


20 листопада 2020 року до Гадяцької 
громади приєднано Сарівську та 

Харковецьку громади 

2020 рік - рік виборів до місцевих рад 



15 сесій Гадяцької 
міської ради 

Підготовлено 
і проведено 

782 рішення 

Прийнято 

Протягом звітного періоду з 20.11.2020 р. по 19.11.2021 р. 

19 засідань 
виконкому 

Підготовлено 
і проведено 

635 рішень 

Прийнято 



1.  Охорона здоров’я 
2.  Бюджет Гадяцької міської територіальної громади 
3.  Освіта 
4.  Служба у справах дітей 
5. Інвестиційні проекти 
6. Створення належних умов для забезпечення ефективного надання 
адміністративних послуг населенню та розгляд звернень громадян 
7. Соціальний захист 
8.  Розвиток інфраструктури, міське господарство 
9.  Архітектура та містобудування 
10.  Культурний потенціал громади 
11. Спорт – для всіх 

З М І С Т 





Охорона здоров’я 

Пріоритети 

Протидія пандемії 
Covid-19  

Поліпшення 
матеріально-технічної 

бази лікарень  

Покращення якості 
медичних послуг  



Охорона здоров’я 

• Фактично – 11,1 млн.грн. 

• План – 13,5 млн.грн. 

• (82,2 %) 

Фінансування 
установ охорони 

здоров’я 

• 3,7 млн.грн. 

• (33,3 % видатків на галузь) 
Оплата за 
спожиті 

енергоносії 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Протидія  

Задіяно:  
12 лікарів та 45 

медичних сестер 

100 ковід - ліжок: 
3 дитячих,  

97 дорослих 

централізована 
подача кисню - 

100 ліжок 

кисневі 
концентратори – 

37 штук 

апарати ШВЛ –  
8 штук 

проліковано в умовах 
стаціонару 596 хворих 

Придбано 
обладнання на суму 

4418,0 тис.грн. 

Використано ЗІЗ, 
медпрепаратів та 

матеріалів на суму 
5984,6 тис.грн. 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 15 січня 2020 року  № 23-р 
«Про затвердження переліку опорних 

закладів охорони здоров’я у 
госпітальних округах» КНП «Гадяцька 

МЦЛ» затверджена опорним 
медичним закладом регіону у складі 

8 медичних установ Полтавської 
області 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

У 2021 році реалізовано 
проект по капітальному 
ремонту приймального 

відділення у рамках 
Президентської програми 

«Велике Будівництво» 
 

На ремонт даного відділення було витрачено   
11 994, 474 тис. грн. 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

• капітальний ремонт бордюрів 

• 200 тис.грн. – місцевий бюджет 

• 96,18 тис.грн. – власні кошти закладу 
296,18 

• капремонт асфальтного покриття 

• 562,0 тис.грн. – місцевий бюджет  

• 73,133 тис.грн. – власні кошти 
635,133 

В рамках реалізації проекту «Благоустрій території 
Комунального некомерційного підприємства 

«Гадяцька міська центральна лікарня» 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Будівельні роботи по проєкту 
«Капітальний ремонт приміщень 

другого поверху, сходинкової клітини 
та частини даху терапевтичного 

корпусу» на завершальному етапі  



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

1000,0 тис. грн. 
держбюджет 

89,9 тис. грн. 
власні кошти 

закладу 

 

1 089,9 тис. грн.  

Капітальний 
ремонт 

рентгенкабінету   

 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 
тис.грн. 

    ремонт приміщення санвузла поліклінічного відділення 

   ремонт ганків поліклінічного та інфекційного відділень, головного    

   корпусу 

   ремонт тротуарної доріжки біля інфекційного корпусу 

   ремонт системи опалення, системи водопостачання 

45,5 

148,2  

39,7  

49,4   



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 
Реалізовано проєкт «Капітальний 
ремонт системи централізованої 
подачі кисню першого поверху 

головного корпусу КНП «Гадяцька 
МЦЛ»  

378,721 тис. грн.  
(власні кошти МЦЛ).  

Проведено корегування інших 
проєктів з метою прокладання 

нових магістралей та 
збільшення кисневих точок для 
подачі кисню в інфекційному та 

терапевтичному відділеннях 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 
Придбано обладнання астроскоп з аксесуарами EG-530WR та 

колоноскоп  1980,0 тис. грн. 

стіл операційний "Біомед« 194,50 тис. грн 

5 апаратів ШВЛ  1 965,902 тис. грн. 

центральна станція моніторингу стану пацієнта з 
моніторами пацієнта  603,656 тис. грн. 

10 концентраторів кисню на загальну суму  

246,400 тис. грн. 

апарат рентгенівський діагностичний пересувний   

450,0 тис. грн. 

пристрої та обладнання для реабілітації: стельовий 
підйомник, пристрій реабілітаційний, пристосування 

ортопедичне, загальною вартістю 350,350 тис. грн. 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Вартість  

11 360,00 тис. грн.  

в т.ч. контрасним 
методом – 400 

зроблено близько 
1300 досліджень 

В рамках виконання бюджетної програми за рахунок коштів субвенції державного бюджету 
України, закладом  по перерозподілу отримано дороговартісне медичне обладнання: 

комп’ютерний томограф Optima CT540 

система рентгенівська  
діагностична  

Calypso F MTOes  
4 832,00 тис. грн. 

система ультразвукова 
діагностична, вартістю 

1 850,0 тис. грн. 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Місто Гадяч 

Гадяцький район 

Зіньківський район 

Лохвицький район 

КНП «Гадяцька 
МЦЛ» 

обслуговує 
близько 120 

тисяч чоловік 

Планується надавати 
медичну допомогу 
населенню суміжних 
районів Сумської 
області: 
- Липоводолинського; 
- Лебединського. 
(ще 42 тисячі чоловік) 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцька МЦЛ» 

Згідно Постанови КМУ від 15 лютого 2021 
року №133 «Деякі питання реалізації 

програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у ІІ-ІV 

кварталах 2021 року» КНП «Гадяцька 
МЦЛ» заключено договір з Національною 
службою здоров’я України на 19 пакетів 

послуг з медичного обслуговування 
населення у 2021 році 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцький ЦПМСД» 

Придбано 
на суму 
1176,7 

тис.грн. 
10,8 тис.грн.   
комп’ютерна 

техніка 

120,4 тис.грн.      
побутова техніка 

54,8 тис.грн.             
меблі 

29,3 тис.грн.      
медичні меблі 

98,2 тис.грн.- вироби 
медичного 

призначення 

74,7 тис.грн.  
витратні матеріали 

одноразового 
використання 

138,7 тис.грн.  
витратні 

матеріали до 
гематологічних 

аналізаторів 

137,2 тис.грн.   
тест-смужки для 

вимірювання глюкози, 
холестерину  

229,8 тис. грн.  
туберкулін 

88,7 тис. грн. – ліки для 
надання невідкладної 

допомоги 

131,4 тис.грн. – ЗІЗ 
для медпрацівників 

62,7 тис.грн.  

дез. засоби 



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцький ЦПМСД» 

      Поточний ремонт приміщення та санвузла   
         АЗПСМ м. Гадяч № 1 

     Поточний ремонт санвузла Сарської АЗПСМ 

      Поточний ремонт Біленченківської АЗПСМ 

97,1 

41,3  

47,1  



Охорона здоров’я. КНП «Гадяцький ЦПМСД» 

Для забезпечення збільшення фінансування закладу поряд 
з основним пакетом послуг, що надаються закладом 

«Первинна медична допомога» заключені договори з 
Національною службою здоров'я України на пакети послуг: 
- «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та  
- «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на 

туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».  

подано заявку на укладання договору на пакет послуг «Мобільна 
паліативна медична допомога дорослим та дітям». 





Особливості бюджету 2021 

Бюджет 
міста 

Гадяча 

Бюджет  

с.Біленченківка 

Бюджет  

с. Харківці 

Бюджет  

с. Сари 



Виконання бюджету за 10 місяців 

1

51

101

151

201

План Фактично 
надійшло 

186,3 194,9 

Доходи, млн.грн. 

104,6 % 



Надходження трансфертів, млн.грн. 

Всього 
76,8 

Дотація з 
державного 

бюджету  

60,5 

Субвенція з 
державного 

бюджету 

53,2 

Субвеннція з 
обласного 
бюджету 

1,7 

Субвенції з 
бюджетів 

інших громад 

14,6 



Структура доходів 

122,4 

60,5 

1,7 14,6 
Доходи, млн.грн. 

Власні доходи 

Офіційні трансферти з 
державного бюджету 

Офіційні трансферти з 
обласного бюджету 

Офіційні трансферти з 
бюджетів ТГ 



Доходи без трансфертів, млн.грн. 



ПДФО 
Динаміка росту надходжень податку на доходи фізичних осіб 



Внутрішні податки, млн.грн. 
акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, 

6,0 

акцизний податок з 
вироблених в Україні  та 

ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів 

(пального)  

8,6  

Всього, 
14,6 



Податки, млн.грн. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Плата за 
землю 

13,2 13,4 план 

фактично 
надійшло 

101,4 %  

0

2

4

6

8

10

12

14

Єдиний 
податок 

18,6 18,7 план 

фактично 
надійшло 

100,9 %  



Податки, млн.грн. 

рентна плата за 
спеціальне 

користування 
надрами 

загальнодержавного 
значення  

3,9 

Плата за надання 
інших 

адміністративних  
послуг  

1,9 

Екологічний 
податок  

76,5 

кошти від продажу 
земельних ділянок не 

сільськогосподарського 
призначення, що 

перебувають у 
комунальній власності  

0,86 



Видатки, млн.грн. 

2020

2021

0

50

100

150

200

Видатки 

120,2 

179,4 

2020

2021



Структура видатків, млн.грн. 

116,7 

12,4 

6,7 

3,9 

0,8 
31,9 

1 1,8 
4,2 

млн.грн. 
оплата праці   

використання товарів і послуг  

оплата комунпослуг та 
енергоносіїв 
продукти харчування 

соціальне забезпечення 

трансферти підприємствам 

трансферти органам державного 
управління 
капітальні видатки 

інші 





ОСВІТА 

Пріоритети 

забезпечення 
якісної і доступної 

освіти 

виховання 
здорової та 

компетентної 
особистості 



ОСВІТА 
9 закладів 
дошкільної 

освіти 

47 груп 

898  дітей  

131 
педагогічний 

працівник 

6 закладів 
загальної 

середньої освіти 

109 класів 

2441 учень 

242 
педагогічних 
працівника 

24 учителям присвоєно звання «Вчитель – методист»  
64 – «Старший учитель» 
6 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України» 



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА  

Комунальна 
установа, 

«Гадяцький будинок 
дитячої та юнацької 

творчості»  

(профілі роботи) 

художньо-
естетичний 

науково-
технічний 

еколого-
натуралісти

чний 

туристсько-
краєзнавчий 

оздоровчий 

спортивний  

військово-
патріотичний  

Комунальна 
установа 

«Гадяцька 
комплексна 

дитячо-
юнацька 

спортивна 
школа» 

бокс 

легка 
атлетика 

волейбол  

футбол 



ОСВІТА 

0

50

100

150

2020 2021

67,9 
102,7 

Видатки, млн.грн. 

51,2% 

Питома вага видатків на 
освіту склала 57,2%  

до загальної суми видатків 



ОСВІТА 
ка

п
іт

ал
ьн

і 
р

ем
о

н
ти

 ш
кі

л
 

5
4

5
,8

 т
и

с.
 г

р
н

. 

Гадяцький ліцей І-ІІІ 
ступенів № 1 імені 

Олени Пчілки 

заміна вікон в аудиторії № 32   
49,8 тис. грн. 

ремонт сходової клітки  
48,1 тис. грн.       

заміна вікон в аудиторіях № 34 
та № 20 - 48,9 тис. грн. 

Гадяцька СШ І-ІІІ ст.       
№ 2 імені Михайла 

Драгоманова 

заміна вхідних дверей   
41,9 тис.грн. 

Гадяцька СШ І-ІІІ ст.      
№ 3 імені Івана 

Виговського 
заміна вікон спортивного залу   

43,2 тис.грн. 
Гадяцький ліцеї І-ІІІ 
ступенів № 4 імені 

Лесі Українки  
заміна вікон в аудиторіях 212 

та 233       -       50,0 тис.грн. Біленченківський 
заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІ 
ступенів капітальний ремонт 

харчоблоку - 98,7  тис.грн. 



ОСВІТА 

впровадження сучасних 
інформаційних технологій в 

освітній процес 

Всі школи 
підключені до 

швидкісної  
мережі Інтернет 

Придбано СТЕМ-
лабораторію для 

Ліцею № 1 ім. 
Олени Пчілки 
647,0 тис. грн. 

Придбано 26 
ноутбуків для 

вчителів 



ОСВІТА 

 
Сучасна  СТЕМ-лабораторія 

ОСВІТА 



ОСВІТА 

113 
випускників 

м. Гадяч 
другий рік 

поспіль тримає 
4 місце 

9 навчальних 
предметів 



ОСВІТА 
У 2020/2021 навчальному році ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

проведено з трьох  навчальних предметів  

правознавство екологія 

німецька мова 

23 
переможці 

45 
учасників 



ОСВІТА 
Комунальною установою «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Гадяцької міської ради  проведено І (міський) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 
онлайн-режимі 

У конкурсі-захисті взяли 
участь 29 юних 

науковців 



ОСВІТА 
Комунальна установа «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Гадяцької міської ради 

семінари 

тренінгові 
заняття 

майстер-
класи 

бекстейдж 
працівників 

психологічної 
служби  

Проведено  34 



ОСВІТА 

Інклюзивна освіта 



ОСВІТА 
Комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» 

Мережа 
інклюзивних 

закладів   

6 закладів 
загальної 
середньої 

освіти 

29 
інклюзивних 

класів 
268 дітей 



ОСВІТА 
Комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» 

на придбання засобів корекції, реабілітаційного 
обладнання використано  з різних бюджетів, в тому числі з 

бюджету Гадяцької міської ТГ -  158,9 тис. грн 



ОСВІТА 
Комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» 

проведено 

121 комплексну 
психолого-
педагогічну 

оцінку розвитку 
дітей 

14 методичних 
заходів для 
педагогів 

3615 корекційно-
розвиткових 

занять для дітей  

288 
консультацій 



ОСВІТА 
Комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» 

Вперше проведено конкурс на 
кращий заклад інклюзивного 
навчання серед закладів 
загальної середньої та 
дошкільної освіти.  
 
ЗДО «Веснянка» здобув ІІ місце 
в номінації «Кращий заклад 
інклюзивного навчання» серед 
закладів дошкільної освіти 
Полтавської області 



11  мають статус дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

«Опікування дітьми, які залишились без батьківського 
піклування, перебувають в складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та, позбавлених батьківського 
піклування» 

На первинному обліку  
16 дітей 

8 дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування  

8 дітей - сиріт 

13 дітей 
перебувають під 

опікою та 
піклуванням 

3 дітей 
знаходяться у 
спеціальних 

закладах 



Проведено 9 засідань комісії з 
питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті 

Гадяцької міської ради 

розглянуто 31 
питання  

подано 1 позов 
про позбавлення 
батьківських прав 

2 дітей 
влаштовано під 

опіку в сім'ю 
родичів 



1 дитячий будинок 
сімейного типу, 

виховується  

7 дітей 

Проведено 2 
внутрішньо - 

сімейних 
усиновлення 

2 прийомні сім'ї, 
в яких 

виховується 2 
дитини 



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

Пріоритети: 
формування сприятливого  
інвестиційного клімату. 

 Фонд охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області 

реконструкція колектору зливової 

каналізації по вул. Гетьманська 

1 млн.264,4 тис. грн. 

Фонд розвитку територій області  

за підтримки депутатів Полтавської 

обласної ради  

7580,0 тис. грн. 



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

Перемога в конкурсі екологічних громадських 
ініціатив Полтавської області проєкту 

«Сміттєвий бак – шлях до розв’язання 
проблеми накопичення сміття» 

 Загальна вартість проекту складає 99,6 тис. грн.  
З обласного бюджету було залучено субвенцію в 

сумі 49,8 тис. грн 

Придбано 120 контейнерів (ємністю 120 
літрів) для збору твердих побутових 

відходів  Комунальному підприємству 
«Гадяч-житло».  



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

Фонд розвитку 
територій області  

7580,0 тис. грн. 

реконструкція 
водопроводу по вул. 
Набережна Грунь в  

м. Гадяч – 600,0 тис. грн. 

нове будівництво 
багатофункціонального 

спортивного майданчика в парку 
«Перемога» - 1000,0 тис. грн. 

реконструкція водонапірної вежі (заміна) 
та водопровідної мережі в селі Осняги по 
вулиці Комарова, 26–А -  980,0 тис. грн. 

реконструкція парку 
«Перемога» в місті Гадяч  

677,601 тис. грн. 

капітальний ремонт 
покриття проїзної 

частини вул. Лохвицька  
4322,4 тис. грн. 



57 адмінпослуг 

відділ № 5 у Миргородському районі Головного управління 
Держгеокадастру 

відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету 
Гадяцької міської ради 

відділ державного архітектурно-будівельного контролю 
Гадяцької міської ради 

відділ №2 управління соціального захисту населення  
Миргородської районної державної адміністрації 

Гадяцький районний відділ Управління Державної 
міграційної служби України 

Гадяцький відділ ДРАЦС у Миргородському районі Північно-
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Суми) 



Надано: 
7944  

адміністративних 
послуг 



Звернення громадян 

Надійшло 
529 

Через органи 
вищого рівня 

91 

Надання матеріальної 
допомоги 

280 

(На суму 292,6 тис.грн.) 

Питання 
комунального 
господарства 

24 

Ремонту доріг 19 

Відновлення вуличного 
освітлення  

3 

Ремонту покрівель   

7 



 

 

 



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

компенсаційні виплати на пільговий  
проїзд автомобільним транспортом     

виділено коштів    - 163,400 тис. грн.  

використано              - 32,8 тис. грн.  

компенсаційні виплати на пільговий  
проїзд залізничним транспортом     

Програма про компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та 
залізничним транспортом окремим категоріям громадян 

кількість осіб, які  

користуються пільгами  - 192 особи    

виділено коштів    - 15,00 тис. грн.  

використано              - 7,3  тис. грн.  

кількість осіб, які  

користуються пільгами  - 149 осіб    



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

 

 

Санаторно-курортне 
оздоровлення в 

санаторно-курортних 
закладах 

виділено коштів з 
обласного бюджету              

110,000 тис. грн.  

використано  
91,200 тис. грн. 

оздоровлено                            
7 осіб 



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

пільгове медичне 
зубопротезування  

• виділено коштів      
6,6 тис. грн. 



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Програма 
соціального 

забезпечення та 
соціального захисту 

населення 
Гадяцької міської 

територіальної 
громади «Турбота»  

Організація 
гарячого 

харчування 
окремим 

категоріям 
громадян 

Виділено  

315, 600 тис. грн. 

Використано  

183,9 тис. грн. 

40 осіб  

(щомісячно) 

Послуга 
«Соціальне 

таксі» 

Субвенція П-Роменської ТГ  

15,00 тис. грн.  

Використано 15,00 тис. грн. 

Скористалося 3 особи  

(9 поїздок) 



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Програма з надання пільг 
окремим категоріям громадян 

для оплати послуг зв’язку. 

Виділено  

54,1 тис. грн. 

Використано 

30,5 тис. грн. 

98 осіб 

Програма про компенсаційні 
виплати фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

Виділено  

465,5 тис. грн. 

Використано  

368,8 тис. грн. 

41 особа 



Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Програма пільгового медичного 
забезпечення (зубного протезування) 

ветеранів війни на 2021-2023 роки 

Виділено  

70, 0  тис. грн. 

Використано 

25,7  тис. грн. 

11 осіб 

Організація та проведення 
громадських робіт 

Виділено  

91,5  тис. грн. 

Використано  

91,5  тис. грн. 

8 осіб 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

П
рі
ор
и
т
ет

и
: 

ремонт житлового фонду та прибудинкових 
територій 

озеленення міста 

якісне забезпечення вуличного освітлення 

безперебійне водопостачання 

якісний стан дорожнього покриття 

реконструкція та будівництво об’єктів комунальної 
власності 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

Видатки на ЖКГ 

15,7 млн. грн.  

Експлуатація та 
технічне 

обслуговування 
житлового фонду  

49,9 тис. грн. 

Забезпечення діяльності 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

 1,2 млн. грн. 

Забезпечення збору та 
вивезення сміття і відходів  

1946,4 тис. грн. 

Організація благоустрою 
населених пунктів   

11,5 млн. грн. 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 

дорожньої 
інфраструктури   

3,3 млн.грн. 

Будівництво інших 
об`єктів комунальної 

власності   

1137,0 тис. грн. 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

0,7 0,3 

0,2 

1,2 млн. грн. 

Гадяцьке ВУЖКГ 

КП "Добробут" 

КП "Сарське" 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

Придбання контейнерів 
для сміття – 457,2 тис. грн. 

Придбання сміттєвоза 
1490,0 тис. грн. 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

11,5 млн.грн. 

утримання в 
належному стані  
території міста  -

7,4 млн. грн. 

утримання в 
належному стані 

території Сарського 
старостинського 

округу -   
0,8 млн. грн. 

утримання в 
належному стані 

території 
Біленченківського 
старостинського 

округу –  
0,6 млн. грн. 

забезпечення  
функціонування 

мереж  зовнішнього 
освітлення –  

1514,6 тис. грн. 

Гадяч  
 1225,3 тис. грн. 

Сарський с/о  
 45,8 тис. грн. 

Біленченківський с/о  

 243,5 тис. грн. 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

РЕМОНТ МЕРЕЖ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Поточний ремонт вуличного освітлення              

492,239 тис. грн. 

Технічне обслуговування вуличного освітлення  

48,350 тис.  грн.  

Технічне обслуговування освітлення парку            

5,070 тис. грн. 

Технічне обслуговування світлофорів                     

3,138 тис. грн. 

замінено 6396 м провода  

встановленням 165 штук світильників LED  

встановлено освітлювальних опор 19 штук 



Розвиток інфраструктури, міське господарство 

Придбання  обладнання та техніки для МКП «Комунсервіс»

Використано 1209,6 тис. грн., в тому числі: 
вакуумна підмітально-прибиральна машина з 
вакуумно-пневматичною системою  
«Shmidt Swingo 200» -  714,0 тис. грн. 

навантажувач фронтальний – 161,7 тис. грн.  

причіп до трактора – 170,0 тис. грн.  

розкидач піску – 24,0 тис. грн. 

косарки – 74,2 тис. грн. 

корзина монтажна – 25,0 тис.грн.  
відвал – 40,7 тис. грн.  



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поточний ремонт доріг - 3,2 млн. грн.

вул. Волгоградська  
вул. Комсомольська  
вул. Пушкіна  
пров. Лохвицький  
вул. Спортивна  
вул. Духова  
вул. Жовтнева 
вул. Ярова  
вул. Набережна Псла 
вул. Конституції України  
пров. Тракторний 
вул. Полтавська, пл.Миру 
(окремими ділянками)  

По місту Гадяч:  



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поточний ремонт доріг - 3,2 млн. грн.

вул. Тельмана  

пл. Соборна 

вул. Гагаріна  

вул. Будька  

вул. Дружби   

вул. Дзержинського 

вул. Вокзальна   

вул. Лесі Українки  

вул. Героїв  Майдану  

вул. Білохи  

По місту Гадяч (продовження):  



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поточний ремонт доріг - 3,2 млн. грн.

вул. Чапаєва   

вул. Терешкової  

вул. Швидкого   

вул. Першотравнева  

вул. Степаненка  

вул. Комсомольська (від буд.25 до буд.33)  

пров. Свердлова  

пров. Кіндратенка 

По місту Гадяч (продовження):  



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поточний ремонт доріг - 3,2 млн. грн.

Поточний ремонт 
дорожнього покриття 
під’їзду до котельні по 
вулиці Полтавська ,19А  

Поточний ремонт 
дорожнього покриття 

заїзних кишень та 
з’їздів  по вулиці 

Гетьманська 

Поточний ремонт 
дорожнього покриття 

заїзних кишень та 
з’їздів  по  вулиці 

Полтавська 

Поточний ремонт 
дорожнього покриття 

заїзних кишень та 
з’їздів  по  вулиці 

Шевченка 



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поточний ремонт доріг - 3,2 млн. грн.

вул. Центральна с. Біленченківка  

вул. Ярова с. Степаненки   

вул.  Чкалова в с. Островерхівка   

вул. Генерала Ковальова  в с. Сари   

вул.  Клубна в с. Сари   

вул. Клубна  в с.М.Будища   

вул. Гагаріна  в с.Малі Будища   

вул. Заярська в с.Харківці   

вул. Центральна  в с. Харківці  

пров. Сухий в с.Харківці 

По старостинських округах: 



УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Капітальний ремонт доріг

вулиця Лохвицька 



Капітальний ремонт 
житлових будинків  

вулиця 
Гетьманська, 45 

вулиця 
Драгоманова, 22 

вулиця 
Полтавська, 13 

площа  
 Миру, 19 

площа  
 Миру, 12 

вулиця 
Полтавська, 17  

вулиця 
Полтавська, 23 

вулиця 
Тельмана, 14-б 

вулиця 
Полтавська, 39 

вулиця 
 Тельмана, 27 

вулиця 
Полтавська, 35 

вулиця 
Полтавська, 44 

вулиця 
Полтавська, 56 

вулиця 
Полтавська, 100 

вулиця 
 Швидкого, 5 

вулиця 
 Швидкого, 7 

вулиця 
 Швидкого, 11 

вулиця 
 Шевченка, 9 

вулиця 
 Шевченка, 38 



Реконструкція водопровідної вежі (заміна) та водопровідної 
мережі в селі Осняги по вулиці Комарова, 26-А 



  

ЖБК «Луч» капітальний ремонт 
внутрішньо-будинкової дороги  

82,3 тис. грн.  

ОСББ «Світанок»  капітальний ремонт 
внутрішньо-будинкової дороги  

 49,9 тис. грн. 



Капітальний ремонт житлових будинків – 40,4 тис. грн.  

вул. Гетьманська, 58;  вул. Гетьманська, 47; вул. Гагаріна, 2  



 



Будівництво інших об`єктів комунальної власності 

Реконструкція парку «Перемога» в м. Гадячі  – 767,4 тис. грн. 



Будівництво інших об`єктів комунальної власності 

Реконструкція колектору зливової каналізації по  
вул. Гетьманська в м. Гадячі - 300,7 тис. грн. 



Будівництво інших об`єктів комунальної власності 

капремонт тротуарної доріжки по вул. Тельмана   

виготовлення  проектно-кошторисних документацій по 

капремонту адмін. будівель 

капітальний ремонт огорожі 

відшкодування вартості витрат за проведення експертизи кошторисної частини 

проектної документації по об'єкту «Нове будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика в парку "Перемога» у місті Гадяч 

16,6  

12,2  

34,8 

5,3 

Тис.грн. 



Архітектура та містобудування 

видано 
9 містобудівних умов та 

обмежень 

19 будівельних паспортів 

5 паспортів прив’язки 
тимчасової споруди 

12 погоджень 
проектів 

землеустрою 

5 витягів з 
містобудівної 
документації 

72 листа - роз’яснення 
щодо необхідності 

отримання містобудівних 
умов 

21 наказ щодо 
присвоєння/зміни 
поштової адреси 

14 наказів щодо зміни 
адреси об’єктам 

нерухомого майна 

4 накази про відмову у 
присвоєнні/зміні 
поштової адреси 



Пріоритети 

збереження культурної 
спадщини, формування почуття 

прекрасного, донесення 
багатогранного мистецтва 

української культури 



Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради  

18 закладів 
культури 

9 
бібліотек 

1  
музей 

3  
будинки 
культури 

4 
 клуби-

філії 

1   
дитяча 

мистецька 
школа 



На галузь «Культура і мистецтво» з бюджету громади використано: 

2020 рік 

1,8 млн.грн. 

2021 рік 

8,3 млн.грн. 



На галузь «Культура і мистецтво» з бюджету громади використано: Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради  

Проведено 42 
культурно-

масових заходів 

Використано 
коштів  

632,7 тис.грн. 



На галузь «Культура і мистецтво» з бюджету громади використано: Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради  

Проведено поточні та капітальні ремонти у закладах культури,  благоустрій територій 

КЗ «Біленченківський 
сільський будинок 

культури» 

ремонт акустичних колонок   

 6,7 тис. грн. 

Малобудищанська 
сільська бібліотека 

ремонт системи опалення 
та електропроводки 

15,1 тис. грн. 

придбання квіткових 
композицій для 

проведення заходів 
21,0 тис. грн. 

КЗ «Гадяцький будинок 
культури» 

поточний ремонт системи 
теплопостачання   

17,0 тис. грн.  
заміна компресора системи 
кондиціонування та ремонт 

пускача  - 33,8 тис. грн.  
ремонт підлоги гримувальної 

кімнати -  6,5 тис. грн. 
обстеження сценічних 

підйомників - 9,5 тсн. грн. 



Спорт – для всіх 

Пріоритети 

сприяння 
розвитку 
фізичної 

культури та 
спорту у 
громаді 

надання 
нових 

можливостей 
для доступних 

занять 
спортом для 

широких 
верств 

населення 



Спорт – для всіх 

По галузі «Фізична культура і спорт» з бюджету громади використано:  

2020 рік 

0,1 

тис.грн.  

2021 рік 

1,5  

млн.грн. 



Спорт – для всіх 
Комунальна установа «Гадяцька комплексна  

дитячо-юнацька  спортивна школа» 

бокс 

5 
чемпіонатів 

18 призових 
місць 

футбол 

7 турнірів 

7 призових 
місць 



Спорт – для всіх 
Президентська програма «Активні парки» 

встановлено два багатофункціональні комплекси із гумовим покриттям 

вулиця Полтавська, 35 вулиця Полтавська, 17-а 



Спорт – для всіх 
Облаштовано дитячі та дитячо-спортивні майданчики 




