
 

Голова  громади 

МАКСИМЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

МИХАЙЛІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 



Згідно рішення Михайлівської, Ребедайлівської та Ревівської сільської 

ради «Про добровільне об’єднання» від 20 вересня 2017 року відбулося 

об’єднання  територіальних громад  с.Михайлівка, селища Лісове 

Михайлівської сільської ради, с.Ребедайлівка Ребедайлівської сільської 

ради, сіл Ревівка та Пляківка Ревівської сільської ради в Михайлівську 

сільську об’єднану територіальну  громаду у складі с.Михайлівка, 

селища Лісове, с.Ребедайлівка, с.Ревівка та с.Пляківка з 

адміністративним   центром с.Михайлівка.  



Загальна площа с.Михайлівка та селища Лісове складає 5471,1 га, 

с.Ребедайлівка – 1922,1га, с.Ревівка – 2103,3га  та с.Пляківка – 1531,3га.  

 

Станом на 01.01.2019 року населення  с.Михайлівка складає 1800 осіб, 

селища Лісове – 85 осіб, с.Ребедайлівка – 1010 осіб, с.Ревівка – 481 

особа та с.Пляківка – 702 особи. 



ПАСПОРТ ГРОМАДИ 
 

 

Створена :   24 грудня 2017 року  

Кількість рад, що об'єдналися:    3 

 

Площа об'єднаної  

 

територіальної громади:    11027,8 га 

 

Кількість старостинських округів:  2 

 

Домогосподарств:  2235 

Чисельність населення громади:  4078 

в т.ч. дiтей  дошкільного віку: 238 

в т.ч. пенсіонерів: 1214   це  29,8% 



загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня 
3 

загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня та 

I ступеня  - 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

Черкаської  обласної ради 1 

дошкільних навчальних закладів  
3 

закладів культури 8 

фельдшерсько - акушерських пунктів 3 

амбулаторій, поліклінік 1 

закладів торгівлі 16 

закладів громадського харчування 1 

закладів побутового обслуговування населення 2 

АЗС 2 

В ГРОМАДІ ФУНКЦІОНУЄ: 

 



Михайлівська об’єднана 

територіальна громада  

отримала у 2018 році субвенцію з 

державного бюджету на 

формування інфраструктури  

громади у сумі 1553,9 тис.грн, 

 яку використано на реалізацію  

 6 – ти проектів 



 ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ  ГРОМАДИ 

 

Проведено  капітальний ремонт кухонного блоку ЗДО «Дзвіночок» 

с.Ребедайлівка.   Замінено  2 дверей, підлогу (30,1 кв.м), здійснено 

облицювання стін (75,5 кв.м) та улаштування  підвісних стель (30,1 кв.м) 

           Вартість робіт складає 131,615 тис.грн.                   



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ 

 

 

 

 

Проведено капітальний ремонт по заміні віконних блоків  будівлі                                                              

ЗДО «Барвінок» с.Михайлівка в кількості 33 шт.                                 

  Вартість робіт складає  252,345 тис.грн.                   



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ 

 

 

 

 

Проведено капітальний ремонт даху Будинку культури  

с.Ревівка площею 734 кв.м.  

Вартість робіт  - 334,037 тис.грн. 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ 

 

 

Проведено капітальний ремонт приміщення вестибюлю та  заміна 

частини вікон  у Будинку культури с.Михайлівка. Замінено дерев’яних 

віконних блоків на металопластикові в кількості 33 шт., підлогу       

(151,3 кв.м), 2 дверей, здійснено упорядкування стін і колон  та 

улаштування підвісних стель (151,3кв.м)   

Вартість робіт  - 600,102 тис.грн. 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ 

 

Проведено капітальний ремонт приміщення ФАП с.Ребедайлівка. 

Замінено  4 дверей, підлогу (68,6 кв.м), здійснено облицювання стін 

(165 кв.м) та  улаштування підвісних стель (68,6 кв.м)   

Вартість робіт  - 210,415  тис.грн. 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА РОЗВИТОК  ІНФРАСТРУКТУРИ  ГРОМАДИ 

 

 

Проведено   капітальний ремонт дитячого майданчику                                 

         ЗДО «Барвінок» с.Михайлівка. 

 Замінено стару  дитячу пісочницю на «Пісочне містечко».       

  Вартість робіт – 25,386 тис.грн. 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ  ДЕРЖАВНОГО  ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА КОШТІВ  МІСЦЕВОГО 

БЮДЖЕТУ  

 

В 2018 році частково проведено  капітальний ремонт приміщення      

ДНЗ «Сонечко» с.Пляківка. Загальна сума витрат  на проведення 

ремонту  в 2018 році склала  487,182 тис.грн ( 272,929 тис.грн - кошти 

державного бюджету  та 214,252 тис.грн - кошти місцевого бюджету)       

 Загальна кошторисна  вартість робіт – 737,588  тис.грн. 



ЗА РАХУНОК  СУБВЕНЦІЇ  З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ  ЩОДО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ТА 

ЗА ПІДТРИМКИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РУДИКА С.Я.   

 

 

На території  Михайлівської загальноосвітньої  школи  І - ІІІ ступенів  

встановлено спортивний майданчик  на суму 60,080 тис.грн         

(59,080 тис.грн -  кошти державного бюджету та 1,000 тис.грн -           

співфінансування з місцевого бюджету).   

  Дані кошти були  одержані в кінці 2017року, а використані у 2018 році.   

 



Михайлівська об’єднана 

територіальна громада у 2018 році  

отримала  субвенцію з державного 

бюджету на здійснення заходів  

щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій за 

підтримки народного депутата 

Рудика С.Я. в сумі 493,000 тис.грн, 

 яку спрямовано на реалізацію 

слідуючих проектів: 



- придбання дитячого майданчика  с.Пляківка на суму 70,700 тис.грн      

     (70,000 тис.грн -  кошти державного бюджету та 0,700 тис.грн    

     співфінансування з місцевого бюджету), даний майданчик  буде      

     встановлено в дитячому садочку; 

- придбання спортивного майданчика  с.Ребедайлівка на  суму 85,000  

     тис.грн  (84,150 тис.грн -  кошти державного бюджету та 0,850 тис.грн      

     співфінансування з місцевого бюджету), даний майданчик  буде    

     встановлено  на території школи; 

- придбання та монтаж дитячого майданчика  с.Михайлівка на  суму     

     70,000 тис.грн. Даний проект  реалізовано в 2019 році на території ЗОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реконструкція системи опалення в Ребедайлівському сільському  

     будинку культури  на суму 38,000 тис.грн (даний проект буде      

     реалізовано в 2019 році). 

 

 

 



ЗА КОШТИ  ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ  НА  ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗАХОДІВ  ЩОДО  СОЦІАЛЬНО  - ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ    

 

 

 

Придбано та проведено монтаж  дитячого майданчика в центрі села 

Ревівка на суму 70,700 тис.грн  (70,000 тис.грн -  кошти державного 

бюджету  та  0,700 тис.грн  співфінансування  з  місцевого   бюджету). 

 



ЗА КОШТИ  ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ  НА  ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗАХОДІВ  ЩОДО  СОЦІАЛЬНО  - ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ    

 

 

 

Проведено реконструкцію  

мереж  вуличного 

освітлення 

  ТП-115 с.Ревівка на суму 

90,835 тис.грн  

 ( 89,925 тис.грн -  кошти 

державного бюджету  

та 0,910 тис.грн  

співфінансування  з 

 місцевого бюджету )       

 



ЗА КОШТИ  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗАХОДІВ  ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ     

 

 

 Придбано меблі для виконавчого комітету  Михайлівської сільської 

ради на суму  98,590 тис.грн  ( 70,000 тис.грн -  кошти державного 

бюджету та 28,590 тис.грн співфінансування з місцевого бюджету).       

 



За рахунок коштів  

місцевого бюджету 

Михайлівської об’єднаної 

територіальної громади  



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

Проведено  технічне  

обслуговування, 

поточні ремонти  в 

с.Михайлівка, 

с.Ребедайлівка, с.Ревівка 

та реконструкцію мереж 

вуличного освітлення  

ТП-314 (вул.Квітнева, 

провулок Квітневий) 

та ТП-113  вул.Миру 

с.Пляківка 

 

Загальна вартість 

робіт  складає  

396,293 тис.грн. 

 

 



 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

ПРОВЕДЕНО ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ДОРІГ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, 

 НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 387,027 ТИС.ГРН. 

 

В с.Михайлівка вулиці: Парова, Молодіжна, Весняна, Кузнєцова, Садова,  

Петра Гандзюри 

В с.Ребедайлівка вулиці: Кам’янська, Садова, Колгоспна, Молодіжна, 

Польова, провулок Лізи Чайкіної, Лесі Українки 

В с.Ревівка вулиці Вишнева, Шкільна, ім.Ф.Корецького 

В с.Пляківка вулиця Вишнева та провулок Молодіжний 

 

с.Ревівка вул.Вишнева 

 

 

 

   с.Михайлівка вул.Кузнецова 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

ПРОВЕДЕНО ПОТОЧНИЙ  РЕМОНТ МЕРЕЖІ ВОДОГОНУ В 

С.РЕБЕДАЙЛІВКА ПО ВУЛИЦЯХ МОЛОДІЖНА, КОЛГОСПНА  ТА 

НОВОСЕЛІВСЬКА   НА СУМУ 28,350 ТИС.ГРН.  

 

 

 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

ПРОВЕДЕНО ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ВОДОГОНУ В 

С.ПЛЯКІВКА  ПО ВУЛИЦЯХ  ПЕРЕМОГИ  ТА ГАГАРІНА НА СУМУ 

18,200 ТИС.ГРН. 

 

 

 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

НА ПРОГОРТАННЯ СНІГУ В 5 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ   

БУЛО ВИТРАЧЕНО  40,000 ТИС.ГРН. 
 

 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено поточний та  

капітальний ремонт 

приміщення  1 та 2 поверху 

Будинку культури 

с.Михайлівка на суму 

544,654 тис.грн та  замінено 

вікна в кількості 12шт 

на суму  61,800 тис.грн. 
кабінет голови 



кабінет начальника відділу освіти 

кабінет керуючої справами     відділ бухгалтерського обліку 

фінансовий відділ 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

Для забезпечення  роботи структурних підрозділів виконавчого  

комітету Михайлівської сільської ради придбано 17 одиниць 

комп’ютерної техніки  та обладнання  на загальну суму 168,130 тис.грн. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

При Будинку культури в с.Михайлівка облаштовано кабінет  

 інспектора поліції, в якому  проведено поточний ремонт  

 та придбано для роботи меблі і ноутбук. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

Придбано 10 костюмів для учасників художньої самодіяльності  Будинку 

культури с.Михайлівка на суму 37,000 тис.грн. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

Придбано  16 комплектів  ігрової  форми для футбольної команди    

Михайлівської ОТГ на суму  8,000 тис.грн. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

Проведено ремонт фойє   Будинку культури  

с.Ребедайлівка на суму 44,458 тис.грн 

 та придбано  радіомікрофон  в Будинок культури на суму 4,230 тис.грн. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

 

Проведено заміну 3 віконних блоків в приміщенні бібліотеки  

с.Ребедайлівка на суму 9,700 тис.грн. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

 

 

 

 

 

При  Будинку культури с.Ребедайлівка проведено облаштування 

додаткових кімнат, в яких проведено поточний ремонт 

на суму 30,766  тис.грн,  для розміщення поштового відділення зв’язку. 

 

 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Для всіх бібліотек сіл ОТГ було виготовлено книги 

«Джерело -15» на суму 3,000 тис.грн. 



 

 

 ПРОВЕДЕНО СВЯТКУВАННЯ «ДНЯ СЕЛА»  В С.МИХАЙЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОВЕДЕНО СВЯТКУВАННЯ «ДНЯ СЕЛА»  В С.РЕВІВКА  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОВЕДЕНО СВЯТКУВАННЯ «ДНЯ СЕЛА»  В С.ПЛЯКІВКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОВЕДЕНО СВЯТКУВАННЯ «ДНЯ СЕЛА»  В С.РЕБЕДАЙЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

 

 

 

 

 

В ЗДО «Дзвіночок» с.Ребедайлівка придбано килимове покриття  в 

кількості 2 шт. на суму  7,686 тис.грн, ігрові зони для дітей на суму 

12,900 тис.грн та придбано дитячі іграшки на суму 1,740 тис.грн. 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

ЗДО «ДЗВІНОЧОК»   С.РЕБЕДАЙЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

Придбано  електроплиту вартістю 14,200 тис.грн,  електродуховку 

вартістю 2,576  тис.грн та мийку нержавіючу на 3 секції  вартістю  

8,570 тис.грн.  



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

ЗДО «ДЗВІНОЧОК»   С.РЕБЕДАЙЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

Придбано електром’ясорубку  вартістю 1,040 тис.грн, пральну машину  

вартістю 10,300 тис.грн,  праску 0,410 тис.грн та доску для прасування 

0,260 тис.грн.  



        

 ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

ЗДО «БАРВІНОК»   С.МИХАЙЛІВКА 

 

Придбано лінолеум, килимове покриття  у  музичний зал садочку на 

суму 14,199 тис.грн, пральну машину вартістю 10,300 тис.грн,  2 

глибинні насоси на суму 10,800 тис.грн та насос для котельні вартістю 

1,800 тис.грн. 



 

 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

ЗДО «БАРВІНОК»   С.МИХАЙЛІВКА 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано дитячі іграшки на суму 1,740 тис.грн, ноутбук та 

акустичну систему SVEN на суму 9,948 тис.грн.   



 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

ЗДО «СОНЕЧКО»   С.ПЛЯКІВКА 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано килимове покриття   

на суму 2,559 тис.грн, ігрові 

зони для дітей на суму 6,700 тис.грн. 



 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

ЗДО «СОНЕЧКО»   С.ПЛЯКІВКА 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано покривала та 

подушки на суму 9,250 тис.грн, 

ноутбук, принтер, колонку та 

стійку до мікрофона на суму  

16,602 тис.грн, пральну машину 

вартістю 10,300 тис.грн та 

електром’ясорубку вартістю  

1,999 тис.грн.  



- придбано лінолеум на суму 9,720 тис.грн, м’ячі волейбольні на суму 

3,000 тис.грн та проведено поточні ремонти приміщення їдальні та 

біля майстерні на суму 11,600 тис.грн та водопровідного 

каналізаційного господарства на суму 10,816 тис.грн  у Ревівській 

ЗОШ; 

- придбано Wi-Fi  роутер на суму 0,700 тис.грн для  Ребедайлівської 

ЗОШ; 

- придбано два мікшерські пульти на суму 8,900 тис.грн, 

бензотримери  на суму 6,000 тис.грн для Ребедайлівської та 

Ревівської ЗОШ; 

- придбано активну колонку на суму 4,880 тис.грн та монітор на суму 

3,200 тис.грн для Михайлівської ЗОШ;  

- придбано мийки нержавіючі на 3 секції на суму 12,708 тис.грн в 

приміщення кухні  Михайлівської та Ревівської  ЗОШ. 

 

Для ремонту   закладів освіти  громади було придбано фарбу на суму  

60,000 тис.грн. 

 

 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

       Для покращення матеріально - технічної бази закладів освіти   



        

 

 ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

 

 

 

Придбано пожежний інвентар для  всих  шкіл та садочків громади  на 

суму 19,779 тис.грн та проведено лабораторні вимірювання  на суму 

9,500 тис.грн. 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ  З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ, СУЧАСНОЇ  ТА ДОСТУПНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

.  

           На 1 класи Михайлівської, Ребедайлівської  та Ревівської   

загальноосвітніх шкіл  І-ІІІ ступенів було придбано сучасні парти  

в кількості 42 шт. на суму 64,344 тис.грн  ( 39,812 тис.грн -  кошти 

державного  бюджету та 24,532 тис.грн - співфінансування з 

місцевого бюджету)  та дидактичні матеріали на суму 55,920 тис.грн.   

 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ  З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ, СУЧАСНОЇ ТА ДОСТУПНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

.  

       

         

Для  Ребедайлівської  та Ревівської  загальноосвітніх шкіл   

І-ІІІ ступенів було придбано  ноутбуки  на суму 15,812 тис.грн  

( 14,479 тис.грн -  кошти державного бюджету та 1,333 тис.грн – 

 співфінансування з місцевого бюджету).   

 



ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ  З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКІСНОЇ, СУЧАСНОЇ  ТА ДОСТУПНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»  

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

        На 1 класи Михайлівської, Ребедайлівської  та Ревівської  загальноосвітніх        

шкіл  І-ІІІ ступенів було придбано   принтери та  ламінатори  на суму  22,409                   

тис.грн  ( 19,919 тис.грн -  кошти субвенції та  2,490 тис.грн - співфінансування з 

місцевого    бюджету).   

        За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду було також придбано ноутбуки на суму 28,052 тис.грн (25,247 

тис.грн - кошти субвенції та 2,805 тис.грн - співфінансування з місцевого бюджету).  

 



 НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я   
 

З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ОТГ БУЛО ВИДІЛЕНО КОШТИ: 

 

-    40,000 тис. грн  на придбання оргтехніки для первинної 

медицини; 

 

- 17,766 тис. грн  «Комунальному  некомерційному підприємству 

Кам’янський районний центр первинно медико - санітарної 

допомоги» Кам’янської районної ради Черкаської області; 

 

- 311,949 тис.грн Кам’янській центральній лікарні; 

 

 -   12,202 тис. грн надано субвенцію з місцевого бюджету обласному 

бюджету  на реконструкцію приміщень Черкаського обласного 

кардіологічного центру,  під ангіографічну операційну по вулиці 

Мечнікова, 25 у м. Черкаси, на  придбання наркозно - дихальної 

станції з можливістю проведення низько-поточної газової  анестезії. 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ІЗ БЮДЖЕТУ ОТГ ЖИТЕЛІ МИХАЙЛІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ ОДЕРЖУЮТЬ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 
 

           За  2018 рік виплачено  допомогу на лікування  та на 

вирішення  соціально-побутових проблем в зв’язку  зі 

скрутним  матеріальним становищем  66 жителям сіл 

Михайлівка, Ревівка, Ребедайлівка, Пляківка на суму 

178,900 тис. грн та  6 особам  допомогу на поховання  в 

сумі 8,000 тис. грн. 

          Згідно місцевої програми «Турбота» до Дня 

Чорнобильської  трагедії було виділено по 300 гривень  33 

чорнобильцям  в сумі 9,900 тис. грн. 

          Із місцевого бюджету ОТГ виділено на виконання 

районної програми «Турбота» – 116,850 тис.грн та на 

територіальний центр соціального обслуговування – 

900,000 тис.грн. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Із місцевого бюджету ОТГ було виділено районному бюджету 

40,000 тис.грн для виготовлення  проектно-кошторисної документації 

по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги  

загального користування  місцевого значення  Сміла – Березняки – 

ст.Райгород – Кам’янка» та проведення експертизи робочого проекту.  



 

 

 

         В  с.Ревівка за благодійні внески жителів села, кошти місцевого 

господарства  ТОВ «Олімп» та за підтримки голови правління ТОВ 

«Олімп» Москалика Ю.Ю. будується  храм Різдва Пресвятої Богородиці 

Київського  патріархату. На будівництво храму      ТОВ «Олімп» виділило 

1 100,000 тис.грн.  

         На 2019 рік в  бюджеті  Михайлівської  ОТГ заплановано 20,000 

тис.грн на розроблення детального плану території для розміщення 

будівлі даного храму.  

 

 

 



Дякую за увагу! 


