
УКРАЇНА
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОЕО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТРИДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕВ’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

10 лютого 2023 року № 2

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Степненської сільської ради на 2022 рік

Розглянувши та обговоривши звіт сільського голови В.М. Любименко 
про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Степненської сільської ради на 2022 рік, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Степненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Степненського сільського голови Вячислава ЛЮБИМЕНКА про 
підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Степненської сільської ради на 2022 рік прийняти до відома.

2. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного звіту на 
офіційному сайті сільської ради.



Звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Степненської сільської ради на 2022 рік.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Степненської сільської ради була затверджена рішенням сільської ради від 24 
грудня 2021 року №1. У звітному періоді діяльність Степненської сільської ради 
та її виконавчих органів було спрямовано на реалізацію заходів Програми з 
метою підвищення якості життя і добробуту населення громади на основі 
забезпечення розвитку реального сектору економіки. Враховуючи цілі та 
пріоритети розвитку громади забезпечено виконання заходів за основними 
напрямами життєзабезпечення населених пунктів на території сільської ради.

На жаль, військова агресія російської федерації з 24 лютого 2022 року 
внесла значні корективи до програм соціального та економічного розвитку як 
всієї України, так і окремих областей і громад. Фактично зупинені всі капітальні 
видатки, які мали фінансуватися у 2022 році.

Провівши детальний аналіз Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Степненської сільської ради необхідно відзначити, що 
фінансування заходів здійснювалося з урахуванням можливостей місцевого 
бюджету.

Демографічна характеристика Степненської сільської ТГ

Загальна кількість постійного населення Степненської ТГ станом на 1 
січня 2022 року становила 5511 осіб. Виїхало з території громади близько 1 тис. 
осіб. На території громади станом на 1 січня 2023 року також зареєстровано 460 
внутрішньо переміщених осіб.

Житловий фонд Степненської ТГ станом на 1 січня 2023 року налічує 
2700 домогосподарства.

Бюджетна політика і фінанси

За 2022 рік до загального та спеціального фондів Степненського 
сільського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, 
надійшло 40 333,771 тис. грн., що на 8,3 відсотків менше показника минулого 
року, в тому числі:

• до загального фонду -40 332,743 тис. грн. (88,65% до плану), що на 
8,3% менше минулого року (3 659,652 тис. грн.);

• до спеціального фонду -  1,028 тис. грн.(Екологічний податок, що не 
планувався в 2022 році).

До загального фонду бюджету за звітній період надійшло власних доходів 
-  12 205,397 тис. грн., що складає 70,30 %  до плану (17 361,522 тис. грн.) та на 
2,32% менше до минулого року (-289,349 тис. грн.). Річне завдання виконано на 
88,65 відсотків.

У порівнянні з 2021 роком фактично поступило на 3 659,652 тис. грн. 
менше.



За 2022 рік у громаді нараховується 167 активних платників податків 
(юридичні та фізичні особи - приватні підприємці), із них юридичних осіб - 53, 
фізичних осіб - 114).

За 2022 рік видатки бюджету проведені в сумі 38 849,646 тис. грн., в тому 
числі: по загальному фонду -  38 767,038 тис. грн. та спеціальному фонду -  82,608 
тис. грн. відповідно до планових призначень та зареєстрованих зобов’язань, 
зокрема:

• освіту -  28 291,353 тис.грн. з них: загального фонду 28 243,660 тис. 
грн. та спеціального фонду -  47,693тис.грн;

• культуру -  648,467 тис. грн.;
• здійснення заходів із землеустрою -  4,536 тис. грн.;
• апарат управління -4  609,933 загального фонду 4 575,018 тис. грн. 

та спеціального фонду 34,915тис.грн.;
• фінансовий відділ -  373,253 тис.грн.;
• медицину -  851,699 тис. грн.;
• соціальний захист та соціальне забезпечення -  572,884 тис. грн;
• організація благоустрою населених пунктів -  1 981,325 тис. грн.(з 

них: 1 727,314 тис. грн. профінансовано ЖЕКП «Степок» , в т.ч. на 
покриття втрат питної води -1 103,730 тис.грн., на заходи, пов'язані 
з поліпшенням питної води -  623,584тис.грн.);

• інші субвенції з місцевого бюджету -  24,301тис.грн.;
• субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів - 14,859 
тис.грн.;

• надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги -  22,905 тис.грн.;

• заходи та роботи з подолання надзвичайних ситуацій -  1 454,131 
тис. грн.

“ Освіта ”
Степненська ТГ налічує 4 заклади освіти:

- три гімназії (Степненська, Наталівська та Лежинська), де станом на 
01.09.2022 р. навчаються дистанційно 577 учнів та 47 вихованців,

- один дитячий садочок -  Степненський КДНЗ «Сонечко» - з 01.09.2022 
призупинено навчальний процес.

У 2022 році проведено такі основні видатки:
1. Степненська гімназія -  на суму 7 906.087 тис.грн.. 

в т.ч.:
1) Заробітна плата (місцевий бюджет та освітня субвенція) -7 061, 234 

тис.грн.;



2) Медикаменти -5 ,0  тис.грн.;
3) Комунальні послуги -  690,6 тис.грн.;
4) Інші матеріали та послуги -  54,95 тис.грн.
5) Продукти харчування -  85,624 тис.грн. ( у т.ч. спец.фонд- 12,513 тис. 

грн.)
2. Наталівська гімназія -  на суму 7 676,186 тис.грн., в т.ч.:

1) Заробітна плата та нарахування -  6 884,443 тис. грн
2) Медикаменти -  4,997 тис. грн
3) Придбання матеріалів для ремонту електропроводки та поточний 

ремонт електропроводки -  199,334 тис. грн
4) Газовий котел -34,935тис.грн
5) Офісне приладдя та господарчі товари -24,588 тис.грн.
6) Оплата енергоносіїв -438,892 тис.грн
7) Інші послуги -26,516 тис. грн.

8) Продукти харчування -  61,481 тис.грн (загального фонду -57,639 
тис.грн. та 3,842тис.грн. спеціального фонду)

3. Лежинська гімназія -  на суму 9 432Л 44 тис, грн, 
в т.ч. :

1) Заробітна плата та нарахування -  8 344,986 тис. грн
2) Придбання матеріалів для ремонту електропроводки, тепломереж, 

витяжки та їх ремонт -  209,184 тис. грн
3) Канцтовари та господарчі товари -  22,763 тис. грн
4) Комунальні послуги -  680,615 тис. грн.
5) Інші послуги -  52,573 тис. грн.
6) Продукти харчування -  122,023 тис. грн.

4. Степненський КДНЗ «Сонечко» - на суму 2 650,661 тис.грн., 
в т.ч.:

1) Заробітна плата та нарахування -  2 332,157 тис. грн.
2) Комунальні послуги -  268,715 тис. грн.
3) Продукти харчування -  10,834 тис. грн.
4) Канцтовари та господарчі товари -  19,988 тис.грн.
5) Інші послуги -  18,967 тис.грн.

Організовано підвезення дітей, вихователів та вчителів до навчальних 
закладів громади на суму 48,02 тис.грн.

З метою підвищення активності та показників успіхів у навчанні 
обдарованих учнів нагороджено персональними стипендіями за Програмою 
«Грант» (14 учнів на суму 28,0 тис. грн.).

“ Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій ”
З метою забезпечення отримання надходжень до сільського бюджету від 

податку на землю та орендної плати профінансовані роботи з виготовлення 
технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів та за їх межами на території громади на загальну суму -  4,536 тис. грн.



“ Благоустрій території та поліпшення стану довкілля ”
Основним завданням щодо реалізації заходів з благоустрою населених 

пунктів Степненської громади у 2022 році було забезпечення належного 
утримання та поліпшення санітарного підвідомчої території.

Житлово-експлуатаційним комунальним підприємством «Степок» 
проводилася системна робота з вивезення твердих побутових відходів з 
населених пунктів громади.

«Заходи з поліпшення питної води»
Враховуючи ступінь зношення внутрішніх мереж водопостачання 

сільська рада приклала максимум зусиль для своєчасно та сталого забезпечення 
населення питною водою та зменшення втрат вОди. Для цього було проведено 
поточні та капітальні ремонти водопроводів у населених пунктах. За 2022 рік 
витрачено на ці цілі 623,584 тис грн., а саме:

поточний ремонт водогону с. Лежине -  522,151 тис.грн.;
поточний ремонт водогону с. Степне -  35,799 тис.грн.;
поточний ремонт водогону с. Шевченківське -  36,701 тис.грн.
поточний ремонт водогону с. Наталівка -  28,933 тис.грн.

“ Соціальний захист населення ”
Для посилення соціального захисту та забезпечення додатковою 

соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення 
шляхом поглиблення адресності при наданні матеріальної соціальної допомоги 
були задіяні програми соціальної підтримки населення на 2021-2025 роки "На 
зустріч людям" та «Комплексна програма соціального захисту населення 
Степненської сільської ради на 2021-2025 роки». З огляду на умови сьогодення, 
Програмами визначено основні пріоритетні напрямки :

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян з метою 
вивчення їх потреб;

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення 
складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ;
- надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям 
громадян у випадках, передбачених законодавством;

надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально 
побутових питань.
- тощо.



За 2022 рік одноразову грошову матеріальну допомогу отримала 31 особа на 
суму 212,43 тис. грн.

За кошти сільської ради надавалась безкоштовна соціальна послуга по 
догляду вдома 7 мешканцям громади. Також здійснювалась компенсація 
фізособам (4 особи), які надають соціальні послуги особам з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 
допомоги на загальну суму 18,9 тис.грн.

Через військову агресію російської федерації, велика частина роботи 
соціального захисту населення була пов’язана з оформленням статусу 
внутрішньо переміщеним особам, наданням їм та проживаючому місцевому 
населенню гуманітарної допомоги. Постійно видавалися продуктові набори, 
засоби гігієни, одяг вживаний, тощо.

“Охорона здоров'я”
Головною метою заходів в цьому напрямку програми є забезпечення прав 

мешканців громади у галузі охорони здоров’я та підтримка закладів охорони 
здоров’я в усіх населених пунктах.

Обслуговують населення в громаді 3 амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини (Степненська, Наталівська та Лежинська АЗПСМ). Через 
відсутність ліцензії на право надання первинної медико-санітарної допомоги 
КНП «Степненський ЦПМСД» потребувало фінансової підтримки з місцевого 
бюджету майже весь 2022 рік.

На утримання закладів медицини витрачено - 851,699 тис.грн., 
в т.ч. на:

1) Заробітну плату та нарахування -  683,33 тис.грн;
2) Медичні глюкометри -  39,917 тис.грн;
3) Паливно-мастильні матеріали -  73,757 тис.грн;
4) Послуги інші -  51,595 тис.грн;
5) Запасні частини -  3,1 тис.грн.

“Культура”
У 2022 році витрати на культуру склали - 648,467 тис. грн. І це витрати 

виключно на:
- Заробітну плату та нарахування -  642,407 тис.грн.;
- Комунальні послуги -  6,060 тис.грн.

Сподіваюсь, що 2023-й рік буде роком перемоги України у війні, 
розв’язаною російською федерацією, і нам все ж таки вдасться зробити все від 
нас залежне аби наша територіальна громада поволі набирала нових сучасних 
обрисів.


