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І. Вступ.  

Програма економічного, соціального та культурного розвитку створена 

з метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку громади, 

що зазначені в «Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 

року» та «Стратегії розвитку Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ 

на 2018-2026 рр.». 

З початку 2018 року робота виконавчого органу Григорівської сільської 

ради та його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань 

та заходів Програми соціального, економічного та культурного розвитку 

Григорівської сільської ради на 2018 рік, яка затверджена рішенням ХІV сесії 

Григорівської сільської ради VІІІ скликання №166 від 29 січня 2018 року. 

Провівши детальний аналіз виконання Програми соціального, 

економічного та культурного розвитку Григорівської сільської ради 

Присиваської об’єднаної територіальної громади, необхідно відзначити, що 

фінансування заходів Програми на 2018 рік здійснювалось з урахуванням 

реальних можливостей сільського бюджету та за рахунок коштів державних 

субвенцій.  

 

ІІ. Бюджет. 

Бюджет затверджений відповідно до Бюджетного кодексу України та 

Закону України  «Про Державний бюджет на 2018 рік». 

Дохідна частина бюджету сільської ради загального та спеціального 

фондів з урахуванням дотацій та субвенцій складає 41 млн 106 тис 465 грн, в 

тому числі власні надходження – 17 млн 293 тис 143 тис грн. 

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету 

Григорівської сільської ради за  2018 рік свідчать про те, що план надходжень 

податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 

100,7%, перевиконано на 115 тис 546 грн (план – 16 млн 442 тис грн, факт – 16 

млн 557 тис 546 грн):  

Основним податком місцевого бюджету є  податок та збір на доходи 

фізичних осіб,що  складає 7 млн 323 тис 091 грн або 44,2 відсотка від 

затверджених  показників доходів загального фонду на 2018 рік. 

Другий по величині єдиний податок - з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %, що  

складає 6 млн 450 тис 986 грн  або 39 % від затверджених  показників доходів 

загального фонду на 2018 рік. 
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Третій податок – це надходження за оренду землі та земельний податок, 

що становить 2 млн. 545 тис 041 грн або 15,4 % власних надходжень. 

У 2018 році отримано 16 млн 557 тис 546 грн власних надходжень. 

Бюджетоутворюючими підприємствами Григорівської сільської ради є: 

ТОВ «Ін Терра», сільськогосподарський товаровиробник, що сплатив до 

бюджету сільської ради  3 млн 778 тис 227 грн (прибуткового податку 1 млн 

973 тис 276 грн, орендної плати 194 тис 632 грн, єдиного податку 4 групи 1 

млн 579 тис 069 грн, транспортного податку 31 тис 250  грн), ТОВ 

«Сивашенергопром», що використовує земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення  під будівництво вітрової 

електростанції за рік сплачено 2 млн 127 тис 866 грн (прибуткового податку 1 

млн 444 тис 617 грн, орендної плати 683 тис 249 грн), ТОВ « Долинське» 

сільськогосподарський товаровиробник ,що сплатив до бюджету сільської 

ради  991 тис 460 грн (прибуткового податку 507 тис 740 грн, орендної плати 

483 тис 720 грн), ФГ «Строганівське», сплачено до бюджету сільської ради  

808 тис 479 грн (прибуткового податку 312 тис 742 грн, орендної плати 165 

тис 795 грн, єдиного податку 4 групи 329 тис 942 грн), ФГ «Мезенцева»,  

сплачено до бюджету сільської ради  799 тис 620 грн (прибуткового податку 

222 тис 270 грн, орендної плати 227 тис 900 грн, єдиного податку 4 групи 346 

тис 450 грн, сплата за нерухоме майно 3 тис  грн), ФГ «Бризги Сиваша»,  

сплачено до бюджету сільської ради  770 тис 840 грн (прибуткового податку 

352 тис 594 грн,  єдиного податку 4 групи 418 тис 246 грн),СФГ «Магія»,  

сплачено до  бюджету сільської ради  616 тис. 813 грн (прибуткового податку 

283 тис 174 грн, орендної плати 5 тис 420 грн, єдиного податку 4 групи 328 тис 

219 грн),ФГ «Хлібороб »,  сплачено до бюджету сільської ради  557 тис  515 

грн (прибуткового податку 219 тис 520 грн, орендної плати 116 тис 207 грн, 

єдиного податку 4 групи 221 тис 788 грн). 

Протягом бюджетного 2018 року отримано офіційні трансферти на 

загальну суму – 23 млн 818 тис 700 грн: 

- базова дотація у сумі  – 2 млн 341 тис 300 грн, 

- освітня субвенція у сумі – 9 млн 639 тис 400 грн, 

- медична субвенція у сумі – 4 млн 329 тис 900 грн, 

- на формування інфраструктури – 3 млн 651 тис 500 грн, 

- на  здійснення заходів соціально-економічного розвитку – 242 тисячі грн, 

- дотація, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 

млн 418 тис 800 грн, 

- субвенція, за рахунок залишку освітньої субвенції – 28 тис 600 грн, 
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- субвенція  на забезпечення НУШ (Нова українська школа) -167 тис 200 грн. 

Профінансовано видатків за 2018 рік на суму 40 млн 959 тис 942 грн 

(94,7 % до уточнених призначень). 

У тому числі на фінансування оплати праці спрямовано 20 млн  767 тис 837 

грн, що становить 62 % коштів  фінансування бюджету; на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1 млн 983 тис 133 грн,  що 

становить 6% фінансування бюджету. 

Профінансовано видатки  по органах місцевого самоврядування в сумі 6 

млн 790 тис 966  грн, що становить 15 відсотків загального бюджету сільської 

ради. 

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду 

здійснено в сумі  5 млн 031 тис 300 грн, тобто 81,4% до загального 

фінансування галузі. 

   Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  склали   170 тис 445 

грн, тобто 27,6%до річних призначень. 

   Протягом року по адмінбудинках у населених пунктах ОТГ проводились такі 

роботи: поточний ремонт ганку адмінприміщення с. Григорівка в сумі 75 тисяч 

грн, проведено часткову заміну вікон та дверей  в адмінприміщеннях: с. 

Григорівка на суму 109 тис 148 грн,  с. Павлівка на суму 4 тис 948 грн, с. 

Строганівка на суму  31 тис 316 грн, с. Іванівка на суму 41 тис 810 грн. 

Видатки розвитку по галузі склали 391 тис 675 грн. 

176 тис 700 грн були спрямовані на: придбання  9 одиниць комп’ютерної 

техніки -127 тис 175 грн, кондиціонера -14 тис 050 грн, телевізора (для 

конференцзв»язку)- 13 тис 670 грн, фотоапарата-12 тис 350 грн, меблі для 

кухні - 9 тис 430 грн. 

- в рамках реалізації проекту було проведено капітальний ремонт актової зали 

адмінприміщення с. Григорівка  на суму 215 тис грн. 
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ІІІ. Соціальна сфера. 

3.1. Демографічна характеристика 

За 12 місяців 2018 року: 

1.  народилось 19 дітей,  

2. померло 45 осіб; 

3.  зареєстровано 10 шлюбів, 

4.  прибули на територію ОТГ  – 57 особа ,  

5.  виїхали за межі ОТГ–58 осіб.  

Станом на 01.01.2019 року чисельність населення складає 4 412 особи. 

3.2. Зайнятість населення та ринок праці 

У рамках регіональної програми зайнятості населення, здійснюється 

комплекс заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності 

населення, розширення сфери застосування праці, зменшення диспропорції 

між попитом та пропозицією робочої сили, створюються умови для 

самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у 

державній службі зайнятості, у тому числі: 

- для сприяння створення нових робочих місць на умовах 

співфінансування Центру зайнятості та Григорівської сільської ради прийнята 

Програма «Організація та проведення громадських робіт по 

працевлаштуванню незайнятого населення Присиваської ОТГ». Протягом 

року було заключено  18 договорів, працевлаштовано 79 осіб, профінансовано 

кошти за рахунок місцевого бюджету в сумі 201 тис 231 грн. 

-        посилено контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, 

зайнятість населення, забезпечується реалізація прав і гарантій працівників. 

 

3.3. Доходи населення та заробітна плата 

На фінансування заробітної плати працівникам установ сільської ради було 

спрямовано: 

- Апарат управління – 5 млн 031 тис 300 грн, тобто 81,4% до загального 

фінансування галузі. 

- заклади освіти: дошкільна освіта – 2 млн 404 тис 950  грн, при плані 2 

млн 544 тис 573 грн., ЗОШ – 12 млн 000 тис 827  грн, тобто 78,9 % до 

загального фінансування галузі. 

- заклади культури – 738 тис. 194 грн 

 - заклади медицини - видатки на фінансування медицини первинної та 

вторинної ланок склали в 2018 році 5 млн 552 тис  558 грн.:  
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за рахунок медичної субвенції – 4 млн 329 тис 900 грн,  

коштів місцевого бюджету -1 млн 222 тис 658 грн. 

Первинна ланка -2 млн 183 тис 410 грн: 

за рахунок медичної субвенції – 1 млн 326 тис  грн.,  

коштів місцевого бюджету-857 тис 410 грн.(в тому числі перекриття 

покрівлі Іванівського ФП в сумі 160 тис грн.),  

Вторинна ланка -3 млн 369 тис 148 грн.: 

за рахунок медичної субвенції – 3 млн 003 тис 900 грн,  

коштів місцевого бюджету – 365 тис 248 грн. 

 

3.4. Соціальне забезпечення. 

 З метою соціального захисту найуразливіших верств населення, 

проводились наступні заходи: 

- вирішувались питання щодо поліпшення соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (працюють  соціальні 

працівники у всіх селах громади: Швець Тетяна Володимирівна, 

Гловацька Ніна Іванівна, Шостак Ольга Іванівна, Кулик Тетяна 

Володимирівна). Також в апараті Григорівської сільської ради працює 

інспектор-фахівець із соціальної роботи- Шостак Валентина Вікторівна; 

- придбали 4 велосипеди соц.робітникам на загальну суму – 10 740 грн.; 

- надається допомога сім’ям в оформленні житлових субсидій на 

відшкодування витрат на оплату електроенергії та придбання твердого 

палива:  

Григорівка 

- Надавалася послуга для оформлення соціальної допомоги 18 особам та  

оформлення для виплати коштів матерям – одиночкам 12 особам. 

Павлівка 

- Мати – одиночки – 33 особи. 

- Соціальна допомога – 39 особи. 

Строганівка 

- Мати – одиночки – 47 осіб. 

- Соціальна допомога  - 51 особа. 

- При народженні дитини  - 29 осіб. 

Іванівка 

- Матері – одиночки – 14 осіб. 

- Соціальна допомога – 11 осіб. 

РАЗОМ ПО ПРИСИВАСЬКІЙ ОТГ: 

- МАТИ –ОДИНОЧКИ – 106 осіб. 
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- СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА – 119 осіб. 

- ПРИ НАРОДЖЕННІ ДІТЕЙ – 29 осіб. 

 

- погоджені і надані списки для забезпечення твердим паливом і 

скрапленим газом учасників/дітей Великої Вітчизняної війни; 

- також діє програма підтримки учасників АТО та людей, які страждають 

на онкологічні захворювання. Видатки за рік - 32 тис грн. Одноразова  

матеріальна грошова допомога  фактично  надана 20 особам , а саме:       

- підтримка учасникам  АТО та їх сім’ям ( 1 особа) - 5 тис грн, 

- онкохворі ( 19 осіб) - 27 тис грн. 

- з 15 липня 2018 року здійснюються пільгове перевезення у громаді. З 

місцевого бюджету виділено 50 000 грн. За 5,5 місяців 614 осіб 

скористались можливістю пільгового перевезення на загальну суму – 

20 809 грн. ,середня вартість перевезення 33,89 грн;  

- 30 вересня 2018 року на базі Григорівського сільського Будинку 

культури пройшов концерт присвячений Міжнародному дню людей 

похилого віку; 

- 01 жовтня 2018 року учасники художньої самодіяльності при сільських 

Будинках культури Присиваської ОТГ привітали людей похилого віку, 

які перебувають у Чаплинському геріатричному центрі. Учнями 

Григорівської ЗОШ І – ІІІ ступенів було зібрано та передано до 

геріатричного пансіонату  подарунки (домашню консервацію, макарони, 

картоплю, солодощі та інше). 

 

IV. Гуманітарна сфера. 

4.1. Охорона здоров’я 

На території  Григорівської сільської ради функціонує ряд медичних 

закладів:  

1) Григорівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

(відноситься до первинного рівня надання медичної допомоги), в якій 

працює 0,5 лікар-терапевт та 3 мед. сестри, 1 санітарка; 

2) Строганівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

(відноситься до первинного рівня надання медичної допомоги), в якій 

працює 2 сімейних лікаря, , 2 мед. сестра, 1 санітарка, 1 водій, 2 сторожа-

кочегара; 

3) Павлівський ФП – працює 1 мед. сестра, 1 санітарка;  

4) Іванівський ФП – працює 1 мед. сестра, 1 санітарка. 

5) Григорівський пункт постійного базування Чаплинської підстанції 

Каховської станції КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради, в якому 

працюють 5 фельдшери та 4 водія, 2 прибиральниці. 
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Видатки на фінансування медицини первинної та вторинної ланок 

склали в 2018 році 5 млн 552 тис  558 грн.:  

за рахунок медичної субвенції – 4 млн 329 тис 900 грн,  

коштів місцевого бюджету -1 млн 222 тис 658 грн. 

Первинна ланка -2 млн 183 тис 410 грн: 

за рахунок медичної субвенції – 1 млн 326 тис  грн.,  

коштів місцевого бюджету-857 тис 410 грн.(в тому числі перекриття 

покрівлі Іванівського ФП в сумі 160 тис грн.),  

Вторинна ланка -3 млн 369 тис 148 грн.: 

за рахунок медичної субвенції – 3 млн 003 тис 900 грн,  

коштів місцевого бюджету – 365 тис 248 грн. 

Уклали договір про передачу міжбюджетних трансфертів обласному 

бюджету Херсонської області на співфінансування видатківв розмірі -  242 

тис 500 грн на придбання мамографу. 

Видатки до районного бюджету у сумі 91 тис 521 грн на 

співфінансування районних програм трудовий архів, пільгове перевезення, 

допомога правоохоронним органам, конвенція ООН та інші 

 

4.2. Освіта. 

Дошкільна освіта. 

На території Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ діють 

чотири комунальні дошкільні навчальні заклади. В закладах виховується 

111 дітей: Григорівський ДНЗ – 39 дітей, Павлівський ДНЗ – 25 дітей, 

Строганівський ДНЗ – 27 дітей, Іванівський ДНЗ -20 дітей.Дошкільною 

освітою забезпечено: 

- 96,5 % охоплення дітей п’ятирічного віку 

- 72 % охоплення дітей від 3-х до 6-ти років 

Середньосписочна  кількість дітей 108 осіб. Вартість одного діто-дня 

за 2018 рік складає  25,38 грн. Фактична середньорічна  кількість ставок  і 

штатних одиниць складає 33,45 одиниць. 

По 4 дошкільних закладах освіти видатки затверджені з урахуванням 

змін  в сумі 4 млн 058 тис 073 грн,  профінансовано на суму 3 млн 933 тис 

833 грн, або на 96,9 %. Це становить 10% загального  бюджету 

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду 

здійснено в сумі 2 млн 404 тис 950  грн, при плані 2 млн 544 тис 573 грн. 

Видатки на харчування дітей по загальному фонду склали 237 тис 061 

грн при плані 240 тис грн або 98,8 %. 

Надійшло платних послуг (батьківська плата) –  217 тис 218 грн 

1. Видатки на оплату комунальних послуг склали – 144 000 грн. 

2. Придбання вугілля – 89 800 грн. 
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3. Придбання дров – 7 800 грн. 

4. Придбання медикаментів – 3 975 грн. 

5. Для ефективного функціювання дошкільних навчальних закладів, 

покращено матеріально-технічну базу на загальну суму –223 348 

грн. (господарчі товари, принтера, меблі тощо). 

Григорівський ДНЗ 

«Дзвіночок» 

Павлівський ясла-

садок «Малятко» 

Строганівський ДНЗ 

«Сонечко» 

Іванівський дитячий 

садок «Веселка» 

Господарчі товари – 

10 016 грн. 

Господарчі товари – 

61 064,14 грн. 

Господарчі товари – 

2 276 грн. 

Господарчі товари – 

1409 грн. 

Фарба – 2 724 грн. Принтер – 5492 грн. Принтер – 5 485 грн. Фарба – 351 грн. 

Праска – 435,84 грн. Меблі – 37 280 грн. Фарба – 769 грн. Посуд – 1775 грн. 

Водонарівач (2 шт.) 

– 1430 грн. 

Фарба – 324 грн. Телевізор - 14 999 

грн  

Водонагрівач – 1075 

грн. 

Чорнило – 685 грн. Кухня – 6 280 грн Чорнило – 685 грн. Подарунки паперові 

– 671 грн. 

Посуд – 712 грн. Газети – 1057 грн. Канцтовари – 1245 

грн.  

Кабель для 

водопостачання – 

5136 грн. 

Газети – 1057 грн. Вогнегасники – 1391 

грн. 

Посуд – 780 грн. Чорнило – 685 грн. 

Двері – 9098 грн.  Газети – 1057 грн. Електричні товари 

для проведення 

плити – 666 грн. 

  Вогнегасники – 992 

грн. 

Канцтовари – 671 

грн.  

  Кронштейн – 318 

грн. 

Газети – 1057 грн. 

  Вогнегасники – 992 

грн. 

Вікна – 16 980 грн. 

  Електроплита – 546 

грн. 

Цемент – 400 грн. 

  Дверне полотно – 26 

950 грн. 

Дверне полотно – 17 

150 грн. 

  Двері металеві – 

7591 грн. 

Пилосмок – 1750 

грн. 

Разом – 26 743 грн. Разом – 98 517 грн. Разом – 48 693 грн. Разом – 49 395 грн. 

 

6. протягом року здійснено часткову заміну вікон та дверей  в дитячих 

садках: с. Григорівка на суму 9 тис 098 грн, с. Строганівка на суму  8 

тис 874 грн, с. Іванівка на суму 8 тис 106 грн. 

7. здійснено придбання у дошкільні навчальні заклади громади: 

- придбали ігровий дитячий комплекс, качелі в ДНЗ «Веселка» с. Іванівка 

- 47 000 грн; 

- придбали ігровий дитячий комплекс для дитячого майданчику в с. 

Павлівка - 115 000 грн. 

Реалізували у ІV кварталі наступні проекти: 
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- проект «Капітальний ремонт системи опалення приміщень 

Строганівського ДНЗ «Сонечко» у будівлі Строганівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Григорівської сільської ради» у сумі 121 тис 724 грн 

- проект «Капітальний ремонт системи опалення приміщень Іванівського 

ДНЗ «Веселка» у будівлі Іванівської ЗОШ І-ІІ ступенів Григорівської 

сільської ради» у сумі 119 тис 012 грн. 

 

ЗОШ.  

Функціонують чотири загальноосвітні навчальні заклади. 

Навчально-виховним процесом станом на 01.01.2019 року охоплено в 

ЗЗСО 390дітей: Григорівська ЗОШ -121учень, Павлівська ЗОШ – 87 учнів, 

Строганівська ЗОШ – 130 учнів, Іванівська ЗОШ – 52 учня. 

Середня наповнюваність класів становить  9 одиниць. Фактична 

середньорічна  кількість штатних одиниць і педагогічних ставок складає 

137,90 одиниць.  

На утримання 4-х установ загальної середньої освіти  затверджено 

планові показники загального фонду в сумі 16 млн 468 тис 940  грн, 

спеціального фонду – 820 тис 218 грн. Касові видатки загального фонду 

склали 15 млн 205 тис 592 грн, або виконані на 92,3 % до річних призначень, 

по спеціальному фонду відповідно –  786 тис 370 грн, або 95,9 % . 

Фінансування загальноосвітніх закладів фактично складає 39 % загального  

бюджету. 

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду 

здійснено в сумі 12 млн 000 тис 827  грн, тобто 78,9 % до загального 

фінансування галузі.  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному 

фонду склали 1 млн 371 тис 662  грн, тобто 9 % до загального фінансування 

галузі. 

У рамках розвитку освіти в Григорівській сільській раді проводились 

наступні заходи: 

1 педагогічний колектив шкіл забезпечує здоровий відпочинок своїх 

вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у екскурсіях по 

рідному регіону. Проводяться тематичні та святкові заходи; 

2 проводяться необхідні організаційні заходи щодо якісного 

результату зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році; 
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3 проведено заходи, щодо забезпечення відповідного теплового 

режиму класних кімнат в опалювальний період; 

4 організовано профнавчання учнів 10-11 класів шкіл Присиваської 

ОТГ – 348 тис. 466 грн. (навчання у ліцеї – 198 тис. 986 грн., 

навчання УПК – 149 тис. 480 грн.); 

5 влітку організовували відпочинкову кампанію . Загальна кількість 

пришкільних таборів відпочинку становила 4 одиниці. Всього за 

період оздоровчої кампанії було охоплено відпочинком 164 дитини, 

з них: 155- діти пільгових категорій, 9- інші. На відпочинкову 

кампанію було використано з місцевого бюджету- 58 тис. 980 грн. 

,23 коп. Також 3 дітей учасників АТО були оздоровлені за державні 

кошти у таборі «Крилатий» Скадовського району. 

6 для ефективного функціювання загальноосвітніх закладів 

покращено матеріально-технічну базу на загальні суму –  1 млн. 096 

тис. 518 грн. (господарчі товари, проектори, принтера, спортивний 

інвентар, спортивна форма, фотоапарати тощо); 

Григорівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Павлівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

Строганівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Іванівська ЗОШ  І-
ІІ ст. 

Господарчі товари – 

14804 грн. 

Господарчі товари 

– 27299 грн. 

Комплект 

картриджів (3 шт) – 

1700 грн. 

Електричні товари 

для уст.витяжки – 

2294 грн. 

Фарба – 9861 грн. Фарба – 13611 грн. Господарчі товари – 

12178 грн. 

Хлібниця, підставка 

для ложок – 505 грн. 

Витяжка – 2365 грн. М’ясорубка – 3740 

грн. 

Дріль – 2952 грн. Витяжка – 2365 грн. 

Кип’ятильник (3 

шт) – 165 грн. 

Запчастини на 

Газель – 12411 грн. 

Сітка огороджуюча 

– 5418 грн. 

Сітка огороджуюча, 

прожектор – 12722 

грн. 

Спортивні товари – 

16776 грн. 

На ремонт дорадчої 

кімнати – 6492 грн. 

Фарба – 17737 грн. Господарчі товари – 

5043 грн. 

Кулер – 3260 грн. Спортивні товари – 

4687 грн. 

Кулер – 3260 грн. Фарба – 13623 грн. 

Вода – 2663 грн. Кулер – 3260 грн. Вода – 2601 грн. Кулер – 3260 грн. 

Парти (18 шт) – 

9720 грн. 

Вода – 2353грн. Спортивні товари – 

4831 грн. 

Вода – 2725 грн. 

Стільці (18 шт) – 

9072 грн. 

Парти (6 шт) – 4530 

грн. 

Парти (20 шт) – 

10800 грн. 

Спортивні товари – 

3712 грн. 

Куточок природи – 

1916 грн. 

Стільці (6 шт.) – 

3024 грн. 

Стльці (20 шт.) – 

10080 грн. 

Парти (10 шт) – 7550 

грн. 

Дошка – 3617 грн. Куточок природи – 

1916 грн. 

Куточок природи – 

1916 грн. 

Стільці (10 шт.) – 

5040 грн. 

Пуфик (4 шт) – 2432 

грн. 

Дошка – 3617 грн. Дошка – 3617 грн. Куточок природи – 

1916 грн. 
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Класні журнали – 

1060 грн. 

Пуфик (2 шт) – 1216 

грн. 

Пуфик (5шт.) – 3617 

грн. 

Дошка – 3617 грн. 

Папір – 470 грн. Класні журнали – 

1060 грн. 

Класні журнали – 

1060грн. 

Пуфик (2 шт) – 1216 

грн. 

Канцтовари – 410 

грн. 

Папір – 470 грн. Папір – 470 грн. Класні журнали – 770 

грн. 

Меблі – 13592 грн. Мапа України – 

1445 грн. 

Меблі – 13592 грн. Папір – 470 грн. 

Форма футбольна – 

5183 грн. 

Стенди – 3671 грн. Кабель – 65 грн. Пластикові стула – 

1578 грн. 

Карта пам’яті – 500 

грн. 

Електр. ланц. та 

запч. – 5396 грн. 

Вікна – 107693 грн. Меблі – 13592 грн. 

Мастила – 1604 грн. Меблі – 13592 грн. Карта пам’яті – 500 

грн. 

Кабель – 65 грн. 

Кабель – 75 грн. Кабель – 65 грн. Електричний 

ланцюг – 6236 грн. 

Карта пам’яті – 500 

грн. 

Колесо для тачки – 

611 грн. 

ПММ – 149773 грн. Відра – 430 грн. Вікна – 121288 грн. 

Вікна – 56804 грн. Газети – 525 грн. Столи (4 шт) -5024 

грн. 

Столи (2 шт) – 2512 

грн. 

Столи класик – 

45000 грн. 

Вікна – 99550 грн. Стінки (2 шт) – 7856 

грн. 

Стінки (2 шт.) – 7856 

грн. 

Столи (3 шт.) – 3768 

грн. 

Насос, крани – 2715 

грн. 

Газета Новий день – 

240 грн. 

Засоби для початк.кл. 

– 10565 грн. 

Стінки (2 шт.) – 

7856 грн. 

Засоби для початк. 

кл. – 8186 грн. 

Засоби для початк. 

кл. – 21951 грн. 

Газета Новий день – 

240 грн. 

Газета Новий день – 

240 грн. 

Стінки (2 шт)  7856 

грн. 

  

Вогнегасники – 992 

грн. 

Вогнегасники (2 шт) 

– 1790 грн. 

  

Жалюзі – 6660 грн. Стіл – 1256 грн.   

Засоби для поч.кл. – 

19295 грн. 

   

РАЗОМ – 240 741 

грн. 

РАЗОМ – 385 506 

грн. 

РАЗОМ – 245 247 

грн. 

РАЗОМ – 225 024 

грн. 

7 Видатки на харчування дітей по загальному фонду склали 142 122 

грн. Видатки на харчування дітей по спеціальному фонду склали 312 

707 грн. Середня вартість харчування одного діто-дня по бюджету-

11,14грн  Середня вартість харчування одного діто-дня за кошти 

батьків-12,88грн. Всього витрачено на оплату  праці працівників 

харчоблоку ЗОШ  для забезпечення харчування  за 2018р -377 тис. 

455 грн. Середньорічні показники харчування дітей : ВСЬОГО -
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316(осіб) (бюджет-67, батьки-249) Фінансування харчування дітей 

пільгових категорій здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

8 Придбання медикаментів – 6 137 грн. 

9 Придбання вугілля – 877 160 грн. 

10 Придбання дров – 26 000 грн. 

11 Здійснено поточні та капітальні ремонти у загальноосвітніх закладах 

громади: 

- поточний ремонт системи опалення Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 19 тис. 

098 грн.; 

- поточний ремонт переходу Строганівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 160 тисяч 

грн.; 

- проведено часткову заміну вікон та дверей  в школах на загальну суму – 

385 тис. 335 грн: с. Григорівка на суму 56 тис 804 грн,  с. Павлівка на 

суму 99 тис 550 грн, с. Строганівка на суму  107 тис 693 грн, с. Іванівка 

на суму 121 тис 288 грн; 

-  проведено поточний ремонт електромережі: Строганівська ЗОШ - 53 

тис 946 грн та Павлівська ЗОШ -50 тис 593 грн. 

- реалізовано проект «Будівництво спортивного майданчику для міні-

футболу зі штучним покриттям на базі Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст.». 

Вартість проекту  -  1 млн. 499,0 тис. грн, з яких половина внеску 

профінансована з місцевого бюджету у сумі 749 500 грн., інша частка за 

рахунок Державної субвенції; 

- Комісія Державного фонду регіонального розвитку затвердила проект 

«Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним 

покриттям на базі Строганівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

у с. Строганівка, вул. Шкільна, 19» . Вартість проекту - 1 540 000 грн., 

видатки з місцевого бюджету - 770 000 грн., що становить 50% від 

загальної суми фінансування , інші 50% - за рахунок ДФРР. По даному 

проекту попередньо замовляли виготовлення ПКД на суму -  30 000 

грн.; 

 

4.3. Культура 

На території Григорівської сільської ради функціонують 4 Будинка 

культури. 

Назва закладу 
Розрахункова 

кількість місць 

Кількість 

працюючих 

Григорівський будинок культури 350 5 

Павлівський будинок культури 400 4 
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Строганівський будинок культури 250 3 

Іванівський будинок культури 80 3 

Видаткова частина по галузі культури  затверджена в обсязі 1 млн. 630 

тис. 586 грн.,(що становить 4% загального бюджету). Обсяг виконання за 2018 

рік склав 1 млн 546 тис 881 грн (94,9 % до призначень). 

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду 

здійснено в сумі 738 тис. 194 грн. 

Видатки на оплату  енергоносіїв по загальному фонду склали 60 тис грн. 

Кількість ставок  на кінець року фактично складає  11,5. 

В Будинках культури проводяться свята, огляди-конкурси, вечори-

зустрічі тощо. Колективи художньої самодіяльності беруть участь у виїзних 

концертах та конкурсах. 

З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності:  

- проводяться - сільські свята, огляди, фестивалі, конкурси тощо; 

- залучаються мешканці сіл до проведення державних, національних та 

релігійних свят; 

- відремонтували покрівлю Строганівського будинку культури за рахунок 

інфраструктурної субвенції – 1 млн. 005 тис. 061 грн. 

- придбали та встановили енергозберігаючі металопластикові вікна та двері на 

загальну суму – 271 тис. 665 грн. :с. Григорівка на суму 31 тис 263 грн,  с. 

Павлівка на суму 102 тис 758 грн, с. Строганівка на суму  89 тис 393 грн, с. 

Іванівка на суму 48 тис 251 грн,  

- проведено поточний ремонт електромережі: Строганівський БК-39 тис 234 

грн та Павлівський БК -140 тис 064 грн. 

Для покращення матеріально-технічної бази придбали техніку, обладнання, 

матеріали на загальну суму – 387 тис. 247 грн: 

Григорівський 

СБК 

Павлівський 

СБК 

Строганівський 

СБК 

Іванівський СБК 

9382 грн. – 

господ.товари 

 Канцтовари – 

6817 грн. 

Прожектор – 

1430 грн. 

Машина для 

дима – 4071 грн. 

Господарчі 

товари – 727 грн. 

Фарба – 873 грн. 

Електричний 

чайник (2 шт) – 

700 грн. 

Тканина (сатин, 

байка) – 1225 

грн. 

господарчі 

товари – 918 грн. 

Канцтовари – 

4059 грн. 

Кабеля – 1523 

грн. 

Кип'ятильник, 

чайник -  315 грн. 

Господарчі 

товари – 4772 

грн. 

Кип'ятильник – 

38 грн. 

Канцтовари – 

1165 грн. 

Кабеля – 1458 

грн. 
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Світловий 

прилад (5 шт) – 

9720 грн. 

Тканина бязь (5 

м) – 2166 грн. 

Фарба – 856 грн. 

Спорт інвентар 

– 814 грн. 

Кабель – 861 

грн. 

ПММ – 28490 

грн. 

Лампи – 262 

грн. 

Кубок, спорт 

товари – 381 

грн., 1013 грн. 

Чорнила - 325 

грн. 

Газети – 285 

грн. 

Піна – 309 грн. 

Газета Новий 

день – 240 грн. 

Дотягувач 

дверей – 700 

грн. 

Вогнегасники – 

1391 грн. 

Гірлянда – 1168 

грн. 

Канцтовари – 

478 грн. 

Діафрагма – 

2180 грн. 

М'ячі – 1072 грн. 

Вікна та двері – 

102759 грн. 

Газети – 285 грн. 

Газети Новий 

день  240 грн. 

Дотягувач 

дверей – 700 грн. 

Вогнегасники – 

139 грн. 

Плита ОСБ, та 

інш. – 10200 грн. 

Гірлянда 

ялинкова – 190 

грн. 

М'ячі тенісні – 93 

грн. 

Вікна – 89394 

грн. 

Спорт товари – 

771 грн. 

Газети – 285 грн. 

Газети Новий 

день – 240 грн. 

Дотягувач 

дверей – 700 грн. 

Праска – 288 грн. 

Доска гладільна 

– 350 грн. 

Вогнегасники – 

4076 грн. 

Вікна – 48251 

грн. 

Цемент – 762 

грн. 

Газети – 285 грн. 

Газети Новий 

день – 240 грн. 

Дотягувач 

дверей – 700 грн. 

Доска гладільна 

– 300 грн. 

Праска – 300 

грн. 

Вогнегасники – 

992 грн. 

Разом – 100 784 

грн. 

Разом – 123 998 

грн. 

Разом – 103 202 

грн. 

Разом – 59 263 

грн. 

 

4.4. Фізичне виховання та спорт. 

- Діє програма розвитку фізичної культури та спорту, профінансовано  видатки 

на заробітну працю з нарахуваннями нововведених двох штатних одиниць 

інструкторів – методистів з фізичної культури та спорту у сумі 98 тис 505 грн. 

- За звітний період провели спартакіади серед збірних команд сіл ОТГ. 

-В дошкільних закладах, з метою залучення дітей до активного дозвілля, 

проводяться фізкульт-хвилинки, прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри. 

- На протязі літнього сезону футбольні команди із сіл громади приймали 

участь у чемпіонатах з футболу Асканійської федерації футболу та 
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Чаплинського району. Сільська рада забезпечила перевезення спортивних 

команд на змагання. 

- Пройшли дружні зустріч із волейболу , футболу команд із загальноосвітніх 

закладів Присиваської ОТГ. 

4.5. Підтримка сімей, дітей та молоді. 

- Створено умови для патріотичного, морального та духовного виховання 

молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі 

в районних, обласних інформаційно-просвітницьких , тематичних олімпіадах. 

- в 2018 році створено Дитячу дорадчу раду при Григорівському сільському 

голові. 

- Виявляються на ранній стадії сім’ї, які неспроможні виконувати виховні 

функції із забезпечення захисту прав дітей. На виконкомах заслуховуються 

батьки, які недостатню увагу приділяють створенню належних умов для 

розвитку дітей. 

 

V. ЖКГ. 

Видаткова частина по благоустрою профінансована в обсязі 847 тис 263 

грн. Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду 

здійснено в сумі   292 тис. 816 грн. 

У Григорівській сільській раді діє Програма організації громадських 

робіт для осіб, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Виконувались роботи 

по ремонту та обслуговуванню зупинок, впорядкуванню цвинтарів, парків, 

парканів, обочин доріг, скошувалися бур’яни, підрізалися гілки та кущі. У 

зимовий період розчищали дороги від снігу. 

Виконано впорядкування території та побілку парканів навколо 

цвинтаря, впорядковано територію біля пам’ятної плити. 

Інфраструктура населених пунктів громади є вкрай застарілою, тому 

особлива увага приділяється ії розвитку та модернізації, за звітній період 

проведені наступні роботи: було придбано господарчі товари та ПММ, в тому 

числі проведено поточний ремонт Пам’ятника загиблим воїнам в с. Григорівка 

на суму 144 тис. 400 грн. , проведено співфінансування проекту з Програмою 

«DOBRE» по облаштуванню ігрового майданчику в селі Григорівка на суму 

33 тис грн. Придбано мотоблок для обробітку парку в с. Павлівка на суму 31 

тис грн. 

По закінченню року реалізовано проект по будівництву вуличного 

освітлення в с. Іванівка на суму 286 тис 566 грн., ще 2 проекти по вуличному 



                                                                                                                     

18 
 

освітленню в с.Іванівка пройшли всі відповідні погодження та готові до 

впровадження у 2019 році. 

У 2019 році планується реалізувати проекти по будівництву/ 

реконструкції вуличного освітлення в селах громади. 

В 2018 році за кошти спонсорів було виготовлено кошторисну 

документацію на проект з «Поточного ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення «0221802 Чаплинка –

Новотроїцьке – Рикове». (ділянка дороги від с. Григорівка до с.Строганівка, в 

2019 році даний проект включено в перелік об’єктів до виконання) 

Надавалась фінансова підтримка  по забезпеченню діяльності КП для 

придбання ПММ, інвентарю  та запасних частин на суму 129 тис грн. 

Проводилось фінансування видатків на поповнення статутного капіталу 

суб’єктів господарювання для КП «Струмок» для покращення матеріальної 

бази КП,  які склали 324 тис 540 грн. 

 

VI.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки Григорівської 

сільської ради. 

1. Здійснювали пропаганду потенційних інвестиційних можливостей 

Присиваської ОТГ серед вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Популяризували рекреаційний потенціал Присиваської ОТГ через 

загальнодержавні, місцеві ЗМІ (розміщення інформації у друкованих 

виданнях, інтернет-ресурсах тощо); 

2. Приймали участь у щорічному Міжнародному інвестиційному форумі 

«Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток». 

3. Приймали участь у 24 Міжнародній туристичній виставці Uitt 2018 «Україна 

– подорожі та туризм». 

4. 15 червня пройшов XIII фестиваль туристичної журналістики в 

Присиваській ОТГ (були представники ЗМІ з усієї України). Організатор 

фестивалю -Департамент культури, туризму та курортів Херсонської ОДА. 

5. В липні пройшов фестиваль туристичної журналістики в Присиваській ОТГ 

для журналістів із західної України. Організатор – Програма DOBRE. . 

Результатом стало більше 50 публікацій в друкованих виданнях та інтернет-

ресурсах. Після вищезазначених заходів співак Віталій Козловський зняв кліп 

«Літай» на затоці Сиваш. 

6. Прийняли участь у конкурсі «Неймовірні села України 2018», увійшли в 

фінал , отримавши 4 місце. Зазначимо, що на Херсонщині це єдине село, яке 

представлене в конкурсі. 
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7. В грудні підписано договір міжмуніципального співробітництва 3 громад – 

Присиваської, Асканія-Нова та Тавричанської в рамках реалізації спільного 

проекту «Соляна дорога». Основні заходи проекту: 

- розробка та маркування туристичного маршруту; 

- розробка айдентики громад; 

- популяризація української культури  та  національних  традицій через 

проведення фестивалів . Присиваська громада вже має досвід започаткування 

та проведення фестивалів: в цьому році відбудеться ХІІІ фестиваль народної 

творчості «Купальська ніч», на який користуючись нагодою запрошуємо 

гостей та творчі колективи з Херсонської області; 

- розвиток гастротуризму в громадах; 

- покращення інфраструктури громад через створення лікувальних санаторій 

на основі лікувальних грязей та ропи затоки Сиваш, готелів для розміщення 

туристів, кемпінгів, тощо. 

8. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги: 

❖ Програма DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (USAID) - надає фінансову та технічну допомогу громаді, 

надає можливість краще управляти ресурсами, покращити економіку. В 

рамках Програми: 

1) проведено ряд тренінгів, семінарів, конференцій для працівників, депутатів, 

підприємців, молоді; 

2) розроблено інвестиційний промо-ролик «Присиваська громада. Ресурси та 

Потенціал» (відбір пройшли 3 громади з 50 – Присиваська, Баштанська та 

Теребовлянська ОТГ). 

3) розроблено «Стратегію розвитку Григорівської сільської ради Присиваської 

ОТГ на 2018-2026 рр.»; 

4) Розроблено «Комунікаційну стратегію Присиваської ОТГ »; 

5) на стадії завершення розробка «Схеми просторового планування 

Григорівської сільської ради (Присиваська ОТГ), Херсонської області» - за 

рахунок коштів Програми DOBRE. (близько 400 000 грн.). Довідково – в 

рамках конкурсного відбору пройшли 3 громади з 50, а саме : Присиваська 

ОТГ, Апостолівська ОТГ – Дніпропетровська область та Заводська ОТГ – 

Тернопільська область. 
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6) ведеться робота по розробці «Плану покращення надання послуги 

«Водопостачання» в Присиваській ОТГ». Очікувана сума співфінансування 

від Програми DOBRE – 70 000 $ в гривневому еквіваленті; 

7) ведеться робота по розробці «Плану місцевого економічного розвитку». 

Очікувана сума співфінансування від Програми DOBRE – 70 000 $ в 

гривневому еквіваленті; 

8) розробили візуалізований «Бюджет для громадян. Як кожен громадянин 

Присиваської ОТГ може впливати на формування місцевого бюджету»;  

9) провели оцінку «Індекс спроможності місцевої влади»; 

10) розробили «Економічний профіль Присиваської ОТГ»; 

11) реалізували проект «Покращення роботи місцевого самоврядування через 

облаштування приміщення для засідання сесій ради». Програма DOBRE 

поставила матеріали, техніку та обладнання на загальну суму - 255 755,2 грн. 

За кошти з місцевого бюджету проведені ремонтні роботи на загальну суму – 

215 тис.грн. 

12) триває реалізація проекту "Дитяча розрада - щаслива громада" 

(облаштування дитячого ігрового майданчику в с. Григорівка). За кошти 

місцевого бюджету закуплені качелі на загальну суму - 118 600 грн. 

Доставлений Ігровий комплекс "Корабль" , внесок Програми DOBRE  - 269 

500 грн. 

13) затверджено проект по створенню спортивно-ігрового майданчику в 

с.Строганівка, загальна сума проекту – 435 тис.759 грн., з яких 300 тис. 900 

грн внесок від ДОБРЕ., 134 тис. 859 грн – з місцевого бюджету. 

У 2018 році активно сприяли впровадженню проектів у сфері 

енергоефективних технологій з використанням відновлюваних джерел енергії 

для розвитоку вітрової та сонячної енергетики: 

-  ТОВ «Вінкрафт Україна» у 2019 році розпочне будівництво вітрових 

електростанції сумарною потужністю 400 МВт. у с. Григорівка, с. Павлівка, с. 

Нововолодимирівка, с. Строганівка, с. Іванівка. Очікувані результати – 

збільшення робочих місць та додаткові надходження до місцевого бюджету; 

-  ТОВ «Сивашенергопром» розпочав 2 чергу будівництва вітрогенераторів. У 

2018-2019 рр. планують запустити в експлуатацію близько 60 вітряків. 

9. Використання додаткової субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури громади.   У 2018 році до бюджету 

сільської ради  надійшло 3 млн 651 тис 500 грн субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
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територіальних громад. Використано протягом року 3 млн 646 тис 161 грн, що 

становить 99,9%.  Відповідно 5 тис 339 грн субвенції було повернуто до 

державного бюджету. Реалізовані два проекти: капітальний ремонт покрівлі 

Строганівського будинку культури загальною вартістю 1 млн 005 тис 061 грн, 

та придбання обслуговуючої техніки для КП «Струмок» на загальну суму 2 

млн 641 тис 100 грн. - це самоскид на суму 1 млн 188 тис грн, трактор Беларус 

на суму 565 тис грн, міні - трактор Беларус на суму 330 тис грн, агрегат 

дисковий – 96 тис 300 грн, агрегат для перевезення води - 156 тис грн, 

снігоприбиральна щітка - 34 тис грн, навантажувач фронтальний – 52 тис 400 

грн, напівпричеп тракторний -39 тис грн, прес гідравлічний - 75 тис 400 грн, 

подрібнювач деревини -105 тис грн. 

10. Залучення коштів ДФРР . В 2018 році подано 3 проекти на фінансування з 

ДФРР : 

1. «Термомодернізація будівлі, реконструкція системи опалення 

Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням альтернативного джерела 

опалення за адресою: с.Павлівка, вул. Шкільна, 22, Чаплинського району 

Херсонської області» - 7 609,428 тис.грн. 

2. «Термомодернізація будівлі Григорівського дошкільного навчального 

закладу «Дзвіночок» по проспекту Новікова, 14 в с. Григорівка Чаплинського 

району Херсонської області» - 1346,6 тис.грн. 

3. «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним 

покриттям на базі Строганівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. 

Строганівка, вул. Шкільна, 19» - 1 540,00 тис.грн.  

Комісія ДФРР підтримала останній проект, який планується до реалізації у 

2019 році. 

Також підтримали другий проект , фінансування за рахунок соціально-

економічної субвенції. 

На 2019 рік подано проект: 

1. «Капітальний ремонт будівлі Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. зі встановленням 

металопластикових вікон та дверей (в рамках комплексної термомодернізації), 

розташованої в с. Павлівка, вул. Шкільна, 22, Чаплинського району, 

Херсонської області» - 7 609,428 тис.грн. 

10. За звітній період було проведено / прийнято участь у ряді заходів за участю 

працівників виконавчого органу Григорівської сільської ради, сільських 

депутатів, представників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 

громади, членів Дитячої дорадчої ради, місцевих підприємці тощо.  

Перелік заходів, у яких прийнято участь у 2018 року: 
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1. круглий стіл «Підвищення ефективності управління земельними 

ресурсами в аграрній сфері. Можливості  та інструменти для розвитку 

сільських громад та агровиробників». Захід відбувся в сесійній залі 

Херсонської ОДА. Організатори - Проект USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку», Світовий банк та ВГО «Національна асоціація 

сільськогосподарчих дорадчих служб України», за підтримки Міністерства 

аграрної політики та продовольства України;   

2. відкритий фестиваль народної творчості «Душа Півдня» на базі 

сімейного відпочинку «Grand Prix». Організатори - Херсонський обласний 

Центр народної творчості та Благодійний Фонд Євгена Рищука;  

3. обласний етно-фольк-фест «Перлина степу» на базі історико-

розважального комплексу «Зелені хутори Таврії». Організатори - управління 

культури Херсонської облдержадміністрації, відділ культури Скадовської 

райдержадміністрації, громадська організація «Зелені хутори Таврії», за 

ініціативи творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»; 

4. практичний форум «Е-Docs  2018. Електронний документообіг, 

тенденції і перспективи». Організатор - підприємство «Центр електронного 

самоврядування», захід відбувся в м. Херсон; 

5. регіональний жіночий конгрес в Одесі. Організатор – Програма DOBRE; 

6. круглий стіл «Співпраця громад – перспективи та виклики». Захід 

проводили на базі селищної ради ОТГ Асканія-Нова; 

7. семінар на тему «Курортна Херсонщина 2018: працюємо тільки за 

податковими правилами» для платників податків Херсонської ОДПІ 

Головного управління ДФС у Херсонській області. Семінар проходив в м. 

Херсон; 

8. тренінг «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта». Захід 

пройшов у конференц-залі Херсонської торгово-промислової палати , в 

рамках Проекту USAID  «Трансформація фінансового сектору»; 

9. навчальний семінар «Міжмуніципальне співробітництво: плани громад 

Херсонщини» . Організатор - Херсонський відокремлений підрозділ установи 

«Центр розвитку місцевого самоврядування» в м. Херсон; 

10. навчальний семінар стосовно порядку вибору лікаря, який надає 

первинну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, що надає первинну 

допомогу (м. Херсон); 

11. Молодіжний Weekend громадської активності в м. Херсон для членів 

Дитячої дорадчої ради , в рамках проекту «Голос громади в місцевому 

самоврядуванні». Організатор -  ГО «Нова генерація»; 
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12. Зустріч членів Молодіжних рад з Миколаївської  та Херсонської 

областей в м. Херсон. Організатор – Програма DOBRE. 

13. Консультація в рамках проекту «Голос громади у місцевому 

самоврядуванні» для членів ДДР від ГО «Нова Генерація», на базі 

Григорівського адмінбудинку. Організатор – Програма DOBRE. 

14. Тренінг «Написання проектів» для активістів Присиваської ОТГ від ГО 

«Нова Генерація», на базі Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Організатор – Програма 

DOBRE. 

15. засідання Загальних зборів РВ АМУ на базі об’єкту зеленого туризму 

«Зелені хутори Таврії». Організатор - Херсонське регіональне відділення 

Асоціації міст України ; 

16. круглий стіл в м. Херсон: перспективи стажування та працевлаштування 

молоді в громадах, за підтримки Програми ULEAD with Europe та Мінрегіону; 

17. Міжнародна туристична виставка країни в м. Київ «UITT`2018 «Україна 

– подорожі та туризм». Організатори -Департамент культури, туризму та 

курортів Херсонської обласної державної адміністрації; 

18. круглий стіл в м. Херсон «Інфраструктурні рішення для розвитку 

туристичних територій: кемпінги, рекреаційні зони, облаштування 

туристичних маршрутів та екостежок». Організатор - Українська асоціація 

активного та екологічного туризму; 

19. круглий стіл в м. Херсон «Презентація Національної програми 

лояльності «Турист України». Організатор - Національна туристична 

організація України; 

20. круглий стіл в м. Херсон «2018 – рік гастротуризму»: гастрономічні 

бренди України, маршрути». Організатор - Національна туристична 

організація України; 

21. сесія проектного планування «Херсонська Європерспектива», 

організована регіональними експертами «Team Europe» та є однією з мереж 

представництва ЕС в Україні. Захід відбувся в м. Херсон ; 

22. навчально-ознайомчий візит для громад Миколаївської та Херсонської 

областей за напрямом «Безпечна громада» за участі та сприянню 

представників Проекту USAID «Децентралізація приносить кращі результати 

(DOBRE)» Захід відбувся в м. Одеса; 

23. туристичний хаб «Розвиток туризму в умовах нових громад» за участі 

представників Проекту USAID «Децентралізація приносить кращі результати 

(DOBRE)». Захід відбувся в с. Веселе, Херсонська обл.; 
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24. тренінг на тему «Промоушен: виготовлення презентаційного матеріалу, 

фірмової продукції громади»,  організований Херсонським відокремленим 

підрозділом установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», м. 

Херсон; 

25. інформаційна сесія щодо ознайомлення представників ОТГ та інших 

органів місцевого самоврядування з умовами участі у конкурсі на створення 

Центрів надання адміністративних послуг від Програми «U-LEAD з 

Європою». Організатори – Херсонська обласна державна адміністрація 

спільно з Херсонським відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» та Всеукраїнською Асоціацією центрів надання 

адміністративних послуг; 

26. практикум в м. Херсон із застосування законодавства на тему: 

«Практичні аспекти реалізації законодавства у сфері управління земельними 

ресурсами територіальних громад», проведений Херсонським регіональним 

відділенням АМУ в рамках проекту «ПУЛЬС» - «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні»; 

27. навчальна поїздка до Дніпропетровської області з питань ознайомлення 

з кращими практиками діяльності старост в ОТГ та розвитку громад. 

Організатор - Херсонський ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування»; 

28. медійний марафон в м. Дніпропетровськ «Рівність у політиці», 

присвячений обговоренню рівного доступу до участі у політиці на всіх рівнях. 

Захід відбувся в рамках Програми DOBRE; 

29. нарада в сесійній залі Херсонської ОДА щодо реалізації інвестиційної 

діяльності (підготовка до інвестиційного форуму «Таврійські горизонти – 

2018 рік»); 

30. тренінг з впровадження антикорупційних механізмів в Присиваській 

ОТГ Захід відбувся в рамках Програми DOBRE «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» в с. Лазурне.; 

31. навчальний семінар в м. Херсон  «Сучасний ЦНАП: інструменти та 

механізми його створення в ОТГ». Організатор - Херсонський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»; 

32.   семінар в м. Херсон «Комплексний підхід до енергоефективності в 

об’єднаній територіальній громаді» в рамках Програми сприяння підвищенню 

енергоефективності об’єднаних територіальних громад України». 

Організатори - Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ГО 

«Енергійна країна»; 



                                                                                                                     

25 
 

33 семінар Програми DOBRE «План удосконалення послуги на місцевому 

рівні» в м. Миколаїв; 

34. тренінг для представників тендерних комітетів ОТГ щодо основних 

положень законодавства з закупівель в рамках Програми «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), спільно з Prozorro та 

Транспаренсі Інтернешнл Україна. Захід пройшов в смт. Асканія-Нова ; 

35. навчально-методичний семінар в м. Херсон «Управління закладом 

загальної середньої освіти як соціально-педагогічною системою». 

Організатори: Херсонський центр розвитку місцевого самоврядування 

спільно з Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти; 

36. організаційна зустріч директора з розвитку Асоціації ОТГ Ігоря 

Абрам’юка з головами ОТГ Херсонщини. Захід відбувся в сесійній залі 

Херсонської ОДА; 

37. нарада з питань будівництва лікарських амбулаторій спроможної мережі 

в сільській місцевості. Місце проведення - сесійна зала Херсонської ОДА; 

38. робоча зустріч з командою Проекту технічного співробітництва 

«Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» з 

керівництвом Херсонського обласного центру зайнятості та іншими 

партнерами соціального діалогу; 

39. ХІІІ Фестиваль туристичної журналістики України. Організатори – 

Департамент культури, туризму та курортів Херсонської ОДА. Захід пройшов 

у с. Григорівка та на березі Лемурійського озера затоки Сиваш; 

40. засідання обласної комісії з питань придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; 

41. круглий стіл на тему «Зміцнення муніципального співробітництва для 

посилення спроможності та розвитку громад» в рамках Національної 

програми обмінів для об’єднаних громад-партнерів DOBRE. Захід відбувся в 

с. Григорівка; 

42. нарада в м. Херсон з питань проведення роботи щодо виявлення ознак 

використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства 

про працю; 

43. ІІ Українсько-китайський інвестиційний форум економічного 

співробітництва, що пройшов у м. Херсон. Організатором виступила 

Китайська асоціація з розвитку підприємств за кордоном, яка опікується 

питаннями китайських інвестицій, в тому числі державних, різних країн світу; 



                                                                                                                     

26 
 

44. Міжнародний форум громад, дружніх до дітей та молоді. Захід відбувся 

в м. Київ. Організатори - Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; 

45. регіональний семінар-тренінг в м. Херсон «Організації громадянського 

суспільства як надавачі соціальних послуг: існуючі механізми регулювання та 

державного фінансування надання соціальних послуг». Організатори - ОБСЄ  

в Україні спільно із Київською міською державною адміністрацією, за 

підтримки Міністерства соціальної політики; 

46. урочисті заходи в м. Херсон з нагоди святкування Всесвітнього Дня 

туризму та Дня туризму в Україні. Організатор - Департамент культури, 

туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації; 

47. захід в с. Каїрка приурочений урочистому запуску будівництва ГУ 

«Віндкрафт - Україна» підстанції ПС 220/150 кВ «Каїрка»; 

48. форум в м. Херсон «Бізнес-молодь: ефект WOW від співпраці», в рамках 

ініціативи «Український пакт заради молоді-2020». Організатори - Центр 

«Розвиток КСВ» і Міністерство молоді та спорту України у партнерстві з 

Фондом ООН у галузі народонаселення; 

49. інформаційна сесія в с. Григорівка про Академію Жіночого Лідерства , 

яку провели експерти Програми DOBRE; 

50. ХІ Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти-2018», 

«ОТГ – перспективи для інвестицій», який пройшов у м. Київ. Організатор – 

Херсонська ОДА; 

51. операційний семінар Програми DOBRE «Місцевий економічний 

розвиток (МЕР) «Від стратегії до дій!». Захід пройшов у м. Херсон. 

Організатори - міжнародна організація Глобал Ком’юнітіз, Агенство США з 

міжнародного розвитку (USAID); 

52. практикум із застосування законодавства на тему: «Створення умов для 

ефективного управління дорожнім господарством в територіальних 

громадах». Захід відбувся в м. Херсон. Організатор – Асоціація міст України; 

53. дводенний тренінг для представників ОТГ щодо основних положень 

складання та виконання бюджетів ОТГ. Захід відбувся в м. Херсон. 

Організатор - Програма DOBRE ; 

54. тренінг «Покращення управління бюджетами ОТГ». Захід пройшов у м. 

Херсон. Організатор - Програма DOBRE; 

55. Форум Молодіжної столиці України 2018 у м. Львові. Організатор -

Інститут міста Львів при підтримці Міністерства молоді та спорту, Програми 

DOBRE; 
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56. церемонія нагородження ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села 

України 2018» у Міністерстві аграрної політики та продовольства України; 

57. тур обміну досвідом «Кращі практики: досвід громад які об’єдналися». 

Захід відбувся в с. Григорівка. Оганізатор - Програма DOBRE. 

58. обласна конференція педагогічних працівників Херсонщини. 

Організатор - Херсонська ОДА; 

59. тренінг «Підготовка проектів місцевого та регіонального розвитку 

згідно нових умов ДФРР». Захід відбувся в м. Херсон. Організатор - 

Херсонський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування»; 

60. тренінг на тему «Повноваження об’єднаних територіальних громад з 

питань забезпечення та дотримання прав дитини» в рамках програми 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). 

Захід відбувся в м. Херсон. Організатор - Глобал Комьюнітіз; 

61. захід в м. Херсон «Децентралізація очима громадськості: досвід, 

наступні кроки, перспективи». Організатор - Херсонський відокремлений 

підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»; 

62. дводенний практичний тренінг на тему «Як громади можуть залучати та 

працювати з інвесторами?» в рамках Програми DOBRE. Захід відбувся в м. 

Южне, Одеської області; 

63. навчально-ознайомчий візит до Польщі для вивчення кращих практик з 

просторового планування в рамках Програми «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність (DOBRE); 

64. другий практичний семінар в м. Нова-Каховка «Проект від А до Я» в 

рамках проекту «Синергія громад – запорука економічного розвитку 

громади», що був підтриманий програмою U-Lead. Організатор - ГО 

«Регіональний аналітичний центр»; 

65. семінар на тему «Актуальні питання регіонального розвитку: дозвільні 

процедури в сфері будівництва та організація надання адміністративних 

послуг Державної міграційної служби в ЦНАПах».Організатор -Херсонська 

ОДА; 

66.  ІІІ етапа навчальних семінарів для депутатів місцевих рад в рамках 

проекту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(DOBRE). Захід відбувся в м. Миколаїв, м. Одеса та м.Київ; 

67. практикум із застосування законодавства на тему: «Нові нормативно-

правові вимоги до використання бюджетних коштів на проведення робіт з 
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будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери. Служба єдиного 

замовника». Організатор -Департамент будівництва та розвитку 

інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації спільно з 

Херсонським регіональним відділенням Асоціації міст України в рамках 

проекту «ПУЛЬС» - «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні»; 

68. Другий Форум регіонального розвитку «Південна мрія». Організатор -

Херсонський центр розвитку місцевого самоврядування. 


