією, наданою відділом культури, у 2021 році мережу закладів культури  

представляли 4 клубні установи (див. Табл. 11), а також 9 бібліотек, міський краєзнавчий 
музей, дитяча школа мистецтв, дитяча музична школа № 2, міський парк культури та 
відпочинку. 

Таблиця 11. Клубні установи 
 

Назва закладу культури 

Кількість 

аматорських 

формувань 

Кількість 

учасників 

Міський будинок культури 321 1027 

БК ім. Т.Г. Шевченка 15 392 

Клуб М. Яблунівки 9 74 
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Клуб Гречківки 8 70 
Всього 63 1563 

 
В клубних установах за звітний період було проведено 603 заходи в тому числі і он-

лайн заходи.  
В міському краєзнавчому музеї проведено 159 екскурсії за участю 3836 відвідувачів. 
На базі централізованої бібліотечної системи проведено 428 масових заходів. 

 Протягом звітного 2021 року проведено ряд заходів з поліпшення матеріально-
технічної бази закладів культури (див. Табл. 12). 

Таблиця 12. Заходи, тис. грн 
 

Назва Вартість 

Проведення експертизи проекту  «Капітальний ремонт 
«Внутрішній протипожежний водопровід з автоматизацією та 
зрошування протипожежної завіси порталу сцени» в міському 
будинку культури 

4,2 

Придбання відеокамери цифрової Panasonic HDV Fiash HC-V380 
(МБК) 

12,1 

Придбання системного блоку Intel 1 шт. (МБК)  21,1 
Придбання блуз шовкових жіночих для хору «Ветеранів» 20 шт. 
(МБК) 

20,0 

Придбання книжкових стелажів в центральну бібліотеку для 
дорослих та дитячу бібліотеку 

48,5 

Капітальний ремонт з облаштування пандусу та східців в 
дитячій школі мистецтв 

173,4 

Придбання дитячого майданчика «Активні парки» в міський 
парк культури та відпочинку 

92,0 

Придбання будиночка для майстрів з метою організації 
Новорічних заходів  

43,5 

Централізоване одержання поповнення книжкового фонду 
бібліотек 

259,8 

Одержання телевізійного майна для сектору телевізійно-
інформаційного забезпечення відділу культури 

553,3 

Проведення поточного ремонту системи опалення в дитячій 
музичній школі №2 

143,6 

Придбання роялю «Мольбах» для міського краєзнавчого музею 30,0 
Придбання кондиціонерів для центральної бібліотеки  49,0 
Проведення стандартного підключення будинку культури №2 м. 
Сміла, вул. Старицького, 1а до електромережі 

39,9 

РАЗОМ 1 490,4 

 
За інформацією, наданою управлінням соціального захисту населення, станом на 

01.01.2022 за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося 3179 
осіб, надано понад 10 тис. усних консультацій, призначено 3172 допомоги, загальна сума 
виплат по яких  склала 103,5 млн. грн.  

Також, за допомогою звернулась 71 внутрішньо переміщена сім’я (144 особи), 
відшкодовано адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг" на  суму 1,6 млн. грн.  
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Компенсацію послуги муніципальна няня отримали 23 особи на суму 361,8 тис. грн.  
Призначено грошову компенсацію одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка” 283 особам. 
Протягом 2021 року для призначення та перерахунку житлової субсидії надійшло 3048 

звернень. В 2021 році користувалося субсидією 7884 домогосподарств, у т.ч.: 7315 
домогосподарства отримують субсидію в готівковій формі, 569 домогосподарства – в 
безготівковій формі. Нараховано та профінансовано житлових субсидій готівкою на оплату 
житлово-комунальних послуг на загальну суму 97,2 млн. грн.  

Надано субсидію на придбання твердого палива 75 особам на суму 396,1 тис. грн. 
Проведене щомісячне нарахування пільг 2500 особам на житлово-комунальні послуги у 

грошовій готівковій та безготівковій формі. В готівковій формі на загальну суму 14,6 млн. 
грн. 

Надано пільг на придбання твердого палива 37 особам на суму 75,1 тис. грн. 
За 2021 рік надані щомісячні пільги з міського бюджету на житлово-комунальні 

послуги 80 особам з інвалідністю по зору, 2 сім’ям загиблих в Афганістані,  на абонентну 
плату за користування телефоном 250 особам та 28 жінкам м. Сміли, яким присвоєно 
почесне звання України «Мати–героїня» у розмірі 100% на житлово-комунальні послуги та 
50% знижки на послуги зв’язку.  

Проведено виплату щомісячної фінансової допомоги 2 політичним в'язням та 
репресованим за рахунок коштів обласного бюджету - 36,0 тис. грн, міського бюджету – 18 
тис. грн. 

Видано направлень на зубопротезування окремим пільговим категоріям громадян – 142 
особам  та відшкодовано за рахунок коштів міського бюджету на суму  291,3 тис. грн. 

За 2021 рік виплачено соціальних виплат на суму -  227,4  млн. грн (див. Табл. 13). 

Таблиця 13. Соціальні виплати, тис. грн  

За рахунок коштів субвенції державного бюджету (тис. гривень): 

державні соціальні допомоги  103 535,8 

виплата пільг та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива  

 112 280,4 

РАЗОМ     215 816,2 

За рахунок коштів обласного бюджету (тис. гривень): 
виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і 
репресованим, які проживають на території області 

 36,0 
 

виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального 
забезпеченні, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 
підготовки(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин 
Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-
добровольців на 2018-2022 роки (на умовах співфінансування з місцевими 
бюджетами) 

 15,0 

грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в анти 
терористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами  11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

 2 527,5 
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соціального захисту» та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа 

 1 818,9 

виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят 
тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням 
АТО/ООС, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з 
виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової 
служби в особливий період 

 25,0 

відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 502,8 

пільги на поховання учасників бойових дій   46,6 
компенсація особам з інвалідність за бензин, на ремонт автотранспорту   41,8 
РАЗОМ            5 013,6 

За рахунок коштів міського бюджету ( тис. гривень): 
фінансова підтримка громадських організацій   288,7 
пільги особам з інвалідністю по зору I та II груп на ЖКП  і природний   250,0 
допомога на поховання    53,0 
матеріальна допомога    1 317,5 
путівки  189,4 
виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і 
репресованим, які проживають на території міста 

 18,0 

відшкодування коштів за зубопротезування окремим пільговим категоріям 
населення міста Сміла 

 291,3 

пільги особам з інвалідністю по зору I та II груп на послуги зв’язку  12,6 
компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом 

 1 559,2 

компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом 

 2 005,9 

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку  120,5 
забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян  12,5 
забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю 

 428,5 

РАЗОМ                                                           6 547,1 
Всього:  227 376,9 

 
За 2021 рік забезпечено санаторно-курортним лікуванням 49 осіб за рахунок путівок 

Мінсоцполітики. 
За рахунок коштів з державного бюджету, шляхом укладання трьохсторонніх угод, 

санаторно-курортне лікування отримали 34 особи з інвалідністю від загального 
захворювання та з дитинства на суму 282,74 тис. грн, 24 особи з інвалідністю з наслідками 
травм  і  захворюванням  хребта та спинного мозку на суму 581,67 тис. грн та 1 особа, яка 
супроводжує особу з інвалідністю І групи на суму 6,97 тис. грн. 

Впродовж 2021 року 22 особам з інвалідністю від загального захворювання та з 
дитинства на суму 179,91 тис. грн за рахунок коштів з міського бюджету. 

16 учасників АТО пройшли відповідне  санаторно – курортне лікування, шляхом 
укладання трьохсторонньої угоди на суму 240,24 тис. грн та сплачено 15,0 тис. грн для  
закупівлі 2 санаторно – курортних путівок для демобілізованих військовослужбовців, осіб 
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рядового і начальницького складу та працівників, які брали участь в антитерористичній 
операції, членів їх сімей. 

Направлено 11 учасників АТО на отримання послуг з психологічної реабілітації на 
загальну суму 142,02 тис. грн.  

В 2021 році виплачено грошову компенсацію 86 особам на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних 
інвалідів, дітей-інвалідів на суму 41,44 тис. грн. 

Протягом 2021 року 515 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу за рахунок 
коштів міського бюджету на загальну суму 1,2 млн. грн, з них: ліквідатори ЧАЕС 224 особи 
на суму 104,3 тис. грн, 69 воїнів-інтернаціоналістів на суму 46, 2 тис. грн, 21 учасник АТО та 
члени їх родин на суму 27,0 тис. грн та 201 особа, яка опинилася в скрутній життєвій 
обставині на суму 1,0 млн. грн. 

Проведено щорічну виплату до 5 травня 249 особам зі статусом ветеранів війни, 
жертвам нацистських переслідувань на суму  371,26 тис. грн.  

Призначена грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей, 10 особам на загальну суму 7,8 млн. грн.   

Станом на 01.01.2022 року в місті налічується 662 осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.  

За 2021 виплачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання 
продуктів харчування міського виробництва та компенсації за пільгове забезпечення 
продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
суму 1,3 млн. грн, доплачено за роботу на радіоактивно забруднених територіях, виплачено 
підвищених стипендій та надано додаткової відпустки на суму 214,8 тис. грн, оздоровлено 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 59,8 тис. грн, 
здійснена компенсація за санаторно-курортне лікування на суму 28,5 тис. грн, забезпечено 
санаторно-курортним оздоровленням з державного бюджету на суму 578,3 тис. грн. 

За рахунок обласного бюджету забезпечено безоплатне позачергового 
зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
суму 36,3 тис. грн, відпущено лікарських засобів та виробів медичного призначення за 
безкоштовними рецептами лікарів на с уму 466,4 тис. грн. 

За рахунок міського бюджету надана одноразова грошова допомога 224 постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи в розмірі 104,3 тис. грн. 

  
За інформацією, наданою центром надання адміністративних послуг виконавчого   

комітету Смілянської міської ради, у 2021 році до ЦНАП надійшло 19 269 звернень від 
громадян та суб’єктів господарювання. Видано 19346 результатів надання адміністративних 
послуг та  надано 36 648  консультацій. 

До міського бюджету надійшло  адміністративного збору в розмірі 1,8 млн. грн. 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, збільшено з 195 до 392 

одиниці.  
 Запроваджено надання частини адміністративних послуг безпосередньо 
адміністраторами ЦНАП,  без залучення виконавців послуг. 

Адміністратори ЦНАП отримали доступ та здійснюють роботу в Єдиному державному 
демографічному реєстрі та доступ до державного реєстру ДРАЦС. 

Укладено угоди про співробітництво з Головним управління Пенсійного фонду 
України та Смілянським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Черкаській області, згідно яких представники вказаних організацій, за 
затвердженим графіком, надають консультативні послуги  в приміщенні ЦНАП.  

Створено електронну чергу в режимі он-лайн, яка надає можливість запису на прийом 
до адміністраторів через  ВЕФ - портал ЦНАП. 



Продовження додатку 

 

- 24 - 

 

Згідно державної програми щодо надання субвенції з державного бюджету на розвиток 
мережі центрів надання адміністративних послуг, ЦНАП м.Сміла отримав обладнання для 
видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.  

 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
За інформацією, наданою управлінням житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Смілянської міської ради, у 2021 році було продовжено реалізацію 
Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сміла на період з 2017-2022 
роки.  

З метою охорони атмосферного повітря підготовлені та надані            
повідомлення про наміри підприємств отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря в територіальних межах міста Сміла (ФОП Чорногал В.О., ТОВ «ТПК-
ПРОПАН»). 

Проведено комісійне обстеження підприємств ТОВ «СОЛТО», ТОВ «Смілянський 
лісопромисловий комплекс», розташованих по вул. Миколи Зерова, 2, щодо порушення 
законодавства у сфері охорони атмосферного повітря при здійсненні виробничої діяльності. 
Матеріали обстеження направлено до Державної екологічної інспекції Центрального округу. 

До Державної екологічної інспекції Центрального округу надано перелік суб’єктів 
господарювання міста, яких необхідно включити до плану перевірок на 2022 рік: ТОВ 
«СОЛТО», ТОВ «Смілянський лісопромисловий комплекс», ТОВ «Птахофабрика 
Орловецька», ТОВ «ЛЕОН ПЛЮС». 

З метою попередження щодо спалювання залишків сухої рослинності на офіційному 
сайті міської ради 06.09.2021 та інформаційних сторінках у соціальній мережі Facebook було 
розміщено інформацію про відповідальність за спалювання листя, гілля дерев та залишків 
сухої рослинності, розміри штрафів.  

Для покращення технічного стану та благоустрою водойм проведено роботи з 
поверхневого очищення озер від гнилих водорослів, дерев, гілля по вул. Перемоги на 
території міського парку культури та відпочинку. Вартість робіт становила 48,76 тис. грн. 

Протягом 2021 року на території міста обстежено 315 зелених насаджень (дерев). 
Надано 22 акти на санітарну очистку від сухого гілля та омели, кроновано 169 дерев. Ордерів 
на видалення зелених насаджень у зв’язку з аварійністю, сухостійністю, враженням омелою 
надано 90 шт. Видалено 146 дерев. 

Проведені роботи з видалення дерев, пошкоджених внаслідок стихійних явищ 
(сніголамів, вітровалів), їх розпилення та утилізації на суму 28,96 тис. грн. Профінансовано з 
міського фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Щодо стану ліквідації стихійних сміттєзвалищ у 2021 році Смілянським комунальним 
підприємством «Комунальник» виконані роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на 
перехресті вулиць: Ротондівська – Героїв Небесної Сотні, Трипільська – Івана Піддубного, 
Трипільська – Чмиренка, Уманська – Тургенєва, Уманська – Остапа Вишні, Севастопольська. 
Роботи виконано в повному обсязі.  

На ліквідацію стихійного сміттєзвалища по вул. Мазура з міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2021 році профінансовано 49,97 тис. грн. 

 
За інформацією наданою відділом з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

виконавчого комітету Смілянської міської ради, рішенням міської комісії з питань ТЕБ та 
НС визначено місця масового відпочинку населення міста на річці Тясмин в районі стадіону 
«Юність» по вул. Ротондівській, 1, в районі ЗОШ №6 по вул. Сунківській та на річці 
Сріблянка в районі стадіону «Авангард» по вул. Родини Бобринських м. Сміла. 

Для організації постійного спостереження за місцем відпочинку та організації 
рятувально-пошукових робіт на водних об’єктах міста, з метою недопущення нещасних 
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випадків та надання допомоги потерпілим було укладено договір на обслуговування водних 
об’єктів міста з комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради на 
2021 рік. 

У 2021 році проводилась  робота щодо реалізації міської комплексної Програми 
функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми системи цивільного 
захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення міського 
матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у 
мирний час та особливий період на 2020-2021 роки. Місцевий  матеріальний резерв складає 
65%.  

 
Таблиця 14. ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У РАМКАХ 
 ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2021 РОЦІ 

 

№ 

п/п 

Назва програми, 

дата і номер рішення міської ради 

про Ії затвердження 

Термін 

дії 

програми 

Передбачено 

міським 

бюджетом 

на 2021 рік, 

тис. грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

за 2021 рік, 

тис. грн 
1 2 3 4 5 

Організаційна робота 

1 Програма організації та відзначення 
державних, міських, пам’ятних і 
професійних свят, урочистих подій, 
нагородження почесним званням, 
відзнакою міської ради та виконавчого 
комітету, привітання ювілярів, трудових 
колективів міста, вшанування пам’яті 
визначних діячів міста та учасників АТО 
на 2021 рік (рішення  міської ради від  
23.12.2020 № 6-14/ VIIІ) 

2021 382.0 287,5 

2 Програма розвитку органів 
самоорганізації населення м. Сміла на 
2020-2023 роки (рішення  міської ради від 
21.12.2019 № 114-33/VII) 

2020-2023 663,0 662,6 

3 Програма реалізації міграційної політики 
на території м. Сміла на 2021 рік (рішення  
міської ради від  24.02.2021 № 9-23/VIIІ) 

2021 30,0 29,3 

Комунальне майно  Економічна діяльність 

4 Програма приватизації та управління 
комунальним майном на 2021 рік 
(рішення міської ради від 23.12.2020               
№ 6-4/ VIIІ)  

2021 512,9 442,0 

5 Програма фінансової підтримки 
комунального підприємства «Готельний 
комплекс «Сміла» на 2021 у вигляді 
внесків до статутного капіталу (рішення 
міської ради від  29.09.2021 № 27-40/ VIIІ) 

2021 30,0 30,0 

6 Програма фінансової підтримки 
комунального підприємства 
«Муніципальна інвестиційно-фондова 

2021 110,9 110,9 
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№ 

п/п 

Назва програми, 

дата і номер рішення міської ради 

про Ії затвердження 

Термін 

дії 

програми 

Передбачено 

міським 

бюджетом 

на 2021 рік, 

тис. грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

за 2021 рік, 

тис. грн 
1 2 3 4 5 

компанія» на 2021 рік у вигляді внесків до 
статутного капіталу (рішення міської ради 
від 28.05.2021 № 15-47/VIIІ) 

7 Програма розробки Стратегії розвитку 
міста Сміла (рішення міської ради від  
24.03.2021 № 11-2/VIIІ) із змінами 
 

2021 55,6 53,0 

Житлово-комунальне господарство 

8 Програма з утримання та ремонту 
автомобільних доріг м. Сміла на 2021рік 
(рішення міської ради від 23.12.2020 року 
№6-10/VIIІ) 

2021 7302,0 6999,2 

9 Програма благоустрою м. Сміла на 2021 
рік (рішення міської ради від 23.12.2020 
року №6-9/VIIІ) 

2021 6754,1 6056,5 

10 Програма з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою в м. Сміла СКП 
«Комунальник» на 2021 рік (рішення 
міської ради від 23.12.2020 року №6-
13/VIIІ)  

2021 19338,4 19301,9 

11 Програма утримання та розвитку 
зовнішнього освітлення м. Сміла КП 
«ВодГео» на 2021 рік (рішення міської 
ради від 23.12.2020 року №6-11/VIIІ) із 
змінами 

2021 350,7 350,7 

12 Програма утримання та розвитку 
зовнішнього освітлення м. Сміла СКП 
«Комунальник» на 2021 рік (рішення 
міської ради від 24.02.2021 року №9-
17/VIIІ ) 

2021 2370,0 2364,9 

13 Програма реалізації заходів щодо 
розвитку території міста на 2021 рік 
(рішення міської ради від 23.12.2020 року 
№6-8/VIIІ) 

2021 548,6 497,5 

14 Програма «Капітальний ремонт, технічна 
експертиза, модернізація, заміна та 
диспетчеризація ліфтів у житлових 
будинках м. Сміла на 2021-2024 роки» 
(рішення міської ради від 24.02.2021 року 
№9-18/VIIІ) 

2021-2024 111,1 111,1 

15 Програма підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на період до 2023 року 
(рішення міської ради від 28.05.2021 року 
№15-5/VIIІ) 

2021-2023 87,6 87,6 
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№ 

п/п 

Назва програми, 

дата і номер рішення міської ради 

про Ії затвердження 

Термін 

дії 

програми 

Передбачено 

міським 

бюджетом 

на 2021 рік, 

тис. грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

за 2021 рік, 

тис. грн 
1 2 3 4 5 

16 Програма розвитку житлово-
комунального господарства Смілянської 
міської територіальної громади на 2021-
2025 роки (рішення міської ради від 
24.09.2021 року №26-1/VIIІ) 

2021-2025 800,0 672,5 

17 Програма поповнення статутного капіталу 
Смілянського комунального підприємства 
«Комунальник» на 2021 рік (рішення 
міської ради від 24.02.2021 року №9-
19/VIIІ) 

2021 2480,4 2480,4 

18 Програма поповнення статутного капіталу 
Смілянського комунального підприємства 
«Вод Гео» на  2021-2022 роки (рішення 
міської ради від 18.02.2021 року №8-
3/VIIІ) 

2021-2022 760,0 760,0 

Регулювання забудови та земельних відносин 

19 Програма розроблення містобудівної 
документації у м. Сміла на 2021-2023 
роки (рішення міської ради від 23.12.2020 
№ 6-26/VIIІ із змінами 

2021-2023 70,0 67,5 

20 Програма створення (функціонування) 
служби містобудівного кадастру м. Сміла 
на 2021-2023 роки (рішення міської ради 
від 23.12.2020 № 6-27/VIIІ) із змінами 

2021-2023 681,4 364,7 

21 Програма розвитку земельних відносин у 
м. Сміла на 2021-2023 роки (рішення 
міської ради від 23.12.2020 № 6-28/VIIІ) із 
змінами 

2021-2023 444,4 248,5 

Екологія 

22 Програма охорони навколишнього 
природного середовища міста Сміла на 
період з 2017-2022 рік (рішення міської 
ради від 23.02.2017 № 39-9/VII) із змінами 

2017-2022  736,8 128,0 

Цивільний захист 

23 Міська комплексна Програма 
функціонування та розвитку місцевої 
ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту, 
забезпечення мобілізаційної готовності та 
мобілізації, створення міського 
матеріально-технічного резерву щодо 
попередження і ліквідації надзвичайних 
ситуацій у мирний час та особливий 

2020-2021 109,6 21,4 
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№ 

п/п 

Назва програми, 

дата і номер рішення міської ради 

про Ії затвердження 

Термін 

дії 

програми 

Передбачено 

міським 

бюджетом 

на 2021 рік, 

тис. грн 

Фактичні 

обсяги 

фінансування 

за 2021 рік, 

тис. грн 
1 2 3 4 5 

період на 2020-2021 роки (рішення міської 
ради від 05.11.2019 року  
№ 110-4/VII) із змінами 

24 Програма організації рятування людей на 
водних об’єктах міста на 2019-2023 роки 
(рішення міської ради від 22.12.2018 №87-
4/VII) із змінами 

2019-2023 685,0 685,0 

25 Програма забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки на 2021-2025 роки 
(рішення міської ради від 24.02.2021 року 
№ 9-22/VIІІ) 

2021-2025 95,0 95,0 

26 Програма «Призовна дільниця» на 2019-
2021 роки (рішення міської ради від 
25.04.2019 року №97-1/VII) із змінами 

2019-2021 63,5 63,5 

27 Міська Програма протидії тероризму на 
території м. Сміла на період 2020-2024 
років (затверджена рішенням Смілянської 
міської ради від 03.03.2020 року №120-
15/VII) із змінами 

2020-2024 50,0 50,0 

28 Програма профілактики злочинності в м. 
Сміла на 2021-2025 роки (рішення міської 
ради від 27.01.2021 року №7-3/VIIІ) із 
змінами  

2021-2025 95,0 95,0 

Освіта 

29 Цільова соціальна програма розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Сміла на 
2021 – 2025 роки (рішення міської ради 
від 29.09.2021 № 27-31/VIIІ) із змінами 

2021-2025 284,0 284,0 

30 Цільова соціальна Програма розвитку 
футболу в м. Сміла на 2021 – 2025 роки 
(рішення міської ради від 28.04.2021 № 
13-4/VIIІ) 

2021-2025 387,7 376,1 

31 Програма розвитку веслувального спорту 
в м. Сміла на 2021-2025 роки (рішення 
міської ради від 23.12.2020 № 6-25/VIIІ) 

2021-2025 34,7 34,7 

32 Програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді м. Сміли на 
2021-2025 роки (рішення міської ради від 
29.09.2021 № 27-32/VIIІ) 

2021-2025 27,6 27,6 

33 Цільова соціальна Програма підтримки 
сім`ї в м. Сміла на 2021-2025 роки 
(рішення міської ради від 28.05.2021 № 
15-2/VІІІ) 

2021-2025 13,1 12,9 
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Сімейна та молодіжна політика 

34 Міська Програма з виконання державної 
соціальної програми “Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини” на період до 2021 року 
(рішення міської ради від 21.12.2019 № 
114-25/VII) 

2020-2021 21,8  21,8 

Культура 

35 Програма організації та проведення 
заходів по галузі культура на 2021-2023 
роки (рішення міської ради від 28.05.2021 
№ 15-3/VIIІ) 

2021-2023 631,3 626,4 

Соціальний захист населення 

36 Програма компенсації пільгових 
перевезень окремих категорій громадян 
залізничним транспортом приміського 
сполучення у місті Сміла (рішення міської 
ради від 23.12.2020 року № 6-7/VIІІ) 

2021 2005,9 2005,9 

37 Програма організації перевезень 
пільгових категорій населення на 
автобусних маршрутах загального 
користування у м. Сміла на 2021-2022 
роки  (рішення міської ради від 23.12.2020 
року № 6-6/VIІІ) 

2021-2022 1579,9 1559,2 

38 Програма соціальної політики та розвитку 
соціального захисту на 2021 рік (рішення 
міської ради від 23.12.2020 року №6-
5/VIIІ) 

2021 3107,0 2690,7 

39 Програма забезпечення учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил і бійців-добровольців, які 
брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на 
Сході України та членів їх сімей житлом у 
2021-2025 роках (рішення міської ради від 
23.12.2020 року №6-3/VIIІ) із змінами 

2021-2025 636,0 636,0 

 Охорона здоров’я 

40 Міська Програма розвитку, підтримки та 
надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення, комунального некомерційного 

2021 2775,6 2689,3 
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підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Смілянської міської 
ради на 2021 рік (рішення міської ради від 
23.12.2020 року №6-19/VIIІ ) із змінами 

41 Міська Програма розвитку, підтримки та 
надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення, комунального некомерційного 
підприємства «Смілянська міська 
поліклініка» Смілянської міської ради на 
2021 рік (рішення міської ради від 
23.12.2020 № 6-17/VIIІ) із змінами 

2021 7610,3 7610,3 

42 Міська Програма розвитку, підтримки та 
надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення, комунального некомерційного 
підприємства «Смілянська міська 
стоматологічна поліклініка» Смілянської 
міської ради на 2021 рік (рішення міської 
ради від 23.12.2020 №6-18/VIIІ) із змінами 

2021  1525,5 1008,3 

43 Міська Програма розвитку, підтримки та 
надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення, комунального некомерційного 
підприємства «Смілянська міська 
лікарня» Смілянської міської ради на 2021 
рік (рішення міської ради від 23.12.2020 
№6-20/VIIІ) із змінами 

2021  14603,5 13847,3 

44 Міська Програма розвитку, підтримки та 
надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення, комунального некомерційного 
підприємства «Смілянська міська 
поліклініка імені Тараса Шевченка» 
Смілянської міської ради на 2021 рік 
(рішення міської ради від 23.12.2020 №6-
21/VIIІ) із змінами 

2021  2178,2 2178,2 

45 Міська цільова соціальна програма 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-
2022 роки (рішення міської ради від 
30.05.2019 № 100-19/VII) 

2019-2022 - - 
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46 Міська програма лікування 
стоматологічних захворювань у окремих 
пільгових категорій населення на 2021-
2022 роки (рішення міської ради від 
23.12.2020 №6-16/VIIІ) із змінами 

2021-2022 412,0 412,0 

47 Програма відшкодування коштів за 
зубопротезування окремим пільговим 
категоріям населення міста Сміла на 2021 
рік (рішення міської ради від 29.09.2021 
№27-2/VIIІ) із змінами 

2021 291,3 291,3 

 
 

Секретар міської ради                                                       Юрій СТУДАНС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лариса МАТВЄЄНКО 


