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Бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади 

Фактичне виконання доходної частини бюджету Южноукраїнської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2022 р. з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів склало 584 973 512 грн., що становить 105,6% до планових 
призначень звітного періоду, в тому числі: 

загального фонду – 573 938 442 грн., або 105,2%; 
спеціального фонду –11 035 070 грн., або  130,0%. 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до загального 

фонду бюджету склало - 511 340 163 грн., що становить 105,9% до плану 
звітного періоду. 

Приріст податків і зборів загального фонду бюджету громади у січні-вересні 
2022 р. до відповідного періоду минулого року становив 17,9%, або 77 664 958 
грн., що склався загалом за рахунок приросту надходжень податку на доходи 

фізичних осіб на 17,0%.  
Надходження міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та 

обласного бюджетів до загального фонду бюджету громади за звітний період 
склало - 62 598 279 грн., що становить 99,8% до плану на звітний період.  
Видаткова частина бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2022 р. виконана на 
391 031 329 грн., що становить 44,8% до планових призначень на 2022 р., в 

тому числі:  
загального фонду – 364 485 973 грн., або 51,6%; 
спеціального фонду –  26 545 356 грн., або 16,0%. 

Видатки загального фонду бюджету на утримання бюджетних установ та 
виконавчих органів Южноукраїнської міської ради за звітний період з 

урахуванням освітньої субвенцій з державного бюджету склали 259 479 734 
грн., або 77,8%, із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 241 685 
734 грн., або 70,6%; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 167 183 

грн., або 37,6%; придбання продуктів харчування – 1 824 536 грн., або 11,3%; 
медикаменти – 42 755 грн., або 42,6%.  

В порівнянні з відповідним показником 2021 р. видатки загального фонду 
бюджету на утримання бюджетних установ збільшились на 7 578 550 грн., або 
на 3,0%.  

За рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів 
профінансовані видатки на суму 62 529 136 грн., або на 75,9%. 

Заборгованість із заробітної плати за звітний період поточного року відсутня.  
До державного бюджету з бюджету Южноукраїнської міської територіальної 
громади перераховано - 17 058 667 грн., або 13,9% реверсної дотації. 

На виконання міських програм з бюджету громади за зазначений період 
профінансовано бюджетних асигнувань - 102 432 254 грн., або 32,8%, до 

планових призначень на 2022 р., в тому числі:  
загального фонду –  83 660 565 грн., або 49,9%; 

спеціального фонду  -  18 771 689 грн., або 13,0%. 



В порівнянні з виконанням за відповідний період 2021 року обсяг бюджетних 

коштів, направлених на виконання міських програм, зменшилися на 2 081 025 
грн., або на 2,0%. 

Виконання за видатками спеціального фонду бюджету за звітний період склало 
26 545 356 грн., або 16,0%, в тому числі: 

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 7 773 667 грн., 
або 37,6%; 

- бюджету розвитку (капітальні видатки)- 18 771 689 грн., або 13,0%. 

Організація мобілізаційної роботи та територіальної оборони в 
Южноукраїнській міській територіальній громаді 

Для забезпечення перевезень мобілізованих військових з бюджету 

громади виділено 173 973 грн. 
Здійснено закупівлю пального для військових структур на 4 940 621 грн. 
Закуплено 5 транспортних засобів для ЗСУ  (1 спеціалізований вантажний 

сідловий тягач, 4 позашляховика) на загальну суму 3 465 000 грн. 
Закуплено літню та зимову військову форму, військову амуніцію, засоби 

індивідуального захисту для ЗСУ та ДФТГ на загальну суму 3 040 000 грн. 
Здійснено матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань, військових частин, облаштування блок-

постів, пункту управління, риття окопів, надання транспортних послуг загальну 
суму 1 400 000 грн. 

Надано субвенцію для військової частини 500 000 грн. для укріплення 
обороноздатності територій. 

Надано субвенцію до бюджету Вознесенської РВА на забезпечення 

військових потреб 10 000 000 грн. 
Організовано та проведено приписку юнаків до міської призовної 

дільниці. 
З оголошенням воєнного стану та мобілізації в країні, організовано 

забезпечення переведення Южноукраїнської міської територіальної громади на 
роботу в умовах особливого періоду. 

Забезпечено та організовано перевезення мобілізованих та 

військовозобов’язаних резервістів на спеціальні військові збори. 
Забезпечено бронювання військовозобов’язаних у період воєнного стану на 

підприємствах, в установах та організаціях. 
 Опрацьовано документи на випадок запровадження Нормованого 
забезпечення населення. 

Соціально-економічний розвиток 

З метою застосування економічно обґрунтованих тарифів перевірено 
розрахунки тарифів на комунальні послуги, що надаються КП ТВКГ, ВП ПАЕС, 

КП «Грааль» Южноукраїнської міської ради (на 2022 та 2023 рр.), перевірено 
розрахунки тарифів на платні медичні послуги, які надає НКП «Южноукраїнська 
міська багатопрофільна лікарня» (110 послуг). 

Винесено на розгляд виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради 
фінансові плани підприємств комунальної форми власності на 2022 р., 

здійснено контроль за їх виконанням, перевірено штатні розклади комунальних 
підприємств. 
Здійснено розрахунок потреби в коштах на відшкодування різниці між тарифами 

та собівартістю послуг КП ТВКГ, КП ЖЕО, КП «Грааль» Южноукраїнської міської 
ради. 

З метою забезпечення прозорості тарифоутворення організовано роботу робочої 
групи за зверненнями мешканців міста щодо перевірки економічної 

обґрунтованості тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, які надає КП ТВКГ, встановлених рішенням виконавчого комітету 



Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36, якою підтверджено 

економічну обґрунтованість встановлених тарифів. 
Економіка під час дії військового стану в Україні: 

- Проведено рейдові обстеження на предмет недопущення необґрунтованого 
підвищення цін в умовах воєнного стану на основні продукти харчування та 

паливно-мастильні матеріали. У разі виявлення необґрунтованого підвищення 
цін, направлено листи до відповідних контролюючих органів виконавчої влади 
щодо вжиття необхідних заходів та притягнення порушників до 

відповідальності. 
Проведено обстеження місць зберігання харчових продуктів, які надходять 

гуманітарною допомогою до Южноукраїнської міської територіальної громади на 
предмет дотримання правил зберігання відповідно до норм чинного 
законодавства України.  

- Проведено роботу з суб’єктами господарювання щодо надання ними 
благодійної допомоги для забезпечення потреб ТРО. 

- У період затруднень з логістикою проведено пошук оптових складів з метою 
забезпечення торговельних об’єктів міста продуктами харчування;  
- Проведено роботу щодо збору потреби сільськогосподарських підприємств: у 

паливно-мастильних матеріалах для проведення збирання урожаю 2022 року, 
по бронюванню посівного матеріалу (гуманітарної допомоги від іноземних 

компаній) для посівної компанії 2022 року. 
- З метою надання дозволу сільськогосподарським підприємствам на 
пересування сільгосподарської техніки під час зернозбиральної компанії в 

умовах дії комендантської години проведено роботу по збору інформації щодо 
переліку сільськогосподарських підприємств із визначенням с/г техніки і 

автотранспорту.  
- Проведено роботу щодо надання перепусток пасічникам на пересування 
(кочівлю) пасіки в умовах воєнного стану. 

Інвестиційна діяльність 
Підготовлено 5 проєктних заявок на участь у конкурсних відборах для 

залучення інвестиційних та грантових коштів : 
• «Формування та розвиток ефективного партнерства громад і бізнесу в 

сучасному інноваційному світі»  - подано на участь у конкурсі на 

отримання фінансової допомоги, що оголошений проєктом «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», та фінансується 

Європейським Союзом та урядом Німеччини; 
• «Віртуальна музейна кімната «Подорож епохами»; 

• «Традиційне мистецтво в освіті сучасного міста»; 
• «Бібліотека – інформаційний центр сучасності»; 
• «Family park». 

Після завершення військового стану проєкти будуть розглянуті та обрано 
відповідні переможці. 

Адміністративні послуги 
З початку року через Центр надання адміністративних послуг надано 14971 
адміністративна послуга, 19465 консультацій. 

В реаліях воєнного стану запроваджено реєстрацію та надання консультацій 
внутрішньо переміщеним особам. 

На сьогоднішній день відновлено роботу усіх державних реєстрів, за 
виключенням Єдиного державного демографічного реєстру. 
Перелік послуг налічує 333 види. Це, на сьогоднішній день, найвищий показник 

у Миколаївській області. 
Одночасно для зручності мешканців сіл, приєднаних до Южноукраїнської міської 

територіальної громади, працюють на місцях 2 фахівці ЦНАПу для надання 



самих актуальних послуг з реєстрації, зняття з реєстрації осіб, видачі довідок 

про склад сім’ї, а також з реєстрації ВПО. 
Соціальний захист населення 

Реалізація державної політики у сфері надання: 

• забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки 
населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, 

ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, інших категорій осіб, які відповідно до законодавства 
України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, 

та ведення обліку осіб, що мають право на пільги відповідно до 
законодавства України; 

• організація на території міста соціального обслуговування населення та 
надання соціальних послуг; 

• забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових 
відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної 

адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, 
які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових 
формувань. 

Виконання заходів у сфері соціального захисту населення за рахунок 

коштів бюджету южноукраїнської міської територіальної громади. 

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади управлінням 

соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради профінансовано 
за 9 місяців 2022 році на загальну суму 23487 тис. грн. (Комплексна програма 
соціального захисту населення «Турбота» на 2021-2023 рр. - 5409 тис. грн.; 

Комплексна соціальна програма підтримки учасників АТО, учасників ООС та 
членів їх сімей - 381тис. грн.; за Програмою щодо організації мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони в Южноукраїнській міській територіальній 
громаді на 2022-2026 рр. - 16412 тис. грн..; за Програмою «Фонд міської ради 
на виконання депутатських повноважень» на 2021-2025 рр. - 1285 тис. грн.). 

За кошти міської територіальної громади отримали послугу соціального 
характеру 7 тис. сімей на суму 19 705 тис. грн. (одноразова матеріальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям, які перебувають в у складних життєвих 
обставинах, соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 
пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом на міських та 
приміських маршрутах, одноразова допомога громадянам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих 
(померлих), реабілітація дітей з інвалідністю, матеріальна допомога членам 

добровольчого формування, на лікування онкологічних хворих, матеріальна 
допомога на поховання та інші). 
На виконання заходів у сфері соціального захисту за рахунок коштів обласного 

бюджету за 9 місяців поточного року виплачено соціальних гарантій жителям 
громади на 590 тис. грн., (відшкодування витрат на поховання УБД та інвалідів 

війни, щомісячна матеріальна допомога дітям військовослужбовців, які загинули 
або померлі внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час участі в АТО на 
сході України та інші). 

Виконання делегованих повноважень за рахунок коштів 
державного бюджету 

За 9 місяців поточного року на заходи у сфері соціального захисту, які 
фінансуються з Державного бюджету, профінансовано 48 587тис.грн. на: 

пільги та житлову субсидію – 7 836 тис. грн.; 

державні соціальні допомоги – 3 6421 тис. грн.; 



щомісячна допомога на соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 582 тис. грн.; 

адресна допомога ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі 
на житлово-комунальні послуги – 282 тис. грн.; 

інші види допомоги – 466 тис. грн. 
Всього з бюджетів усіх рівнів призначено, виплачено, відшкодовано 

соціальних гарантій жителям громади, установам та організаціям на загальну 

суму 78 195,4 тис. грн., що на 14 000 тис. грн. більше, ніж у 2021 р. – 64 280 
тис. грн. 

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської 
територіальної громади» (далі – КЗ ТЦСО) 

З початку 2022 р. виявлено 7 090 осіб, які потребували соціального 

обслуговування. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість осіб 
збільшилася майже вдвічі (4021 особа – 2021 рік).  

З початку введення воєнного стану в Україні, у діяльність закладу були 
запроваджені нові форми роботи: психологічна допомога, гуманітарна допомога 
та все, що з нею пов’язано. 

У відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 
реабілітаційними заходами охоплено 58 дітей. Це діти з інвалідністю та діти 

групи ризику, яким реабілітаційні послуги надаються з метою попередження 
інвалідності. Реабілітацію у відділенні проходять діти, які проживають в 
Южноукраїнській міській територіальній громаді, в тому числі і діти з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 
Відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг стало найпершим в 

Южноукраїнську прихистком для внутрішньо переміщених осіб з різних міст 
України, де проводились активні бойові дії. Так, в період з 04.03.2022 до 
07.06.2022 у відділенні перебували 82 особи, які були забезпеченні 

харчуванням, одягом та предметами першої необхідності.  
У відділенні соціальної допомоги вдома на надомному обслуговуванні 

перебувало 203 особи похилого віку та осіб з інвалідністю. 
У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної 

допомоги послуги отримали 10 797 осіб станом на 01.12.2022. 

Гуманітарна допомога 
З 26 березня 2022 р. надається гуманітарна допомога внутрішньо 

переміщеним особам, першочергово з числа пільгових категорій (особам 
похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми до 2-х років, багатодітним 

сім’ям, малозабезпеченим та ін.), за наявності. 
Сформовані набори гуманітарної допомоги з продуктами і гігієнічними 

засобами. Набори отримали 6 429 осіб, в т.ч. 4 082 внутрішньо переміщених 

осіб. 
Гуманітарна допомога надходила до громади від наступних донорів: 

гуманітарного штабу Народного депутата України Артема Чорноморова, 
Южноукраїнської організації Товариства Червоного Хреста України, 
Южноукраїнського підприємця Дубрівного С.Л. (громадська організація «Щира 

Справа»), Вознесенської районної державної військової адміністрації, 
благодійного фонду «Миротворець», супермаркету «Копійка», магазину «Єва» 

та ін. 
Працівники КЗ ТЦСО допомагали, а також допомагають і далі в разі 

звернення, в роздачі гуманітарної допомоги таким волонтерським благодійним 

організаціям: благодійному фонду «Берегиня Південь», релігійній організації 
помісної церкви Євангельських Християн-Баптистів, релігійній організації 

«Релігійна громада (парафія) Всіх Святих Української Греко-Католицької 



Церкви», Южноукраїнській міській організації Товариство Червоного Хреста 

України, ГО «Щира справа», WorldCentralKitchen. 
Також працівники служби «Соціальне таксі» та транспортний засіб були 

задіяні у перевезенні та розвантаженні гуманітарної допомоги, меблів та речей, 
у т.ч. посуду та техніки для переселених осіб тощо. 

У зв’язку з необхідністю до штату було введено додатково 1 штатну 
одиницю робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, взято 2 
особи по 0,5 шт. од., які задіяні безпосередньо на теперішній час роботами з 

розвантаження, завантаження, доставки гуманітарної допомоги та ін. 
КЗ ТЦСО у червні 2022 р. була направлена пропозиція щодо надання 

допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220 «Питання 
надання гуманітарної допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану 

в Україні». Комісією Міністерства соціальної політики України було розглянуто 
пропозицію комунального закладу і прийнято рішення про виділення коштів для 

забезпечення продуктами харчування та засобами гігієни внутрішньо 
переміщених осіб Южноукраїнської територіальної громади. Продукти 
харчування та засоби гігієни придбані за кошти Міністерства соціальної 

політики України для внутрішньо переміщених осіб Южноукраїнської міської 
територіальної громади отримали 1 240 осіб (по 2 набори). 

Соціальні послуги особам та сім’ям з дітьми 
Протягом 2022 р. соціальними послугами охоплено 1182 сім’ї, в яких 

виховується 979 дітей. 

В ході відвідувань громадян складено 1077 оцінок потреб, виявлено 835 
сім’ї, які потребували допомоги у вирішенні проблемних питань, надано понад 9 

тис. соціальних послуг. 
На обліку ЮМЦСС перебуває 93 сім’ї, в них виховується 114 дітей, де 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

За звітній період до ЮМЦСС надійшло 64 повідомлення про вчинення 
домашнього насильства, тож здійснено 64 комісійних відвідування. На обліку 

ЮМЦСС перебуває 17 дітей, які постраждали від домашнього насильства. 
Рішенням суду до Южноукраїнського міського центру соціальних служб 

направлено 5 осіб, що вчинили домашнє насильство для проходження програми 

для кривдників, яку проводить практичний психолог ЮМЦСС. 
Здійснюється супроводження 1 дитячого будинку сімейного типу, в якому 

виховується 8 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 2 
прийомних сім’ї, в яких виховується 4 прийомних дітей. У 2022 р. вперше в 

громаді впроваджена послуга патронату. До патронатної сім’ї влаштовано 1 
дитину, яка опинилася в складних життєвих обставинах. 

Упродовж звітного періоду 21 дитина, яка опинилися в складних життєвих 

обставинах, перебуває/перебувала в КЗ «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей», 1 дитина навчається в КЗ «Березківський мистецький ліцей» 

МОЗ. 
За результатами проведеної соціальної роботи 9 дітей повернуто в 

біологічні сім’ї. 

7 жовтня відбулася значна подія: завдяки співпраці з Представництвом в 
Україні Міжнародної Організації з Міграції розпочав свою діяльність «Денний 

центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», в якому 
постраждалі особи можуть отримати комплексну допомогу, в т.ч. тимчасове 

проживання в «кризових кімнатах». 
Службою у справах дітей Южноукраїнської міської ради особливу увагу 

приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. На 
первинному обліку служби у справах дітей перебуває 88 дітей, із них 23 



дитини-сироти та 65 дітей, позбавлених батьківського піклування. Пріоритетом 

у влаштуванні дітей зазначених категорій є сімейні форми влаштування: 
усиновлення, опіка/піклування, прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного 

типу. Таким чином 80 дітей влаштовано під опіку/піклування, 1 дитина 
виховується в прийомній сім’ї та 1 – в дитячому будинку сімейного типу. 

Проводиться робота щодо пошуку сімей для 6 дітей, що перебувають на обліку 
служби та потребують сімейних форм виховання. 

Окрім дітей з первинного обліку, служба у справах дітей ще й здійснює 

контроль за умовами проживання та виховання 25 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, як 

такі, що прибули з інших територій. 
В Южноукраїнську функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховуються 5 дітей з відповідним статусом, та 2 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 4 дітей. 
Із комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей Южноукраїнської міської ради» 15 березня 2022 року успішно евакуювали 
28 дітей, яких супроводжували п’ятеро працівників закладу в межах України. У 
зв’язку з воєнним станом в Україні, виїзд дітей є вимушеним кроком. Ми дбаємо, 

насамперед, щоб кожна дитина була в безпеці. 
Медицина 

Продовжує діяти міська комплексна програма «Охорона здоров’я в 
Южноукраїнській міській територіальній громаді», яка налічує 28 напрямків. 

На виконання Заходів Програми з бюджету Южноукраїнської міської 

територіальної громади виділено кошти та охоплено 1342 особи. 
Впроваджено нові напрямки Програми задля збереження і зміцнення 

здоров’я населення громади, підвищення якості та ефективності медико-
санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян 
на охорону здоров’я, а саме: 

• надавалася одноразова матеріальна допомога лікарям, які залучені на 
роботу до комунальних медичних закладів міста. Надано матеріальну 

допомогу 2 (двом) лікарям; 
• забезпечена оплата за надання медичних послуг з кодування від 

алкогольної залежності отримувачів соціальних послуг, які мають складне 

матеріальне становище; 
• забезпечено відшкодування вартості, лікарських препаратів жінкам які 

перенесли оперативне втручання молочної залози, при онкологічному 
захворюванні – виплати здійснені 38 жінкам; 

• надання матеріальної допомоги на лікування та інші заходи пов’язані з 
лікуванням при онкологічному захворюванні дітям до 18 років (1 дитина). 
З бюджету громади в рамках Програми УОЗ ЮМР фінансову підтримку 

отримали некомерційне комунальне підприємство «Южноукраїнський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» та комунальне некомерційне 

підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня», що дало 
змогу в повному обсязі здійснити виплату заробітної плати у І кварталі 2022 
року працівникам фізіотерапевтичного відділення, яке було на межі свого 

закриття. Наразі, дане відділення абсолютно на 100% забезпечує своє 
функціонування за рахунок коштів від послуг, що надає. 

Некомерційне комунальне підприємство «Южноукраїнський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Впродовж складного періоду воєнного стану в НКП ЮУ МЦПМСД 

продовжуються активні безперервні заходи з вакцинації проти COVID-19. За 9 
місяців 2022р. в приміщеннях НКП ЮУ МЦПМСД, а також силами виїзних бригад 

в установах та організаціях міста провакциновано 4 950 осіб. У результаті чого 



значно знизились показники захворюваності на коронавірус, протікання 

захворювання у вакцинованих пацієнтів проходить в більш легкій формі.  
Після об’єднання Южноукраїнської територіальної громади, в населених 

пунктах Іванівка, Панкратове, Бузьке відновився медичний прийом мешканців. 
В приміщенні НКП ЮУ МЦПМСД для комфорту маленьких пацієнтів 

виконано ремонт «блоку щеплень» педіатрії, там же у коридорі встановлено 
телевізор та стельовий кондиціонер. 

Також для зручності дорослого населення встановлено телевізор у 

коридорі блоку прийому чергових лікарів з метою висвітлення актуальної 
інформації, у т.ч. щодо розкладу та можливості запису на прийом до лікарів. 

Цього року було відкрито лабораторію, де самостійно проводяться основні 
чотири аналізи, здійснення яких гарантує програма медичних гарантій. Не 
кожний медичний заклад первинної ланки виконує аналізи на базі власного 

підприємства. Для пацієнтів – це зручність, якість та швидкість (отримання 
результатів одразу після направлення сімейного лікаря). 

Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська 
багатопрофільна лікарня» 

В рамках програми «Охорона здоров’я в Южноукраїнській територіальній 

громаді» виділено кошти на навчання майбутніх лікарів у вищих навчальних 
медичних закладах. Наразі залишаються діючими 4 договори, за якими 

студенти навчаються за кошти громади. 
За 9 місяців 2022 р. в КНП ЮМБЛ працевлаштовано 10 молодих 

спеціалістів. З них з міського бюджету отримали підйомну допомогу 2 лікаря та 

ще два спеціаліста подали заявки на отримання коштів. Службове житло 
отримали 6 лікарів. 

Вперше за 40 років в лікарні виконано капітальний ремонт ліфтів. З 
міського бюджету виділено кошти на ремонт. Ці роботи виконувалися силами 
КП ЖЕО. Наразі ліфти вже відремонтовані. 

Також КП ЖЕО здійснено в лікарні ремонт системи водопостачання та 
водовідведення за кошти міського бюджету. 

З 18 серпня по 30 вересня 2022 р. було зроблено поточний ремонт 
покрівлі корпусу стаціонарного відділення, 30 % якої знаходилась в аварійному 
стані. Також виділені кошти на заміну вікон в дитячому відділенні. 

Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради № 221 від 
31.08.2022 р. виділено кошти на закупівлю медичного обладнання та 

промислової побутової техніки: промислова пральна машина; мобільна рентген 
агіографічна система С-дуга в комплекті зі столом рентген; хірургічний 

гольмієвий лазер; устаткування до лазеру з базовим комплектом витратних 
матеріалів; біполярний резектоскоп Fiegert 26 Fr в комплекті; нефроскоп Fiegert 
в комплекті; автоматичний імунохемілюмінесцентний аналізатор. 

Придбання вищезазначеного медичного обладнання значною мірою 
покращить проведення хірургічних втручань, в тому числі урологічних та 

травматологічних. 
Фінансуються з міського бюджету послуги з харчування донорів.  
Також владою міста підтримується програма «Централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом», в рамках якої виділено кошти на придбання плівки 
в рентген кабінет.  

За «Програмою щодо організації мобілізаційної підготовки та 
територіальної оборони в Южноукраїнської міській територіальній громаді» з 
міського бюджету виділені кошти на придбання медичних каталок та дизель 

генератора. 
У вересні 2022 р. отримано сертифікат по введенню в експлуатацію 

об’єкта «Кисневий пункт КНП ЮМБЛ. Улаштування кріогенного газифікатора (з 
підключенням до системи газозабезпечення інфекційного відділення)». 



Освіта 

За 9 місяців 2022 р. вдалося реалізувати наступні напрямки роботи: 
• у територіальні громаді збережено функціонування 6 закладів дошкільної 

освіти у яких здобуває освіту 1436 дітей у 80 групах. На початковій стадії 
вирішено питання охоплення дітей дошкільною освітою в селі Іванівка 

шляхом відкриття дошкільного відділення у Іванівській гімназії; 
• забезпечено функціонування чергових груп у дошкільних навчальних 

закладах, відкриття яких регламентовано розпорядженням міського 

голови;  
• на початок 2022 року в МТГ функціонувало 6 загальноосвітніх шкіл та 1 

гімназія, в яких навчалося 4327учнів. У зв’язку із трансформацією 
закладів загальної середньої освіти на базі існуючих закладів загальної 
середньої освіти створено 5 ліцеїв та 2 гімназії. Надалі даний процес буде 

продовжено. 
• у 2022 році функціонували два заклади позашкільної освіти: Станція 

юних техніків і Центр дитячої та юнацької творчості, де організовано 
роботу 119 гуртків та секцій, в яких здобували позашкільну освіту 1490 
дітей. 

Закладами освіти, управлінням освіти за підтримки міської влади 
проведено роботу по облаштуванню найпростіших укриттів у закладах освіти, 

на що спрямовано кошти міського бюджету. Створення найпростіших укриттів у 
ліцеях територіальної громади дало змогу організувати освітній процес для 
учнів 1-х класів в офлайн режимі 

Забезпечено виплату стипендії міського голови 9 дітям освітніх закладів 
територіальної громади 

Міською владою проведено відзначення кращих працівників освітніх 
закладів до Дня працівників освіти. 

Культура 

У Южноукраїнській міській територіальній громаді працюють такі 
комунальні заклади культури: 

Южноукраїнська міська бібліотека і структурні підрозділи: 
- Іванівська бібліотека-філія; 
- Костянтинівська бібліотека-філія; 

- Панкратівський бібліотечний пункт; 
Южноукраїнський міський центр культури та дозвілля і структурні 

підрозділи: 
- Іванівський сільський клуб; 

- Панкратівський сільський клуб ; 
- Костянтинівський селищний клуб; 
Южноукраїнська мистецька школа; 

Міська бібліотека для дітей; 
Южноукраїнський міський історичний музей. 

До державних свят, таких як: День народження Т.Г. Шевченка, День 
пам’яті Чорнобильської трагедії, День пам&apos;яті та примирення, День 
Конституції України, День Державного Прапора України та День незалежності 

України були проведені меморіальні заходи з покладанням квітів та без 
залучення громадськості. 

Замість розважальних заходів протягом звітного періоду проведені 
культурно-мистецькі, патріотичні концерти, акції для підняття патріотичного 
духу населення міста, на яких благодійними фондами збиралися кошти на 

підтримку ЗСУ. 
Значна увага приділяється дітям з вимушено переселених сімей. Для них 

протягом літа і вересня щоденно проводились розважальні, пізнавальні та 



спортивні заходи в закладах культури, спорту та міському парку. Також 

демонструвалися мультиплікаційні та художні фільми для дітей та дорослих. 
Протягом 2022 року проведені спортивно-розважальні заходи:  

• турнір з пляжного волейболу до Дня міста Южноукраїнська;  
• спортивно-розважальні змагання, присвячені Дню Конституції 

України та Дню Молоді; 
• щотижневі спортивно-розважальні змагання для дітей – 

переселенців та їх батьків. Показові виступи наших спортсменів з 

карате та йоги. Всі спортивно-розважальні заходи 
супроводжувалися нагородженням, призами та солодощами.  

Наші спортсмени досягли неабияких результатів, а саме проведено 53 
спортивно-масових заходів, в яких взяло участь 1266 осіб. 

Спортсмени вибороли 268 призових місць (1м – 91, 2м – 51, 3м – 63). 

 Також наші спортсмени взяли участь у 
• Чемпіонаті Європи серед молоді та дорослих з сумо в м. Кратошин 

(Польща), де Бистров Аскольд та Мільковський Владислав 
вибороли два І місця; 

• Міжнародному турнірі з сумо в м. Ерд (Угорщина), де вибороли 

чотири І місця; 
• Чемпіонаті Європи з сумо серед юніорів в місті Раквере (Естонія); 

• У Всесвітніх іграх з єдиноборств в місті Бірмінгемі (США), де 
Хлюстін Анатолій виборов V місце. 

Житлово-комунальне господарство 

Комунальна власність  
За період 9 місяців 2022 прийнято до комунальної власності громади та 

упорядковано два спеціалізованих шкільних автобуси АТАМАN D093S2. З 
державної власності (ВП ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом») до комунальної 
власності громади прийнято об’єкт соціальної інфраструктури «Дитячі спортивні 

майданчики», що розташований в районі МЕЗ. Проведено роботу щодо 
обстеження та передачі в управління об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків 4 -х багатоквартирних будинків. Упорядковані та 
передані на баланс комунальним підприємствам об’єкти нерухомого та 
індивідуально визначеного майна, що розташовані на території міста та 

старостівських округів (будівлі, споруди, спортивні майданчики), що сприяє 
більш ефективному використанню. 

На постійні основі здійснюються заходи організаційно-правового 
регулювання орендних відносин на території Южноукраїнської міської громади, 

що в свою чергу відображається в надходженні грошових коштів від здачі в 
оренду в сумі 1 мільйон 201 тисяч гривень (100% надходження без розподілу).  

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації, у зв’язку 

із активізацією волонтерського руху, відділом комунальної власності 
забезпечено організацію процесу розміщення громадських формувань та 

об’єднань в об’єктах нерухомого майна комунальної форми власності, для 
надання останніми соціально важливих послуг громадянам Южноукраїнської 
міської територіальної громади. 

Житлово-комунальне господарство 
Основними завданнями є забезпечення реалізації державної політики 

щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань 
водопостачання, теплопостачання та водовідведення, експлуатації та ремонту 
житла, дорожнього та зеленого господарства (зелені насадження), благоустрою 

Южноукраїнської міської територіальної громади, енергозбереження, 
поводження з побутовими відходами, утримання пляжів та кладовищ, охорони 

тваринного світу, регулювання чисельності бродячих тварин, перевезення 



пасажирів на міських маршрутах. Відповідно за 9 місяців 2022 року виконані 

роботи, а саме:  
- придбано матеріали для виконання робіт з ремонту теплових мереж по 

пр. Незалежності (на ділянці від МК-23 до МК-33); 
- придбано матеріали для виконання ремонтних робіт на ділянці 

трубопроводів теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ТРП-3 
до ТК- 302А в районі житлового будинку по пр. Незалежності,19; 

- придбано прилади обліку теплової енергії в районі житлового будинку 

по вул. Молодіжна,7; 
- виконано поточний ремонт проїзної частини дороги гарячою 

асфальтобетонною сумішшю в смт. Костянтинівка та с. Бузьке. 
Опрацьовано та здійснено фінансування заявок КП по програмам 

«Реформування і розвиток житлово-комунального господарства 

Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у новій 
редакції», «Поводження з твердими побутовими відходами на території 

Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2030 роки», «Охорона 
тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин на території 
Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», «Розвиток 

дорожнього руху та його безпеки на території Южноукраїнської міської 
територіальної громади на 2018-2022 роки» на утримання об’єктів благоустрою, 

придбання товарів, робіт та послуг. 
По програмі щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної 

оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки 

організована та здійснена доставка гуманітарної допомоги. 
Великим напрямком роботи на період воєнного стану є оформлення 

компенсації особам, що на безоплатній основі прихистили в себе внутрішньо 
переміщених осіб. На сьогоднішній день до управління житлово-комунального 
господарства звернулось 678 власників житлових приміщень, які розмістили в 

себе 1770 внутрішньо переміщених осіб. 
Будівництво та ремонти 

Завершено і здано в експлуатацію надважливий об’єкт для нашої громади 
в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 – «Реконструкція 
кисневого пункту КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня». 

Улаштування кріогенного газифікатора за адресою: вул. Миру, 3 м. 
Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область» (із підключенням 

до системи газозабезпечення інфекційного відділення). Це був пріоритетний 
напрямок, для завершення якого докладалося максимум зусиль управління 

будівництва та ремонтів, органів виконавчого комітету Южноукраїнської міської 
ради та комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська 
багатопрофільна лікарня». 

Завершені роботи по об’єктам будівництва: 
- Реконструкція мереж теплопостачання в Южноукраїнській 

загальноосвітній школі №4 по проспекту Незалежності, 16 м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області. Коригування. 

- Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 

1 та 3 мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 за адресою: вул. 
Дружби Народів у м. Южноукраїнську Миколаївської області. Коригування. 

- Поточний ремонт коридорів, музично-спортивної зали та приміщень 
Костянтинівського ДНЗ в смт. Костянтинівка Южноукраїнської територіальної 
громади. 

Інфраструктура Южноукраїнської міської територіальної громади з 
кожним роком потерпає від незворотних змін, список завдань і викликів для 

Управління кожного року тільки зростає. Не втрачаючи дорогоцінний час 
одночасно запущено в реалізацію напрямки:  



- Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання 

(опалення та ГВП) від ТК-505 до ТК-507 по вул. Молодіжна у м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області. 

- Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання 
(опалення та ГВП) від ТК-515 до житлового будинку № 49 по вул. Набережна 

Енергетиків у м. Южноукраїнськ Миколаївської області. 
- Капітальний ремонт ТРП-6. Заміна одиниць та вузлів технологічного 

устаткування та їх інженерних мереж по вул. Дружби Народів, 33д в м. 

Южноукраїнськ Миколаївської області. 
- Капітальний ремонт ТРП-4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного 

устаткування та їх інженерних мереж по бул. Шевченко, 3а в м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області. 

- Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 

2 го та 4-го мікрорайонів по вул. Енергобудівників до ВК -523 по вул. 
Набережна Енергетиків від ВК- 501 до ВК-513 в м. Южноукраїнськ 

Вознесенського району Миколаївської області від насосної станції зонування до 
ВК 523  м. Южноукраїнська. 

- Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП та 

опалення по бул. Цвіточному, 13а – Енергобудівників, 17 м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області. 

- Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП по 
бул. Цвіточному, 13 – Енергобудівників, 15 м. Южноукраїнськ Миколаївської 
області. 

- Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для 
інвентарю в гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області. 
- Капітальний ремонт ліфтів КНП ЮМБЛ вул. Миру,3 м. Южноукраїнськ 

Вознесенський район Миколаївська область. 

-Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів (ІІ черга) в м. 
Южноукраїнську Миколаївської області; 

- Капітальний ремонт внутрішньодворової території житлових будинків № 
7, 7а по вулиці Молодіжна, № 22, 24 по проспекту Незалежності, № 6 по вулиці 
Енергобудівників в м. Южноукраїнськ, Вознесенський район Миколаївської 

області. 
- Капітальний ремонт внутрішньодворової території житлових будинків № 

5 по проспекту Незалежності, по проспекту Соборності, № 7 по бульвару 
Курчатова, № 5 ,7 по проспекту Незалежності в м. Южноукраїнськ, 

Вознесенський район Миколаївської області. 
- Капітальний ремонт інженерних мереж опалення, мереж постачання 

холодної та гарячої води житлового будинку №7 по просп. Соборності у м. 

Южноукраїнськ Миколаївської області» (співфінансування 90%/10%). 
- Капітальні ремонти м’якої покрівлі житлових будинків м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області (співфінансування 90%/10%). 
- Поточний ремонт приміщення котельні з заміною котла в Іванівському 

закладі загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради. 

- Поточний ремонт приміщень в Іванівському закладі загальної середньої 
освіти Юноукраїнської міськї ради під розміщення дошкільного підрозділу. 

Комунальне підприємство 
«Житлово-експлуатаційне об’єднання» 

Протягом 9 місяців 2022 року, попри всі обставини, КП ЖЕО 

продовжувало безперебійно надавати життєво важливі для міста та громади 
послуги та паралельно приймало активну участь в загально-громадських 

заходах оборонного та безпекового характеру в лютому-квітні 2022 р. 



В м. Южноукраїнську та смт. Костянтинівці сміття вивозилося згідно 

графіків із деякими коригуваннями в пік військової агресії рф. У вересні 
розпочали вивозити сміття в с. Іванівка. В листопаді почали вивозити сміття із 

с. Панкратове. При цьому КП ЖЕО за власні кошти було відремонтовано та 
встановлено сміттєві контейнери в с. Іванівка та с. Панкратове. Для 

покращення надання послуг з вивезення сміття, КП ЖЕО, за сприяння 
Южноукраїнської міської ради, було придбано два нових сміттєвоза. 
Заплановано придбання ще однієї одиниці такої техніки. 

У вересні 2022 року було придбано реле часу для освітлення місць 
загального користування в період доби, коли не діє комендантська година 

(автоматичне ввімкнення по завершенню комендантської години та вимкнення – 
по її початку). 

Додатково проводиться робота із відновлення пошкоджених МАФів 

(гойдалки, каруселі, тренажери, урни, лавки тощо) у дворах будинків, що 
обслуговуються КП ЖЕО, а також демонтаж технічно застарілих МАФ та монтаж 

нових. В планах – виготовлення лавок та інших елементів благоустрою, 
дитячого дозвілля. 

Окрім основних напрямків діяльності, підприємство активно залучалося 

до винайдення та підготовки до проживання приміщень для внутрішньо-
переміщених осіб. 

З метою розширення спектру надання послуг підприємством, а також і 
для оптимізації праці робітничого персоналу по житловому фонду, було 
придбано відкачну спецтехніку, верстат-трубогиб, подрібнювач гілок. В планах 

(розпочато процедури закупівлі) – придбання екскаватора, самоскиду, 
каналопромивного автомобіля, машини для ямкового ремонту, катафалка, 

швонарізу, щєпорізу, віброплити, розсипувача піску. 
Комунальне підприємство 

«Служба комунального господарства» 

Протягом року КП СКГ утримувало в належному стані вулично-дорожню 
мережу, парк, сквери, меморіальний комплекс, пляж, кладовище, бульвари в 

місті та територій загального користування в смт. Костянтинівка, с. Іванівка, с. 
Панкратово та с. Бузьке, проводило ремонти доріг, пішохідних доріжок, малих 
архітектурних форм міста (дитячі майданчики, огорожі, урни, лави). 

Протягом 2022 р. велика увага приділялася вулиці Дружби Народів, 
капітальний ремонт якої розпочався ще в минулому році. На сьогодні 

завершуються роботи по ремонту пішохідних доріжок фігурною плиткою, 
встановлення додаткових лав, урн та сходів, відновлюються газони вздовж 

дороги з посівом трави, відремонтовані опори вуличного освітлення та 
планується замінити 53 світильники на більш сучасні та економні. 

Для можливості здійснення паркування автотранспорту по вулиці 

Соборності біла маркету АТБ, де постійно наявне велике скупчення транспорту 
вздовж дороги, у вересні були проведені роботи по влаштуванню додаткового 

карману зі сторони скверу № 2. 
На виконання рішень Южноукраїнської міської ради в поточному році 

демонтовано 9 самовільно розміщених тимчасових споруд (кіоск з прибудовою 

по вул. Молодіжна, 3, кіоск по вул. Миру, 11, кіоск по пр. Незалежності, 17, 
кіоск по пр. Незалежності, 15, споруда «Кавова кружка» по пр. Незалежності, 

31, кіоск по пр. Незалежності, 12, кіоск по бул. Шевченка, 3, конструкції по пр. 
Незалежності «Альянс» та демонтовано рекламну конструкцію по пр. 
Незалежності, 14). 

На території міста Южноукраїнська приділяється увага до стану зелених 
насаджень. Так, за кошти міського бюджету було обрізано сухе гілля на 343 

деревах по місту та видалено 157 аварійних дерев. Дані заходи допомогли 
уникнути виникнення надзвичайних ситуацій, які могли загрожувати життю та 



здоров’ю мешканців міста, збереження цілісності майна. Також в 2022 році на 

квітниках міста висаджено 29 324 шт. різноманітних квітів. 
Крім того, на газоні біля автобусної зупинки до Дня незалежності України 

був створений новий квітник з патріотичною символікою, який і досі прикрашає 
вулицю Дружби Народів. 

Урахувалися побажання і мешканців смт. Костянтинівки стосовно ремонту 
мосту по вул. .Дружби. В квітні поточного року відремонтовано 250 м² 
бетонного покриття та відновлено рух транспорту по даній ділянці дороги. 

Також, з метою створення безпеки та уникнення аварійності на дорозі до 
с. Бузьке та при здійсненні громадських перевезень автобусами до садівничого 

товариства «Бузьке», проведена велика робота по очищенню узбіччя даної 
дороги від самосійних дерев, вивезено 170 м³ порослі, викорчувано пні та 
сплановано близько 2000 м території узбіччя. 

Комунальне підприємство 
«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» 

Напрямок водопостачання та водовідведення 
Фахівцями підприємства: 
- замінено 388 метрів водопровідних мереж; 

- усунуто 215 підпорів на каналізаційних мережах; 
- усунуто 39 аварій на водопровідних мережах. 

Виконуються ремонт і ревізія запірної арматури, пожежних гідрантів та 
тепломеханічного обладнання згідно графіку ППР. 
Проведено дослідження 624 зразків питної води за санітарно-хімічними 

показниками та мікробіологічними показниками у системи централізованого 
водопостачання. Всі досліджені зразки відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-71-

10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання  людиною». 
Централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання 

Фахівцями підприємства: 

- замінено 1697м/п трубопроводів системи теплопостачання та гарячего 
водопостачання; 

- замінено 15 од. запірної арматури; 
- відновлено 140 м/п теплоізоляційного покриття теплотрас; 
- встановлено 469 хомута на трубопроводи. 

Виконуються ремонт і ревізія запірної арматури та теплоенергетичного 
обладнання згідно графіку ППР на теплових мережах та ТРП. 

З метою підготовки до опалювального періоду 2022-2023рр. виконані заходи по 
підготовці інженерних мереж та об’єктів підприємства до опалювального 

періоду. Створений аварійний запас труб, запірної арматури в асортименті. З 
19.09.2022 р. розпочато опалювальний сезон. 

КП «Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» 

Підприємство виконує роботи та послуги з технічної інвентаризації та 
виготовляє технічні паспорти перед прийняттям в експлуатацію завершених 

будівництвом об’єктів, у тому числі після проведення реконструкції та 
капітального ремонту; готує пакет документів перед здійсненням продажу, 
дарування, оформлення спадщини об’єкту нерухомого майна; вносить 

інформацію та реєструє об’єкт нерухомого майна в реєстрі ЄДЕССБ.  
Відстежує та вносить зміни в технічну документацію при виявлені 

перепланувань квартир, переобладнань житлових приміщень в нежитлові 
юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. 
Вище зазначені послуги необхідні для подальшого оформлення та реєстрації в 

ЦНАП власниками права власності на нерухоме майно. 
На підставі рішень Южноукраїнської міської ради підприємство виготовляє 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно при приватизації квартир та 
житлових приміщень мешканцями міста. 



Додатковий напрямок підприємства – реклама (розміщується реклама на 

сітілайтах, розміщених на проспекті Незалежності). 
Підприємство обслуговує не лише місто Южноукраїнськ та його мешканців, а 

також мешканців Южноукраїнської МТГ. Основним нашим пріоритетом є 
забезпечення споживачів якісними послугами відповідно до встановлених норм 

та правил. Результатом роботи є якісне виготовлення документів та креслення 
спеціалістами КП БТІ за допомогою програми Avto CAD з якісною роздруківкою. 
З вересня 2022 року підприємство отримало Сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності. Для зручності замовників тепер перед в КП «БТІ м. 
Южноукраїнська» є можливість отримати весь необхідний пакет документів для 

здійснення нотаріальних дій, включаючи Звіт про незалежну оцінку нерухомого 
майна. БТІ розширює зону обслуговування та розвиває нові напрями. 

Квартирний облік та приватизація 

На квартирний облік за місцем проживання зараховано 8 осіб.  
57 громадян, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, а також 1 сім’я військовослужбовця, який загинув під час виконання 
обов’язків військової служби у ході проведення антитерористичної операції, 
перебувають на квартирному обліку. Наразі розглядається питання про 

фінансування придбання квартир для вказаних громадян за рахунок міського 
бюджету. 

Підготовлено, винесено на розгляд та затверджено 13 проєктів рішень 
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради про надання жилих 
приміщень. 

Видано 35 ордерів на заселення житлових площ комунальної власності. 
Серед інших, особлива увага приділялася співробітникам медичної галузі 

Южноукраїнської міської територіальної громади. 
Так за 9 місяців 2022: 

• Покращені житлові умови шляхом надання тимчасового житла в 

гуртожитках комунальної власності 6 - лікарям; 4 – лікарям-інтернам; 3 
– медичним сестрам. 

• Надана одна квартира в постійне користування завідуючому клініко-
діагностичної лабораторії КНП ЮМБЛ. 
Міська влада продовжує підтримку людей, які через військову агресію та 

бойові дії вимушені були залишити свої домівки. Прийнято 6 рішень 
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради про взяття на квартирний 

облік внутрішньо переміщених осіб; 5-ти сім’ям та одиноким ВПО надані 
житлові приміщення в гуртожитках комунальної власності. 

За звітний період проведені засідання громадської комісії з житлових 
питань та засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та 
надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради; 
здійснювався прийом громадян та розгляд їх звернень; видано 20 свідоцтв про 

право власності на житлові приміщення. 
Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з 
правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – Управління) 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, захисту 
населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню, 
реагування на них на території міста; сприяння діяльності правоохоронних 

органів щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян; охорону життя людей на водному об’єкті 

адміністративної території міста – міському пляжі на річці Південний Буг. 



Управління організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних 

ситуацій, контролює готовність відповідних місцевих органів з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованих сил 

цивільного захисту до дій за призначенням. 
В кінці 2021 р. в місті Южноукраїнську замість фізично та морально 

застарілої системи оповіщення за рахунок коштів міського бюджету побудована 
нова сучасна автоматизована система централізованого оповіщення та 
аеромобільна система оповіщення. Протягом І півріччя 2022 року система 

пройшла тестування. Використання системи оповіщення надає можливість 
сповістити населення міста протягом 3 хвилин про виникнення тієї чи іншої 

надзвичайної ситуації. Аналог нашої міської системи оповіщення є тільки в двох 
обласних центрах країни. 

Наразі проходить державну експертизу проєкт будівництва системи 

оповіщення сільських населених пунктів громади. 
Для непрацюючого населення Южноукраїнської МТГ придбано 29 600 шт. 

засобів індивідуального захисту органів дихання - півмасок фільтрувальних 
(респіраторів) марки «БУК-3К» (FFP – 3). 

На даний час населення Южноукраїнської міської територіальної громади 

та ВПО повністю забезпечені препаратом йодиду калію на випадок виникнення 
радіаційної небезпеки. 

Управління здійснює постійний контроль за впровадженням, 
функціонуванням та обслуговуванням системи відеоспостереження «Безпечне 
місто». 

У серпні 2022 року за сприяння та правової допомоги працівників 
управління було зареєстровано громадське формування з охорони громадського 

порядку Костянтинівського старостинського округу Южноукраїнської міської 
територіальної громади «Буго-Гард». 

На сьогодні на території громади функціонує 2 громадських формування з 

охорони громадського порядку, до складу яких входить 113 членів. Саме вони 
надають вагому допомогу органам поліції у забезпеченні публічного порядку та 

публічної безпеки на території нашої громади. 

Також працівники управління безпосередньо залучені до проведення 
робіт та вжиття заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на території громади.  
Слід зазначити, що в умовах правового режиму воєнного часу, управління 

з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами 
займається координацією роботи усіх підпорядкованих ланок цивільного 

захисту та забезпечення їх оперативної роботи цілодобово в режимі 24/7. 
Екологія, охорона навколишнього середовища та земельні відносини 
Відповідно до внесених змін до Земельного кодексу України після 24.02.2022 

відділ значно обмежений  у виконанні покладених на нього обов’язків, а саме 
діють заборони щодо оформлення права власності на всі категорії земель та не 

працює Державний земельний кадастр. 
Станом на 01.10.2022 відділом опрацьовано наступну інформацію. 
1. З метою наповнення бюджету та введення в дію рішень Южноукраїнської 

міської ради від 18.03.2021 № 285 «Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки міста Южноукраїнська» та від 23.06.2021 № 498 

«Про встановлення ставок орендної плати за землю на території 
Южноукраїнської міської територіальної громади» було направлено листи до 
суб’єктів підприємницької діяльності та укладено 226 додаткових угод. 

За рахунок проведеної роботи до міського бюджету додатково залучено 
орієнтовно 1 млн. 200 тис. грн. 



2. Проведено роботу по виявленню суб’єктів підприємницької діяльності, які 

використовують земельні ділянки на території Южноукраїнської міської 
територіальної громади. Виявлено 17 таких фактів, з них: 

- 4 випадки вирішено шляхом досудового врегулювання, а саме станом на 
01.10.2022  укладено договори оренди земельних ділянок та до міського 

бюджету сплачено орендну плату в сумі 48 632,37 грн. 
- 6 (шістьом) землекористувачам нараховані збитки у вигляді неодержаних 

доходів за період фактичного користування земельними ділянками на загальну 

суму 643 491,97 грн. 
- 2 земельні ділянки знаходяться під тимчасовими спорудами, з власниками 

споруд проведено роботу, укладено договори особистого строкового сервітуту 
та погашена заборгованість в сумі 24009,86 грн. 

- щодо останніх, враховуючи що земельні ділянки не сформовані, що не дає 

змоги нарахувати збитки, проводиться робота з власниками майна, яке 
розташовано на земельних ділянках щодо розробки землевпорядної 

документації. 
3. Проведено роботу по визначенню земельних ділянок комунальної 

власності на які не оформлено землевпорядну документацію, станом на 

сьогоднішній день проведено підготовчу роботу, а саме: 
- Розроблено проекти рішень та прийняті рішення про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою для організації місць для поховання у смт. 
Костянтинівка – 2 шт, с. Іванівка, с. Бузьке,                      с. Панкратове. 

- Підготовлено та прийнято рішення про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою для облаштування ставків для подальшого облаштування 
місць для масового відпочинку в с. Іванівка та с. Панкратова. 

Станом на сьогоднішній день, роботи з виготовлення проектів землеустрою 
на зазначені об’єкти виконані в повному обсязі. 

4. Проведено роботу з розробки проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення із земель для ведення сільськогосподарського виробництва у землі 
«земельні ділянки загального користування відведення під місця поховання», 

земельної ділянки 6,2827 га (кадастровий номер 4820355700:03:000:0093) , що 
передбачена для розширення кладовища.   

5. З метою залучення інвестиційних коштів відділом ініційовано та проведено 

засідання комісії з продажу земельних ділянок шляхом продажу прав на них. За 
результатами проведеної роботи сформовано Перелік земельних ділянок, які 

підлягають продажу або права на них (продаж права оренди). На розгляд 
депутатів підготовлено проекти рішень, які прийняті на останньому засіданні 

ради щодо формування земельних ділянок та зміни цільового призначення для 
збільшення їх привабливості. 

6. Постійно проводиться договірна робота, на виконання рішень 

Южноукраїнської міської ради в реагування на заяви землекористувачів 
відділом екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин 

Южноукраїнської міської ради було підготовлено 28 (двадцять вісім) договорів 
оренди земельних ділянок, 1 (один) договір про встановлення особистого 
строкового сервітуту, 1(одна) додаткова угода про поновлення договору 

особистого строкового сервітуту та 7 (сім) додаткових угод до договорів оренди 
земельних ділянок, з них 2 (дві) про дострокове розірвання договору оренди 

земельної ділянки. 
7. На території Южноукраїнської міської територіальної громади діє постійно 

діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами в межах 

Южноукраїнської міської територіальної громади, що затверджена рішенням 
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 10.03.2021 № 65 (зі 

змінами). 



Протягом 2022 року  вищезазначеною комісією було проведено 5 обстежень. 

Виявлено 12 місць накопичення побутових відходів, 4 з яких ліквідовано. За 
результатами роботи з власниками відходів прибрано 735 куб. м. будівельного 

сміття.. На прибирання інших передбачено кошти в розмірі 458 064 грн. Станом 
на сьогоднішній день в повному обсязі ліквідовано сміттєзвалища за рахунок 

зазначених коштів: 
- в районі автодороги, яка веде до с. Панкратове (вивезено 60 куб. м. 

сміття); 

- вздовж виїзду з смт. Костянтинівка на автошлях Н-24, в напрямку до 
Арбузинської виправної колонії № 83 (вивезено 65 т сміття)  

- в межах с. Бузьке (вивезено 32 т сміття) 
Завершуються роботи, щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища в 

районі автогаражних кооперативів «Лотос» та «Каскад» в межах м. 

Южноукраїнськ. 
З метою попередження та мінімізації викидання сміття, відділом закуплено 

інформаційні попереджувальні таблички та банери щодо заборони викидання 
сміття на суму 30 000 грн. Зазначені попереджувальні таблички станом на 
сьогоднішній день встановлено на проблемних місцях разом з ГО «Зелене 

майбутнє ТГ». 
8. За ініціативи відділу екології, охорони навколишнього середовища та 

земельних відносин Южноукраїнської міської ради та за участі комунальних 
підприємств міста відповідно до Програми охорони довкілля та раціонального 
природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки обстежено територію громади на предмет висадження зелених 
насаджень, визначено місця висадки, але враховуючи термінову необхідність 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади, передбачені на 
озеленення кошти в розмірі 225 тис.грн, були перерозподілені на їх 
прибирання. 

За участю ГО «Зелене майбутнє» в першому та другому кварталі року на 
території скверу №2 висаджено 162 саджанці дерев хвойних порід. 

 

Містобудування та архітектура 
 За останні декілька років було проведено масштабний демонтаж тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності, які тривалий час не 

працювали, а їх зовнішній вигляд псував загальне враження від міста в 
загальній кількості - 5, а саме: 

- кіоск на «п’ятачку» в районі житлового будинку № 11 по вулиці Миру; 
- кіоск в торці житлового будинку № 3 по вулиці Молодіжній; 

- кавова чашка в районі супермаркету «Сільпо» - пр. Незалежності, 35; 
- кіоск в районі нежитлової будівлі № 2 по бульвару Шкільному; 
- кіоск в районі житлового будинку № 17 по пр. Незалежності.  

Також, виконавчими органами Южноукраїнської міської ради розпочата 
робота щодо українізації міського простору, а саме будь-яка текстова 

інформація (назви вивіски), яка розміщена на будівлях, магазинах, перукарень 
тощо повинна бути подана на українській мові. Більшість об’єктів торгівлі вже 
замінили назви. 

З метою дерусифікації та деколонізації було проведено громадське 

обговорення (онлайн голосування) щодо перейменування вулиць, 
провулків, бульварів населених пунктів Южноукраїнської міської 

територіальної громади. Відтак, в місті Южноукраїнську 
перейменовується 3 вулиці та 2 бульвари, в смт. Костянтинівка - 10 

вулиць та 1 провулок, в с. Іванівка – 1 провулок, в с. Панкратове – 2 
вулиці. Відповідний проект рішення Южноукраїнської міської ради про 



перейменування вулиць, бульварів, провулків було прийнято на 32 сесії 

міської ради, яка відбулася 20.10.2022. 
Враховуючи суспільну потребу в розширенні території міського кладовища, 

на сесії Южноукраїнської міської ради було затверджено детальний план 
території цієї земельної ділянки, яким передбачено додатково 7500 місць під 

поховання. 


