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ІНФОРМАЦІЯ 

  ПРО  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                               

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

Михайлівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади 

 за  2020 рік. 

 

Програма соціально - економічного розвитку Михайлівської сільської 

ради  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена сільською 

радою 20.12.2019 рішенням №269-3/VІІ. 

 Робота виконавчого комітету сільської  ради  та його структурних 

підрозділів в 2020 році була направлена  на реалізацію завдань  та заходів 

Програми соціально-економічного розвитку Михайлівської сільської  ради 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Провівши детальний аналіз виконання Програми соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади Михайлівської сільської  ради 

необхідно відзначити, що фінансування заходів  Програми  за 2020 рік  

здійснювалось з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету та за 

рахунок коштів державних субвенцій. 

На території Михайлівської сільської ради розташовано п’ять населених  

пунктів: Михайлівка, Ревівка, Пляківка, Ребедайлівка та селище Лісове. 

Адміністративно-територіальним центром Михайлівської сільської ради 

об’єднаної територіальної  громади є село Михайлівка, яке знаходиться на 

відстані 10 км від районного центру м. Кам`янка, 12 км до найближчої 

залізничної станції  м. Кам`янка та 50 км до обласного центру м.Черкаси.  

Відстань від адміністративного центру с.Михайлівка до населених 

пунктів ОТГ: с.Ревівка – 18,3 км, с.Пляківка – 16,7 км, с.Ребедайлівка – 7 км та 

селища Лісове – 10 км.  

Територія сільської ради складається з 2235 дворів і нараховує  станом на 

01.01.2021 року 3966 жителів. 

Загальна площа території  Михайлівської ОТГ складає 11027,8 га. 

  Демографічна ситуація. 

Сучасна демографічна ситуація, що склалась в селах громади 

характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення, 

його економічно - активної частини і питомої ваги зайнятості населення. 

  Загальна чисельність зареєстрованого населення Михайлівської 

об’єднаної громади станом на 01.01.2021  3966 осіб, з них 1154 пенсіонери, що 

складає 29,1 %  від  загальної  чисельності.  

 Як і загалом в Україні, на території об’єднаної територіальної громади 

смертність перевищує народжуваність.  За 2020 рік на території Михайлівської 

сільської ради  народилося 18 дітей, що  на 6 менше проти 2019 року, а померло  

70 осіб.  Приписалося  83 особи, виписалося  58  осіб.         



Стан розвитку інфраструктури ОТГ. 

На території об’єднаної територіальної громади здійснюють господарську 

діяльність суб’єкти підприємницької діяльності. Основні напрями діяльності – 

сільськогосподарське виробництво, переробна промисловість, роздрібна 

торгівля. 

На території Михайлівської сільської ради основним землекористувачем 

являється ТОВ «Олімп», ПП «ВАТ КОМПАНІ», ТОВ «Колос – 08» та 

фермерські господарства   ФГ «Колос», СФГ «Руденка В.І.», ФГ «Шульги  

О.Я.», СФГ «Клин», СФГ «Мрія», ФГ «Стрілиця», СФГ «Обрій»,                               

ФГ «Органік», СФГ «Оберіг», СФГ «СІМ». 

Загалом,  у  Михайлівській  ОТГ  зареєстровано     35    юридичних осіб та                                                       

73 приватних  підприємців. Найбільшими з яких є  ТОВ «Олімп»,                           

ПП «ВАТ КОМПАНІ»,  ТОВ «БК «ЕСКАДОР»,  ТОВ «Експоліспром», ТОВ  

«Імпульс»,ТОВ «Компанія «Тіса-Агро»,ТОВ «Соната - Оіл», ТОВ «Колос – 08», 

ФГ «Органік».                                  

          На території  ОТГ  функціонує 16 закладів торгівлі,  1 заклад 

громадського  харчування – кафе - бар «Везувій»,  1 заклад  побутового 

обслуговування населення (шиномонтаж) та 2 АЗС.  

         Діюча торговельна мережа   та мережа надання послуг повністю  

задовольняє попит населення в товарах першої необхідності, крім того ,  на 

території громади здійснюється виїздна торгівля.  

На території с.Ребедайлівки 230 домогосподарств і на території                 

с. Пляківки 82 домогосподарства, які користуються централізованою системою 

водопостачання, решта жителів користуються водою із індивідуальних 

колодязів. 

Через Михайлівську об’єднану територіальну громаду проходить 

автомобільна дорога державного значення Київ - Знам’янка, що є сполученням 

з районним центром, областю та м. Києвом.  

Транспортне сполучення із обласним центром м.Черкаси здійснюється   за 

допомогою АТП - 17142 маршрутом  Кам`янка - Черкаси, кількість перевезень 

становить – 8 маршрутів щоденно; з районним центром АТП -17142 кількість 

перевезень 3 – щоденно Кам`янка - Ребедайлівка. На Київ здійснюється 1 

маршрут щоденно  автобусом  вище вказаного АТП. 

У 2020 році за рахунок  коштів  бюджету громади  проведено поточний 

ремонт  доріг, а саме: 

- проведено підсипку щебеневою сумішшю дороги по вулиці 

ім.Ф.Корецького в с.Ревівка на суму 29,792 тис.грн;  

- проведено підсипку щебеневою сумішшю дороги по вулиці Миру в 

с.Пляківка на суму 3,569 тис.грн. Для завезення щебеневої суміші 

депутатами Косенком І.І. та Матросом С.В. було надано техніку; 

- проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від 

с.Пляківки до с.Ревівки на суму 92,468 тис.грн.; 

- проведено ямковий ремонт асфальтно-бетонного покриття дороги по 

вулиці Вишнева в с.Пляківка (послуги транспорту - 49,872  тис.грн). 



Завдяки депутатам Косенку І.І. та Шкворець Н.В. ТОВ «Олімп» 

виділило кошти на придбання 32 тонн асфальту; 

- проведено грейдерування дороги по вулиці Кузнєцова в с. 

Михайлівка; 

- проведено реконструкцію пішохідної доріжки між вулицями Соборна 

та Оришечка на суму 15,101 тис.грн. 

Придбано віброплиту для ущільнення асфальтобетонної суміші на суму 

12,586 тис.грн та придбано бензопилу  на суму 13,299 тис.грн. 

За рахунок спонсорської допомоги ТОВ БК «Ескадор» та сприяння його 

керівника Удалова Миколи Сергійовича проведено капітальний ремонт дороги 

вулиці Кам’янська в с.Ребедайлівка. 

         Проведено оцінку ринкової вартості дорожнього покриття вул.Колгоспна 

в с.Ребедайлівка  на суму 1,200 тис.грн. та розроблено проектно-кошторисну 

документацію  по об’єкту «Капітальний ремонт вул.Колгоспна с.Ребедайлівка» 

на суму 24,992 тис.грн. 

         Із місцевого бюджету на проведення поточного  ремонту мережі водогону 

в с.Ребедайлівка   витрачено – 151,535 тис.грн. Також придбано ємність для 

води на суму 47,600 тис.грн., проведено заміну даху на приміщенні , де 

встановлено ємність. 

Проведено заміну труб водогону до Михайлівського БК, Михайлівського 

ліцею та до будівлі місцевої пожежної охорони у с.Михайлівка на суму 24,750 

тис.грн. Придбано глибинний насос для заміни у водонапірній башні 

с.Михайлівка вартістю 7,870 тис.грн. Придбано насос для викачки  води з 

підвалу приміщення ЗДО «Барвінок» вартістю 0,620 тис.грн. 

На опорядкування сміттєзвалища в с.Михайлівка  використано 128,887 

тис.грн., в с.Пляківка - 23,040 тис.грн. 

          Проведено упорядкування території цвинтаря та прилеглої до них 

території по вул.Оришечка, по вул.Героїв Майдану в с.Михайлівка на суму 

50,000 тис.грн та в с.Пляківка на суму 7,324 тис.грн. 

          Проведено підрізання сухих та аварійних дерев, вирубку та розчищення 

дерев в канавах по с.Михайлівка на суму 31,290 тис.грн. 

На технічне обслуговування,  поточні ремонти вуличного освітлення  в 

селах ОТГ використано 52,049 тис. грн. 

Соціальний захист. 

За 2020 рік виплачено  допомогу на лікування  та на вирішення  

соціально-побутових проблем в зв’язку  зі скрутним  матеріальним становищем  

38 жителям сіл Михайлівка, Ревівка, Ребедайлівка, Пляківка на суму 68,500 тис. 

грн. 

Згідно місцевої програми «Турбота» до Дня Чорнобильської  трагедії було 

виділено по 500 гривень  25 чорнобильцям  в сумі 12,500 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточний ремонт 

квартири для дітей сиріт в м.Кам’янка по вул.Ярослава Мудрого на суму 15,000 

тис.грн. 



На території сільської ради зареєстровано і проживає 35 багатодітних 

сімей, в яких виховується 122 неповнолітні  дитини. 5 дітей, які знаходяться під 

опікою. У громаді 16 сімей учасників АТО, в яких проживає  20 дітей. 

На території Михайлівської сільської ради 110 одиноких непрацездатних 

громадян - інвалідів,  яких обслуговують  10 соціальних  робітників.  

 Освіта 

Освітню галузь Михайлівської ОТГ представляють 3  заклади загальної 

середньої освіти: 

1. Михайлівський ліцей; 

2. Ребедайлівський ліцей; 

3. Ревівський ліцей, 

в яких навчається  363 учні, працює 59 учителів. В даних закладах освіти 

організовано гурткову роботу.     

         Вище вказані заклади освіти були прийняті у комунальну власність  

сільської ради з 1 лютого 2018 року рішенням сільської ради  від 30.01.2018       

№ 2-20/VII.                            

Для покращення матеріально - технічної бази  закладів освіти за кошти 

бюджету ОТГ виконано наступні заходи:  

- придбано столи письмові на суму 16,800 тис.грн, сітки волейбольні  на 

суму 9,000 тис.грн, настінні доски  на суму 9,759 тис.грн та кухонне 

приладдя  на суму 10,114 тис.грн  для Михайлівського, Ревівського та 

Ребедайлівського ліцеїв; 

- придбано стіл комп’ютерний  вартістю 2,000 тис.грн та придбано 20 парт 

для облаштування кабінету біології в  Михайлівському ліцеї; 

- придбано стенди виставкові для кабінету української мови на суму 5,653 

тис.грн; 

- для організації та проведення виховної роботи з учнями придбано 

заступнику директора з виховної роботи  Михайлівського ліцею ноутбук 

на суму 10,000 тис.грн; 

- проведено заміну сантехніки у вбиральнях приміщення Ревівського ліцею 

на суму 31,706 тис.грн; 

- придбано звукове обладнання вартістю 29,540 тис.грн, електром’ясорубку 

вартістю 3,599 тис.грн та халати в кількості 4 шт. для обслуговуючого 

персоналу на суму 1,180 тис.грн; 

-    придбано запасні частини для ремонту шкільного автобуса та проведено       

        його фарбування на загальну суму  22,430  тис.грн. 

        А також, для ремонту закладів загальної середньої освіти  громади   було 

придбано фарбу на суму 11,133  тис.грн. 

        На дослідній ділянці Ревівського ліцею в розмірі 50 соток, було закладено  

«Еко-сад», в якому було посаджено 74 фруктових дерева. Саджанці було 

придбано за рахунок спонсорської допомоги ТОВ «Олімп». За рахунок коштів 

місцевого бюджету було придбано  секції огорожі «Стандарт» для огорожі 

даного саду. 

За рахунок  субвенції з Державного бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на 1 

класи  всіх трьох шкіл  було придбано сучасні парти в кількості 42 шт. на суму  



48,454 тис. грн ( 43,609 тис.грн.- кошти субвенції та 4,845 тис.грн –

співфінансування з місцевого бюджету ) та придбано принтери, ламінатори, 

проектори та ноутбуки на суму 68,757 тис.грн. (61,881 тис.грн-кошти субвенції 

та 6,875 тис.грн- співфінансування з місцевого бюджету).  

Також придбано дидактичні  матеріали  на суму  41,361 тис.грн. ( 37,225 

тис.грн- кошти субвенції та 4,136 тис.грн - співфінансування з місцевого 

бюджету). Для закладів освіти на маски медичні  та дезинфікуючі засоби  було 

витрачено 47,560 тис.грн. 

         На території громади функціонує комунальний заклад «Михайлівська 

спеціальна школа Черкаської обласної ради», де виховується 101 дитина, 

фінансування якого здійснюється за рахунок обласного бюджету.  

        На території громади функціонує 3 дитячих садочки:  

1. ЗДО «Дзвіночок»  с.Ребедайлівка, який відвідує  22 дошкільнят,  працює 

11 працівників. 

2.  ЗДО «Сонечко» с.Пляківка, який відвідує 28 дошкільнят, працює 9 

працівників  

3. ЗДО «Барвінок» с.Михайлівка, який відвідує 45 дошкільнят, працює 11 

працівників. 

Загалом відвідує 95 дітей, працює 31 працівник. Дитячі  садки 

знаходяться  на повному утриманні  сільської ради. Створено всі  необхідні 

умови  для виховання  та навчання дітей. 

За кошти місцевого бюджету для  ЗДО «Сонечко»  с. Пляківка  придбано 

наматрасники в кількості 28 штук на суму 2,744 тис. грн. та  металопрофіль для 

заміни огорожі на суму 6,579 тис.грн. А також придбано на всі заклади 

дошкільної освіти іграшки дитячі на суму 17,907 тис.грн. 

Придбано антисептичні та дезінфікуючі  засоби, захисні маски на суму 

18,220 тис.грн. та  7 безконтактних термометрів для проведення 

температурного скринінгу працівникам закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти на суму 8,050 тис.грн. 

Охорона здоров’я 

В мережі закладів охорони здоров’я на території Михайлівської сільської 

громади функціонує 4 лікувально - профілактичних заклади, в т.ч.: 

- амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Михайлівка;  

- фельдшерсько-акушерський пункт с.Ребедайлівка; 

- фельдшерський пункт с.Ревівка; 

- фельдшерський пункт с.Пляківка. 

        За рахунок коштів місцевого бюджету придбано праску на суму 0,980 

тис.грн. Проведено улаштування труб холодної, гарячої води, каналізації та 

встановлено умивальник в приміщенні ЗДО «Барвінок» в кабінеті лікаря  

амбулаторії загальної практики сімейної медицини  с.Михайлівка. Вартість 

робіт склала  13,500 тис.грн. 

         Від міжнародного благодійного фонду «Карітас України» за підтримки 

Програми «U-LEAD з Європою» відповідно до проекту «Підтримка об’єднаних 

територіальних громад у боротьбі з пандемією COVID-19» громада отримала 



безоплатно набори захисту  та індивідуальної дезинфекції так звані «Скриньки 

здоров’я громади». 

          Культура та духовність  

Мережа закладів культури  на території  об’єднаної територіальної 

громади  представлена  4 бібліотеками  (с.Михайлівка, с.Ребедайлівка, 

с.Пляківка та с.Ревівка), 3 Будинками культури та 1 сільським клубом в 

с.Пляківка,  які  фінансуються з місцевого бюджету. Сільські  бібліотеки 

функціонують безперебійно.   

За рахунок коштів місцевого  бюджету  для всіх бібліотек сіл ОТГ було 

виготовлено книги «Джерело -17» на суму 3,000 тис.грн. 

Для покращення матеріально - технічної бази  закладів культури за кошти 

бюджету ОТГ виконано наступні заходи: 

- придбано одяг сцени на суму 38,425 тис.грн  для Ребедайлівського  

будинку культури; 

 - проведено  ремонт вхідних дверей та проведено облаштування пандусу в 

приміщенні Будинку культури с.Михайлівка на суму 7,892 тис.грн;  

- проведено поточний ремонт по заміні віконних блоків на суму 27,700 

тис.грн. та встановлено водозливи у приміщенні Пляківського сільського 

клубу  на суму 7,848 тис.грн. 

    Встановлено лавки для відпочинку для проведення різних заходів на 

прилеглій території Михайлівського Будинку культури на суму 5,450 тис.грн. 

Продовжено розпочаті роботи в 2019 році  по капітальному ремонту 

приміщення  зали для глядачів у Будинку культури с.Ревівка. В 2020 році на 

ремонт використано 112,635 тис.грн (здійснено часткове укладання по цегляних 

стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги сцени та зали, внутрішнє 

опорядження стелі та стін сцени).  

За підтримки ТОВ «Олімп», ТОВ «Імпульс», ФГ «Органік», фізичних осіб 

Маслея Р.М. та Лаврентьєва В., а також за кошти місцевого бюджету громади 

проведено поточний ремонт зали для глядачів приміщення Пляківського 

сільського клубу на суму  8,711 тис.грн.  

Проведено облаштування тротуарної доріжки біля музею «Історія села 

Михайлівка». Вартість матеріалів склала 1,775 тис.грн. 

       На подарункові набори по проведенню дня села у с.Ребедайлівці витрачено  

10,000  тис.грн.   

           Фізична культура та спорт  

           На території сільської ради діють спортивні команди, які приймають 

участь у змаганнях по футболу. Також у закладах освіти функціонують різні 

спортивні секції, де діти та підлітки проводять своє дозвілля, займаючись 

спортом.  

           Силами ФОП «Билина С.В.» проведено облаштування футбольного поля 

по вул.Оришечка в с.Михайлівка. 

     Для забезпечення роботи структурних підрозділів виконавчого комітету 

сільської ради  проведено поточний ремонт кабінетів для ЦНАПу в приміщенні 

Михайлівського  Будинку культури на суму 123,000 тис.грн та придбано ролети 

в даний кабінет на суму 5,920 тис.грн., а також проведено на 2 поверсі в 

приміщенні Михайлівського Будинку культури поточний ремонт зали для 



облаштування кабінетів спеціалістам виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради на суму 48,733 тис.грн   та проведено заміну лінолеуму у кабінеті 

секретаря. Вартість матеріалів склала  3,596 тис.грн. 

          Проведено благоустрій мостів в с.Пляківка на суму 2,345 тис.грн. 

          Проведено облаштування автобусних зупинок  в с.Ребедайлівка: вкладено 

тротуарну плитку навколо зупинок та підсипано прилеглу територію гравієм на 

суму 15,130 тис.грн. та проведено облаштування території автобусної зупинки в 

с.Ревівка на суму 17,100 тис.грн.           

 Проведено встановлення бетонної огорожі на цвинтарі в с.Михайлівка по 

вул.Героїв Майдану на суму 89,870 тис.грн. та на  цвинтарі в с.Ребедайлівка по 

вул.Колгоспній на суму 49,564 тис.грн. 

         Виготовлено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки землі 

с.Михайлівка та селища Лісового  на суму 58,292 тис.грн. На виготовлення 

проекту землеустрою встановлення меж с.Ревівка та с.Пляківка витрачено 

кошти в сумі 48,500 тис.грн. 

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони придбано 

спецодяг на суму 20,382 тис.грн та запчастини для автомобіля місцевої 

пожежної охорони на суму 23,035 тис.грн. 

За рахунок спонсорської допомоги депутата Косенка І.І. та засновника 

ТОВ «СОНАТА-ОІЛ» Бурлая Б.В. придбано 4 пожежні рукави для місцевої 

пожежної охорони. 

За рахунок місцевого бюджету придбано шини для автомобіля             

ГАЗ-52 в кількості 4 шт на суму 11,280 тис.грн. та придбано шини для трактора 

МТЗ-80 в кількості 2 шт і аккумулятор на суму 8,350 тис.грн. 

Підсумовуючи виконання програми соціально-економічного розвитку, 

слід зазначити, що виконавчим комітетом сільської ради, депутатами виконано 

значний обсяг робіт для розвитку нашої громади, хоч і не всі заплановані 

заходи вдалося виконати у 2020 році. 

Основна причина невиконання даних заходів – відсутність коштів. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності,  

економічного  розвитку та  

господарської діяльності                                                          Надія ВАКУЛЕНКО                                                                                   


