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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки (далі –

 Програма) розроблена управлінням економічного розвитку виконавчого комітету міської 

ради відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України“ та постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“ (зі змінами). 

Програма розроблена на підставі пропозицій від структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради, даних Головного управління статистики у Черкаській області. 

Метою розробки Програми є координація та реалізація пріоритетних цілей та завдань, 

спрямованих на створення ефективних і якісних передумов для розвитку регіону, шляхом 

підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, підтримки ініціатив малого 

бізнесу, забезпечення якості та загальної доступності публічних і соціальних послуг. 

Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії розвитку Черкаської області на 

період 2021-2027 роки. 

Програма відображає пріоритетні цілі та основні заходи для їх забезпечення, що 

будуть реалізовуватись у 2022-2024 роках, а також містить очікуваний результат від 

реалізації цих заходів. 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу міста, тенденцій соціально-економічного 

розвитку у 2020 році та існуючих проблем визначено цілі, основні завдання та заходи, 

сформовано прогнозні показники на 2022-2024 роки. 

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом виконання 

міських цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 

проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних 

законодавчих і нормативно-правових актів, та у відповідності до Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки. 

Реалізація Програми забезпечується спільною роботою усіх структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради в співпраці з представниками бізнесу та громадськими 

організаціями. 

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішенні ключових проблем розвитку 

міста, реалізацію економічних, соціальних і природоохоронних заходів, підвищення якості 

медичного обслуговування та рівня забезпечення населення житлом, реформування 

житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та 

активізацію інноваційної діяльності.  

Фінансування Програми на 2022-2024 роки здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, субвенцій з державного бюджету, власних коштів підприємств і організацій, 

розташованих на території міста, фондів, коштів населення, інвесторів та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми 

затверджуються рішенням міської ради за поданням постійної комісії міської ради з питань 

місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав 

споживачів, комунальної власності.  

Відповідальними за виконання заходів Програми є - структурні підрозділи 

виконавчого комітету міської ради, керівники підприємств та організацій міста. 
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І. Основні тенденції економічного і соціального  
розвитку міста у 2020 році 

Трансформаційні процеси, що охопили всі сторони суспільного життя в Україні, 

найбільшою мірою торкнулися економічних перетворень, які впливають на весь хід 

політичних, соціальних, культурних та інших видів змін. 

Завдяки комплексу вжитих заходів щодо забезпечення сталого розвитку галузей і сфер 

діяльності у місті протягом останніх років мали місце як позитивні,  так і негативні 

тенденції щодо нарощування реалізації промислової продукції, активізації інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, збільшення надходжень до міського бюджету, добробуту 

громадян, поліпшення якості надання послуг у закладах освіти, охорони здоров’я, культури і 

спорту, соціального захисту населення, пасажирських перевезень, поліпшення стану 

дорожньої та соціальної інфраструктури. 

Так, на 2020 рік темпи росту обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) підприємствами міста планувалися на рівні 105,3%. Фактично виконано на рівні 

146,5%, реалізовано продукції на суму 1 587,7 млн. гривень, що на 587,8 млн. гривень 

більше від запланованого та складає 0,8% до всієї реалізованої продукції по Черкаській 

області. 

Продукція промислових підприємств міста є конкурентоспроможною і користується 

попитом на зовнішніх ринках. Підприємства мають постійні зовнішньоторговельні зв’язки з 

багатьма партнерами інших країн світу.  

Обсяг експорту товарів збільшився:  із 2 615,0 тис.дол.США у 2018 році до 3 789,0 

тис.дол.США  у 2019 році, за січень-вересень 2020 року – 3 921,0 тис.дол.США. Темпи 

зростання обсягів експорту зростають і склали 145%, 103,5% відповідно. Імпорт товарів 

знизився майже в 2 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, у січні-вересні 2020 року 

по місту становило 1 739,3 тис.дол.США.  

Спостерігається також приріст у роздрібному товарообороті підприємств роздрібної 
торгівлі  із 296,2 млн. гривень у 2018 році до 329,7 млн. гривень у 2019 році, за січень-

червень 2020 року - 378,8 млн. гривень. Темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі зростають і склали 113,9%, 111,3%, 115% відповідно. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними через пандемію гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, у січні-червні 2020 року обсяги реалізованих послуг (у 
ринкових цінах) споживачам зменшились на 17,7%, або на 73,2 млн. гривень та склали 

341,6 млн. гривень у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. 

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі склала 14,1%. У 

порівнянні за період січень-червень  2019 року  у відповідному періоді 2020 року відбулося 

зменшення реалізованих послуг населенню на 39,9%, або 31,9 млн. гривень та становили       

138,0 млн. гривень.  

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по місту зменшилась з 

4257 м
2
 у 2019 році до 2311 м

2
 – 2020 році, що на 45,8% або 1946 м

2
 менше попереднього 

періоду.  

        Завдяки спільним зусиллям із роботодавцями має місце тенденція до поступового 

підвищення середньомісячної заробітної плати із 7589 гривень у 2018 році до 8635 гривень 

у 2019 році та 8665 гривень у 2020 році. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати 

зростають і становлять 124,8%, 113,8%, 100,4% відповідно.   

За 2020 рік до зведеного бюджету міста надійшло 445,8 млн.гривень при уточненому 

плані 450,8 млн. гривень, виконання становило 98,9%. 
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Рис.2 Надходження до місцевого бюджету у 2020 році 

 
До міського бюджету міста надійшло 178,4 млн. гривень податків зборів на доходи 

фізичних осіб, рівень виконання річного показника, затвердженого міською радою становив 

97% (див.Рис.3). 

У 2020 недоотримано 5,5 млн. гривень до запланованого показника - це пояснюється 

складною ситуацією, що спостерігалась на багатьох провідних підприємствах міста через 

сучасні економічні умови, а також через введення обмежувальних заходів у зв’язку з 

оголошенням карантину в країні.  

 
Рис.3 Надходження податків до місцевого бюджету у 2020 році 

 
Соціально-важливими для громади міста є реалізація проектів за кошти Державного 

фонду регіонального розвитку (ДФРР), зокрема, розпочатий у 2019 році «Комплексний 

капітальний ремонт будівлі легкоатлетичного манежу та благоустрій території стадіону 

«Юність» Смілянської дитячо - юнацької спортивної школи «Олімп» за адресою:             

вул. Мічуріна, 43, м. Сміла Черкаської області» на суму 3337,724 тис. гривень (3003,951 тис. 

гривень державного бюджету та 333,773 тис. гривень місцевого бюджету) реалізований у 

2020 році. 

У 2021 році пройшов конкурсний відбір та затверджений актом Кабінету Міністрів 

України проект «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по 

вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла Черкаської області» на загальну суму 15152,377 тис. гривень 

(4152,377 тис. гривень державного фонду регіонального розвитку, 9000,00 тис. гривень 

субвенції з державного бюджету та 2000,00 тис. гривень місцевого бюджету). 

Для покращення транспортної інфраструктури міста у 2020 році виконано 

капітальний ремонт доріг 4 вулиць на суму 4,4 млн. гривень, на усунення аварійної 

ямковості витрачено 920 т. асфальтобетонної суміші, встановлена 1 зупинка на суму 29,3 
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тис. гривень. Виконана реконструкція зовнішнього освітлення по вулиці на суму 70,0 тис. 

гривень (2019 р. – 886,5 тис. гривень). Встановлено 112 дорожніх знаків, нанесено 

дорожньої розмітки фарбою на 55 пішохідних переходах (1265 кв.м.).  

У 2020 році в місті забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту 

та соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери. 

Сума виплат державних соціальних допомог за рахунок коштів субвенції державного 

бюджету за 2020 рік становить  173000,2 тис. гривень. Користується субсидією всього 7 726 

домогосподарства, з них 7 164 домогосподарств користується готівковою монетизованою 

субсидією. Сума виплат  готівкової монетизованої субсидії становить 66 862,3 тис. гривень. 

Загальна сума виплат по субсидіям та пільгам на оплату житлово-комунальних послуг 

склала  74 491,4 тис. гривень, по твердому побутовому паливу – 329,3 тис. гривень.  

Станом на 01.01.2021 за призначенням різних видів державних соціальних допомог 

звернулося 3 086 осіб, надано понад 9 887 усних консультацій, призначено 3 531 допомогу, 

загальна сума виплат по яких  склала 95 857,7 тис. гривень.  

Протягом 2020 року по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської 

ради на виконання «Програми забезпечення учасників АТО і бійців-добровольців, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та 

членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках» надано 4 державні квартири, з них покращено 

житлові умови одному учаснику антитерористичної операції та 1 учаснику ліквідації аварії 

на ЧАЕС. Також покращено житлові умови 4 сім`ям, які потребують поліпшення житлових 

умов шляхом надання тимчасового житла в гуртожитках міста. 

 За кошти субвенції з державного бюджету придбано квартиру одній особі з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У галузі охорони здоров’я міста функціонує 3 поліклініки, 1 лікарня, центр первинної 

медико-санітарної допомоги, що дозволило забезпечити населення доступною, 

безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною 

допомогою. Ліжковий фонд у Смілянській міській лікарні становить 300 місць.  
У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету по КНП «Смілянська міська 

поліклініка» придбано комплекс системи відео гастроскопу на суму 799,29 тис. гривень, по 

КНП «Смілянська міська лікарня» апарат ШВЛ для неонатологічної допомоги на суму 444,5 

тис. гривень. Відбувається технічне переоснащення комп’ютерною технікою та програмним 

забезпеченням медичних закладів. У 2021 році завершено капітальний ремонт приймального 

відділення КНП «Смілянська міська лікарня» за рахунок коштів державного бюджету в 

рамках програми «Велике будівництво».  

У галузі освіти мережа дошкільних закладів у місті складає 17 одиниць, із них 2 – 

навчально-виховних комплекси: «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 15» та КЗ «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 13», у яких виховуються 2430 дітей, що становить 97,5% дітей віком від 3 до 6 

років. 

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 13 одиниць, у яких навчається 

6767 учнів,  із них 70 учнів (4 класи) охоплено  вечірньою формою навчання. У закладах 

загальної середньої освіти   відкрито 13 класів із інклюзивною формою навчання. 

З метою розвитку туристичної галузі в місті розробляється Програма розвитку туризму 

на 2022-2024 роки. В умовах карантину працівниками Смілянського краєзнавчого музею для 

працівників міського будинку культури проведено інтерактивну екскурсію «Підземні ходи 

Сміли» з ознайомленням фотодокументів Сміли історичної. 

Проведені роботи з благоустрою, реставрації та впорядкування території туристичного 

об’єкту – міського парку культури та відпочинку та набережної водосховища р. Тясмин між 

вул. Незалежності та вул. Шолом-Алейхема. 

У 2020 році з метою розв’язання екологічних проблем профінансовано з 

природоохоронного фонду 259,00 тис.грн. (співфінансування з міського бюджету обласному 

бюджету) для розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції 
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каналізаційних очисних споруд КП «ВодГео». Замовник проектно-кошторисної 

документації Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, 

виконавець проектних робіт – ФОП Максимов Артем Сергійович. Договір від 16.04.2020    

№ П-020 на суму 1294,9 тис. гривень. На даний час триває експертиза проекту.  

Запровадження карантину в Україні, області та місті із березня 2020 року має суттєвий 

вплив на уповільнення економічної активності суб’єктів господарювання, споживчої 

активності населення, зменшення доходів громадян через збільшення рівня безробіття, на 

стан наповнення місцевого бюджету і необхідність спрямування значної частини коштів на 

реалізацію протиепідемічних заходів, збільшення рівня захворюваності населення тощо. 

Найбільш негативно вплинули обмежувальні заходи на діяльність таких галузей, як 

транспорт, будівництво, торгівля, готельне і ресторанне господарство, культура. 

Станом на 01.01.2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 887 безробітних 

(398 ос. - 2019 році). Протягом 2020 року працевлаштовано 1165 безробітних (681 ос. - 2019 

році).  

Мають місце негативні тенденції в інших сферах діяльності. Заходи щодо їх 

призупинення і покращення ситуації враховано у галузевих цільових програмах, реалізація 

яких передбачається у 2022-2024 роках, згідно із додатком до Програми. 
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ІІ. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА СМІЛА У 2022-2024 РОКАХ 

№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

1.1. Інвестиційна діяльність 

розробка інвестиційних пропозицій щодо транспортно-

логістичної, туристичної та інших видів діяльності; 

розробка ПКД для інвестиційного проекту 

«Індустріальний парк» - 600 тис. гривень; 

поновлення інвестиційного паспорту міста; 

розробка відео презентації міста; 

розширення бази інвестиційних пропозицій: вільні 

земельні ділянки типу greenfield;   

виробничі приміщення типу brownfield: об’єкти 

нерухомості; 

доповнення каталогу “Greenfields & brownfields 

Черкаської області” інвестиційними пропозиціями 

міста Сміла 

Управління 

економічного 

розвитку; 

Управління 

архітектури, 

регулювання  

забудови та 

земельних 

відносин 

 

1. збільшення кількості 

нових інвестиційних 

проектів шляхом промоції 

інвестиційного потенціалу 

міста та налагодження 

комунікації з діючими і 

потенційними інвесторами 

опрацювання, реєстрація та моніторинг інвестиційних 

проектів для участі у конкурсному відборі за рахунок 

коштів ДФРР та ЄС; 

реконструкція центральної площі міста; 

капітальний ремонт вул. Ротондівської;  

реконструкція каналізаційних очисних споруд ; 

оновлення насосного обладнання та придбання 

спецтехніки для переоснащення КП "ВОДГЕО"; 

реконструкція будівлі та прилеглої території КНП 

"Смілянська міська лікарня";  

побудова системи відеоспостереження в м.Сміла. 

реконструкція майнового комплексу стадіону «Юність» 

реалізація інвестиційних проектів; 

збільшення обсягу прямих 

іноземних інвестицій; 

збільшення обсягу капітальних 

інвестицій 

Управління 

економічного 

розвитку; 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства; 

Управління освіти, 

молоді та спорту 
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№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

Смілянської ДЮСШ «Олімп»; 

1.2. Підтримка експорту 

1. популяризація місцевих 

виробників щодо виходу 

на зовнішні ринки 

сприяння у висвітленні місцевих експортерів міста в 

каталозі експортоорієнтованих підприємств “Buy from 

Cherkasy region 4.0” та  

„#ДайджестуЕкспортерів“. 

активізація торгівельної 

присутності підприємств міста на 

світових ринках;  

збільшення обсягів експорту. 

Управління 

економічного 

розвитку 

1.3. Промисловість 

1. реконструкція, 

модернізація та технічне 

переоснащення 

промислових підприємств 

міста 

сприяння у отриманні відповідних дозволів та 

документів для здійснення реконструкції власних 

приміщень та впровадження у виробництво нових 

сучасних технологій ТОВ «Фірма «Технокомплекс» по 

виготовленню виробів медичного призначення 

модернізація промислового 

виробництва для випуску 

експортноорієнтовної продукції; 

реалізація інвестиційних проектів;  

створення додаткових робочих 

місць. 

2. підтримка місцевого  

товаровиробника 
сприяння у вирішенні проблем промислових 

підприємств міста на місцевому та обласному рівнях в 

межах законодавства 

оперативне вирішення проблем 

промислових  підприємств міста 

Управління 

економічного 

розвитку 

1.4. Мале і середнє підприємництво 

створення промоційних роликів щодо популяризації 

ведення підприємницької діяльності. 

збільшення кількість підприємців-

початківців та зниження рівню 

упередженого ставлення до 

підприємництва 

1. покращення іміджу 

підприємництва 

щорічний моніторинг стану розвитку малого та 

середнього підприємництва 

формування управлінських рішень 

влади щодо підтримки й розвитку 

підприємництва, які ґрунтуються на 

підставі якісного аналізу потреб і 

проблем мікро-, малого та 

середнього бізнесу міста 

Управління 

економічного 

розвитку 
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№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

2. розвиток системи об’єктів 

інфраструктури підтримки 

МСП та удосконалення 

інформаційного 

забезпечення. 

проведення інформаційно-комунікаційної кампанії 

серед представників малого та середнього бізнесу і 

громадських організацій підприємців, щодо 

можливостей державної підтримки бізнесу, яка 

дозволить максимально зняти навантаження на 

підприємців у період карантинних обмежень, у 

результаті гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

підвищення обізнаності 

представників малого та середнього 

бізнесу і громадських організацій 

підприємців, щодо можливостей 

державної підтримки бізнесу, яка 

спрямована максимально зняти 

навантаження на підприємців у 

період карантинних обмежень 

3. організація місцевих, 

ярмарків, сприяння 

розвитку всіх форм 

торгівлі, обслуговування 

громадян в місцях для 

відпочинку та дозвілля  

створення сприятливих умов для відкриття сезонних 

майданчиків та забезпечення безпечних умов 

перебування, відпочинку і дозвілля громадян, 

санітарного благополуччя населення 

збільшилася кількість підприємців, 

які відкрили вуличні сезонні 

об’єкти для відпочинку та 

проведення дозвілля жителям міста 

4. підвищення конкуренто-

спроможності МСП 

сприяння в проведенні тренінгів, семінарів для 

підвищення рівня знань представників бізнесу щодо 

змін у законодавстві, перевірок, штрафів тощо 

підвищення фахового рівня 

представників малого та середнього 

бізнесу; 

покращення бізнес процесів 

суб’єктів підприємництва. 

1.5. Туристично-рекреаційна сфера 

створення туристично-інформаційного бюро міста  

розбудова та облаштування туристичного об’єкту – 

міський парк культури і відпочинку; 

розвиток Смілянського краєзнавчого музею, створення 

оглядових тематичних залів; 

створення та реконструкція малих об’єктів 

обслуговування туристів (громадські вбиральні тощо); 

1. розвиток туристичної 

інфраструктури міста 

 

забезпечення встановлення туристичних знаків на 

головних автомобільних шляхах та туристичних 

об’єктах міста  

забезпечення створення 

позитивного іміджу міста, та 

залучення інвестицій в розвиток 

туристичної сфери 

Відділ культури; 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 
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№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

2. туристична промоція містастворення сайту, який надасть можливість планувати 

туристичний маршрут в залежності від уподобань; 

розробка та виготовлення рекламно-іміджевої продукції 

з туристичним логотипом  Сміли (поліграфічні та 

сувенірні вироби); 

виготовлення туристичних промороликів, відео та 

фотоматеріалів; 

розміщення зовнішньої реклами з туристичними 

об’єктами Сміли 

1.6. Транспортна інфраструктура 

1. забезпечення населення 

міста автобусними марш-

рутами загального 

користування 

2023 рік 

організація та проведення конкурсу з визначення 

автомобільних перевізників на право перевезення 

пасажирів на автобусному  маршруті загального 

користування  № 10, № 30, № 17, № 34, № 9, № 39,     

№ 49, № 32, № 40, № 4, № 18, № 48, № 37 у зв’язку із 

закінченням діючих договорів 25.12.2023 року по всім 

маршрутам крім № 37, який взагалі не виконується. 

(орієнтовна вартість витрат на проведення конкурсу 

10,0 тис. гривень); 

2024 рік 

організація та проведення конкурсів з визначення 

автомобільних перевізників на право перевезення 

пасажирів на автобусному  маршруті загального 

користування  № 4 та № 5, № 3 у зв’язку із закінченням 

діючих договорів по маршруту № 4 - 04.07.2024 року, 

№ 5-12.07.2024 року та по № 3-10.12.2024 року. 

(орієнтовна вартість витрат на проведення  конкурсів у 

липні та грудні 2024 – 16,0 тис. гривень) 

забезпечення населення міста 

необхідним автобусним маршрутом 

загального користування 

2. підвищення якості 

транспортних перевезень 

2022 рік 

поточний ремонт зупинок громадського транспорту в 

забезпечення якості обслуговування 

пасажирів на автобусних зупинках 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 
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№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

на автобусних маршрутах 

загального користування 

 

 

кількості 10 одиниць:  

(орієнтовна вартість поточного ремонту автобусних 

зупинок 5 одиниці по 50,0 тис. гривень, 5 одиниці по 

12,0 тис. гривень, загальна вартість 10 одиниць 310,0 

тис. гривень); 

2023 рік 

поточний ремонт зупинок громадського транспорту в 

кількості 10 одиниць:  

(орієнтовна вартість поточного ремонту автобусних 

зупинок 5 одиниці по 60 тис. гривень, 5 одиниці по 15 

тис. гривень, загальна вартість 10 одиниць 375,0 тис. 

гривень); 

2024 рік 

поточний ремонт зупинок громадського транспорту в 

кількості 10 одиниць:  

(орієнтовна вартість поточного ремонту автобусних 

зупинок 5 одиниці по 70,0 тис. гривень, 5 одиниці по 18 

тис. гривень, загальна вартість 10 одиниць 440 тис. 

гривень) 

загального користування 

 

 

 

1.7. Приватизація та оренда комунального майна 

забезпечення прозорої приватизації об’єктів комунальної 

власності 
надходження до бюджету 

Смілянської міської територіальної 

громади 

2022 р.-1000, 0 тис.гривень 

2023 р.-1025,0 тис. гривень 

2024 р.-1300,0 тис. гривень 

1. приватизація та ефективне 

використання майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста 

 

 

 

 

забезпечення прозорої оренди  об’єктів комунальної 

власності 
надходження до бюджету 

Смілянської міської територіальної 

громади 

2022 р.-1250,0 тис. гривень 

2023 р.-1275,0 тис. гривень 

Управління 

економічного 

розвитку 
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№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

2024 р.-1300,0 тис. гривень 

2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1. Бюджетна політика 

підвищення рівня взаємодії органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з 

контролюючими органами міста та області щодо 

забезпечення повноти своєчасності надходжень до 

місцевого бюджету і виконання затверджених завдань 

1. збільшення надходжень 

податків, зборів і платежів 

до місцевого бюджету  

забезпечення мінімізації ризиків ухилення від сплати 

податків, легалізації тіньового сектору економіки 

збільшення власних надходжень до 

загального фонду місцевого 

бюджету (податок на доходи 

фізичних осіб, місцеві податки та 

збори) 

своєчасне та в повному обсязі забезпечення виплати 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери, 

проведення розрахунків за спожиті бюджетними 

установами енергоносії та комунальні послуги 

Міське фінансове 

управління 

здійснення контролю за станом дебіторської та 

кредиторської заборгованості розпорядників коштів 

міського бюджету 

 

2. забезпечення ефективного 

та  раціонального 

використання бюджетних 

коштів 

концентрування капітальних видатків на виконання 

пріоритетних інвестиційних проектів 

забезпечення стабільного 

функціонування бюджетної сфери 

міста, своєчасне фінансування 

соціальних і захищених видатків 

 

2.2. Цивільний захист 

1. розвиток та модернізація 

системи оповіщення про 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

придбання, монтаж та введення в експлуатацію 

обладнання системи оповіщення 

забезпечення своєчасного 

інформування про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

Відділ з питань 

цивільного захисту 

та оборонної 

роботи 
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виконання 

2. створення необхідного 

обсягу місцевого 

матеріально-технічного 

резерву для попередження 

і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і 

природного характеру та 

їх наслідків 

придбання відповідно до номенклатури та обсягів 

необхідної кількості матеріально-технічних засобів для 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків 

поповнення до відповідних 

показників запасів матеріально-

технічних засобів для попередження 

і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного 

характеру та їх наслідків 

3. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 

3.1. Розвиток освіти, молоді та спорту 

1. проведення послідовної 

політики по 

впровадженню 

енергоефективних та 

ресурсозберігаючих 

заходів у бюджетній сфері 

Реконструкція та проведення капітального ремонту 

закладів дошкільної та позашкільної освіти, 

закладів загальної середньої освіти,  поліпшення 

матеріально-технічної бази у частині 

енергозбереження: 

- термомодернізація фасадів будівель закладів 

освіти; 

- термомодернізація шатрових дахів та м’яких 

покрівель; 

- заміна віконних і дверних блоків на 

металопластикові; 

- модернізація внутрішніх і зовнішніх інженерних 

мереж системи опалення; 

- модернізація внутрішніх і зовнішніх інженерних 

мереж системи водопостачання та водовідведення; 

- встановлення лічильників комерційного обліку 

теплової енергії; 

- улаштування та регулювання обладнання та вузлів 

обліку води, тепла, електричної енергії; 

зменшення витрат на комунальні 

послуги та можливість 

перенаправити заощаджені 

бюджетні кошти на фінансування 

інших соціальних проектів 

Управління освіти, 

молоді та спорту 
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- заміна приладів освітлення на енергозберігаючі; 

- встановлення клімат-панелей для опалення 

спортивних залів. 

2. формування засад 

здорового способу життя, 

створення умов для занять 

фізичною культурою та 

спортом 

будівництво міні-футбольних майданчиків  з 

синтетичного покриття "штучна трава" на території 

закладів освіти міста; 

встановлення сучасних спортивних майданчиків на 

територіях закладів освіти міста; 

комплексні капітальні ремонти басейнів у закладах 

дошкільної освіти міста. 

створення умов для занять 

фізичною культурою та спортом, 

пропагування здорового способу 

життя, культивування нових видів 

спорту, залучення до занять 

спортом здобувачів освіти та молоді 

з особливими освітніми потребами 

 

3. підвищення якості та 

доступності освіти, 

забезпечення подальшого 

розвитку дошкільної, 

загальної середньої  

освіти 

створення в місті єдиного інформаційно-освітнього 

простору, який включає сукупність програмних, 

телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють 

застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні 

технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних 

системи освіти; 

оновлення матеріальної бази створених на базі закладів 

освіти інклюзивно-ресурсних кімнат, обладнання їх 

необхідними засобами навчання для задоволення 

освітніх запитів здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами; 

забезпечення умов доступності мало мобільних верств 

населення до закладів освіти. 

забезпечення гідних умов для 

здобуття якісної, сучасної, 

індивідуально-орієнтованої освіти 

відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості й потреб 

держави 

4. ефективна реалізація 

Концепції Нової 

української школи 

забезпечення закладів освіти сучасними засобами 

навчання, мультимедійною технікою з новим 

програмним забезпеченням; 

оновлення матеріальної бази закладів освіти новими 

сучасними меблями відповідно до вимог Нової 

української школи 

забезпечення гідних умов для 

здобуття якісної, сучасної, 

індивідуально-орієнтованої освіти 

відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості й потреб 

держави 

5. створення безпечного та 

комфортного освітнього 

комплексні капітальні ремонти приміщень харчоблоків 

закладів загальної та дошкільної освіти, встановлення 

виконання вимог САНІТАРНОГО 

РЕГЛАМЕНТУ, затвердженого 
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середовища для 

здобувачів освіти, 

забезпечення їх якісним 

харчуванням 

нового сучасного технологічного обладнання; 

капітальні ремонти внутрішніх туалетів закладів освіти 

з урахуванням існуючих норм для здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами; 

встановлення нових та реконструкція існуючих огорож 

навколо закладів освіти згідно з вимогами Санітарного 

регламенту; 

встановлення систем відео спостереження в закладах 

освіти міста з метою здійснення заходів безпеки; 

встановлення систем протипожежної сигналізації в 

закладах освіти міста 

Наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 25.09.2020       

№ 2205, Закону України Про основні 

принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів, 

впровадження системи НАССР у 

закладах  

 

6.  реалізація державної 

молодіжної політики 

щодо підтримки творчо 

обдарованих дітей та 

молоді, які досягли 

високих результатів у 

сфері мистецтва, 

літературній, науковій, 

музичній та іншій 

діяльності, розвитку їх 

творчого потенціалу 

розширення сфери  діяльності учнів шляхом 

збереження та збільшення мережі гуртків, спортивних 

секцій, об’єднань за інтересами; 

створення в місті освітнього хабу з метою 

забезпечення системної реалізації концепції «Навчання 

Протягом Життя», надання всім охочим можливості 

безкоштовно отримати або покращити «м’які навики» 

(soft skills), які наразі вкрай затребувані на ринку 

праці. 

 

створення сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дітей, підвищення  

рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників Супровід 

та підтримка обдарованості у дітей, 

зокрема формування в них життєвих 

компетентностей та стратегій у 

сучасному соціумі 

 

 

3.2. Охорона здоров’я 

1. укладання договорів про 

медичне обслуговування 

населення за програмою 

медичних гарантій з 

Національною службою 

здоров’я України за 

більшою кількістю пакетів 

збільшення кількості пакетів послуг при укладанні 

договорів про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій між закладами охорони 

здоров’я міста, які перетворились у комунальні 

некомерційні підприємства, та Національною службою 

здоров’я України 

 

збільшення фінансування 

комунальних некомерційних 

підприємств міста за рахунок 

коштів Національної служби 

здоров’я України 

 

 

Відділ охорони 

здоров’я 
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2. поліпшення матеріально-

технічної бази та 

проведення капітальних 

ремонтів, реконструкцій та 

реставрацій закладів 

охорони здоров’я 

міста, капітальне  

будівництво 

придбання медичного обладнання та інструментарію,  

улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до закладів охорони здоров’я, капітальні 

ремонти покрівель, утеплення фасадів, приміщень, 

заміна віконних блоків та дверних пройомів 

 

 

 

оснащення закладів охорони 

здоров’я сучасним медичним 

обладнанням для поліпшення якості 

надання медичних послуг 

населенню 

 

 

 

3. збільшення лікарських 

препаратів та медичних 

засобів для пільгових 

категорій населення 

 

виконання державних та міських цільових соціальних 

програм з забезпечення населення пільговими 

лікарськими препаратами та медичними засобами 

 

 

забезпечення населення міста 

лікарськими препаратами та 

медичними засобами на пільгових 

умовах за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

4. цифрова трансформація 

(діджиталізація) закладів 

охорони здоров’я 

закупівля комп’ютерного обладнання, медичних 

інформаційних програм та систем 

 

впровадження інформатизації та 

комп’ютеризації в закладах охорони 

здоров’я 

5. залучення інших коштів 

для розвитку медичної 

інфраструктури міста 

 

 

розроблення проектів для участі у грантах, конкурсних 

відбіркових інвестиційних програм і проектів ДФРР, 

подання на розгляд щодо виділення коштів на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

виділення коштів з бюджетів різних 

рівнів для втілення  проектів та 

інвестиційних програм 

 

 

6. збереження та 

модернізація мережі 

закладів охорони здоров’я 

міста 

 

 

 

перегляд мережі комунальних некомерційних 

підприємств, структури закладів; 

переміщення КНП «Смілянська міська стоматологічна 

поліклініка» у більш відповідне приміщення; 

 

приведення мережі закладів 

охорони здоров’я у відповідність до 

потреб; 

забезпечення працівників КНП 

«Смілянська міська стоматологічна 

поліклініка» відповідними умовами 

праці; покращення умов 

перебування пацієнтів у закладі; 
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3.3. Сімейна та молодіжна політика 

надання дітям, які з різних причин втратили своїх 

біологічних батьків, правового статусу дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування 

1. максимальне охоплення 

сімейними формами 

виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування влаштування дітей під опіку, піклування в сім’ї 

родичів 

підвищення показника охоплення 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

сімейними формами виховання 

проведення профілактичної роботи з батьками дітей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах, 

щодо підвищення їх батьківського потенціалу, 

недопущення вилучення дітей з сім’ї  

2. соціальна підтримка сімей 

з дітьми, які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах, профілактика 

соціального сирітства 
створення умов для збільшення кількості прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу з метою 

максимального охоплення сімейними формами 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Розвиток послуги патронату 

над дитиною 

збільшення кількості патронатних 

сімей; прийомних, опікунських 

сімей, дитячих будинків сімейного 

типу для  виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Служба у справах 

дітей; 

Смілянський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї дітей та 

молоді 

3.4. Культура 

1. оновлення  матеріально-

технічної бази, проведення 

капітальних ремонтів та 

реконструкцій закладів 

культури 

придбання штучної ялинки для проведення 

загальноміських заходів; 

проведення капітального ремонту фасаду та 

приміщення МБК; 

проведення капітального ремонту системи опалення та 

санвузлів БК ім. Т.Г. Шевченка; 

придбання звукової та освітлювальної апаратури в БК 

ім. Т.Г. Шевченка; 

проведення капітального ремонту центрального входу з 

облаштуванням пандусом міського краєзнавчого 

музею; 

покращення організації діяльності 

закладів культури, збільшення 

надходжень платних послуг 

Відділ культури 
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Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

виготовлення ПКД на підключення до централізованого 

водопостачання музею; 

придбання експозиційних вітрин для музею; 

проведення капітального ремонту підлоги центральної 

міської бібліотеки 

2. модернізація та розвиток 

бібліотечних закладів, 

поповнення та збереження 

фондів, інформатизація 

бібліотек, створення 

електронних ресурсів, 

розвиток міжнародних 

професійних зв’язків 

підписка періодичних видань для бібліотечних закладів 

міста; 

придбання мобільних бібліотечних стелажів в 

центральні міські бібліотеки для дітей та дорослих; 

придбання та встановлення програми електронного 

каталогу; 

встановлення пандусу в БФ №2; 

придбання копіювально-розмножувальної та 

комп’ютерної техніки; 

створення ХАБів при бібліотечних закладах 

задоволення інтелектуальних потреб 

населення та 

забезпечення їх доступу до 

інформації 

3. створення належних умов 

для здобуття початкової 

мистецької освіти 

проведення капітального ремонту системи опалення 

шкіл естетичного виховання; 

облаштування пандусом ДШМ; 

проведення капітального ремонту внутрішніх 

приміщень (туалетних кімнат); 

заміна вікон в кількості 14 шт. в ДШМ; 

придбання меблів ДШМ; 

придбання дзеркал у велику залу ДШМ; 

придбання музичних інструментів, музичної літератури 

та посібників в школи естетичного виховання; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт фасаду одноповерхової будівлі з 

облаштуванням пандусу ДМШ №2; 

придбання меблів для концертної зали ДМШ №2; 

створення при школах естетичного виховання творчих 

колективів вихованців та викладачів школи 

поліпшення естетичного виховання 

дітей, підготовка кадрів в  галузі 

культури 



 

Продовження додатку 

 

№ 

п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

3.5. Зайнятість та соціальний захист населення 

1. погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати на 

економічно-активних 

підприємствах міста та 

підприємствах-банкрутах 

проведення щомісячного аналізу підприємств які мають 

заборгованість із виплати заробітної плати, сплати страхових 

внесків; 

організація та проведення засідань тимчасової комісії з 

питань контролю за виплатою та погашенням заборгованості 

із заробітної плати, забезпечення своєчасної сплати 

страхових внесків  

збільшення надходжень до бюджетів 

всіх рівнів та Пенсійного фонду 

 

 

 

 

2. здійснення моніторингу 

щодо запровадження 

мінімальної заробітної 

плати на рівні не менше 

законодавчо 

встановленого мінімуму на 

підприємствах та в 

установах міста 

проведення аналізу щодо кількості працюючих осіб у 

місті, які отримують заробітну плату меншу 

законодавчо встановленого мінімального розміру; 
організація та проведення засідань міжвідомчої робочої 

групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати 
 

збільшення кількості працюючих на 

підприємствах та в установах міста, які 

отримують заробітну плату на рівні  та 

більше законодавчо встановленого 

мінімуму; 

легалізація трудових відносин  з 

найманими працівниками та збільшення 

надходжень до міського бюджету 

3. забезпечення правового, 

соціального, медичного, 

побутового напрямків 

захисту осіб з певними 

потребами 

здійснення соціальних виплат та компенсації не 

захищеним верствам населення 

 

забезпечення ефективної системи 

реалізації державної політики під час 

надання соціальної підтримки  

 

 

Управління праці 

та соціального 

захисту населення 

4. 

забезпечення 

працевлаштування на нові 

робочі місця громадян - 

жителів міста 

здійснення заходів по виконанню Програми зайнятості 

населення на 2022-2024 роки 

 

 

150 створених нових робочих місць 

на підприємствах міста; 

надходження до бюджету 

 

5. підвищення адаптивності 

населення до нових умов 

ринку праці 

організація та проведення інформаційної кампанії щодо 

популяризації робітничих професій та боротьби із 

стереотипами, у тому числі гендерними, щодо вибору 

професій. 

 

Підвищення адаптивності населення 

до нових умов ринку праці 

Управління праці 

та соціального 

захисту населення 
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№ 
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роках 
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виконання 

3.6. Розвиток земельних відносин, будівельний комплекс та житлова політика 

1. формування програмно-

технічного комплексу 

містобудівного кадастру 

на місцевому рівні 

 

 

 

 

впровадження програмно-технічного комплексу 

містобудівного кадастру, його технічне супроводження, 

забезпечення встановлення спеціалізованого 

обладнання. 

 

створення матеріально-технічної 

бази для формування системи 

містобудівного кадастру, яка 

забезпечить здешевлення та 

прискорення процесів планування, 

управління, проектування, 

будівництва, зниження ризиків 

прийняття інвестиційних рішень, 

створення привабливого 

інвестиційного клімату 

2. проведення 

інвентаризації земель 

міста з метою 

формування земельних 

ділянок прибудинкових 

територій 

багатоквартирних 

житлових будинків та 

визначення резервних 

територій для 

містобудівних потреб 

визначення розробника документації із землеустрою, 

безпосередня розробка документації із землеустрою, 

формування земельних ділянок, внесення відомостей 

про них до Державного земельного кадастру, 

реєстрація права комунальної власності в ДРРП  

надходження до місцевого бюджету 

коштів від сплати податку за землю 

під багатоквартирними будинками 

(переважно з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури) та формування 

нових ділянок вільних від забудови 

для продажу права оренди на 

земельних торгах 

3. проведення земельних 

аукціонів з продажу 

права оренди 

інвестиційно-

привабливих земельних 

ділянок комунальної 

власності 

відбір земельних ділянок та організація земельних 

торгів у формі аукціону 

надходження до місцевого бюджету 

коштів від сплати орендної плати, 

отриманої за результатами 

земельних торгів 

Управління 

архітектури, 

регулювання 

забудови та 

земельних 

відносин міста 



 

Продовження додатку 

 

№ 
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роках 
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виконання 

4. завершення робіт по 

оновленню генерального 

плану міста, плану 

зонування та історико-

архітектурного плану 

проходження державної експертизи, виправлення 

зауважень за наявності та безпосереднє затвердження 

документації 

надасть перспективи призначені для 

обґрунтування довгострокової 

стратегії планування та забудови 

території населеного пункту та 

розвитку земельних відносин 

3.7. Житлово-комунальне господарство 

1. покращення 

інфраструктури міста, 

забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

утримання світлофорних об’єктів;  

видалення аварійних, сухостійних дерев, кронація 

дерев;  

встановлення та заміна дорожніх знаків, 

організація надання послуг з біостерилізації 

безпритульних тварин; 

організація нових пішохідних переходів з 

виготовленням ПКД;  

поточний ремонт та утримання міського фонтану;  

поточний ремонт дитячих майданчиків;  

розробка проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для організації відпочинку 

населення в районі «Графське озеро»; 

придбання та встановлення пляжного обладнання у 

місцях масового відпочинку на воді;  

забезпечення безперебійного функціонування міського 

фонтану на центральній площі міста; 

поховання одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких 

відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів. 

   На виконання вищезазначених заходів заплановано: 

2022 рік - на за загальну суму - 6 500,0 тис. гривень; 

2023 рік - 7000,0 тис. грн.; 2024 рік - 7500,0 тис. грн. 

 Капітальний ремонт доріг: 

належний благоустрій міста, 

комфортне пересування транспорту 

та населення. Безпека дорожнього 

руху  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 



 

Продовження додатку 

 

№ 
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2022 рік заплановано коштів в сумі - 10 000 тис. грн.; 

2023 рік - 7 000,0 тис. грн.; 

2024 рік - 7 500 тис. грн. 

2. забезпечення населення 

міста Сміла послугою з 

цілодобового 

водопостачання та 

водовідведення 

реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4-го 

підйому по вул. Мазура, 24 м. Сміла Черкаської 

області (виготовлення ПКД), загальна сума – 168,82 

тис. гривень 

усунення аварійної ситуації 

3. 

 

гарантоване цілодобове 

забезпечення питною 

водою мешканців міста 

реконструкція (в т. ч. виготовлення ПКД) водозабірної 

свердловини № 27 для господарсько-питних потреб і 

санітарного тампонажу свердловин на Смілянському 

родовищі підземних вод м. Сміла; 

орієнтована вартість будівництва однієї свердловини 

(буріння, тампонаж, облаштування охорони санітарної 

зони, та інше) становить 500 тис. гривень 

4. 

 

забезпечення населення 

міста якісною послугою з 

централізованого опалення

� будівництво модульної котельні 40 мікрорайону – 

вартість будівництва - 5,61 млн. гривень. Період 

будівництва - 2022 рік; 

� будівництво модульної котельні 49 мікрорайону – 

вартість будівництва - 2,8 млн. гривень. Період 

будівництва - 2022 рік 

зниження рівня енерговитрат 

 
Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

5. забезпечення населення 

якісною послугою 

зовнішнього освітлення 

міста  

утримання, поточний ремонт та реконструкція ліній, 

будівництво нових електромереж вуличного освітлення 

2022 рік заплановано коштів для виконання робіт на 

загальну суму - 2 000,0 тис. гривень; 2023 рік – 2 500,0 

тис. гривень; 2024 рік – 3 000,0 тис. гривень. 

підвищення рівню якості життя 

населення 

 

3.8. Охорона навколишнього природного середовища 

1. забезпечення екологічної 

безпеки у сфері 

поводження з відходами  

забезпечення екологічно безпечного   збирання, 

перевезення, зберігання,   оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів 

забезпечення екологічної безпеки у 

сфері поводження з відходами 

Управління 

житлово-

комунального 
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будівництво,   розширення   та   реконструкція  споруд, 

придбання  та  впровадження  установок,  обладнання  

та  машин для збору,  транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових,    

сільськогосподарських    і    промислових   відходів 

виробництва,   відходів   розчищення  зелених  

насаджень; 

налагодження системи роздільного збору відходів; 

забезпечення екологічно безпечного 

зберігання та захоронення твердих 

побутових відходів 

 

 

 

 

 

2. розбудова та модернізація 

інфраструктури 

управління відходами 

(створення центрів з 

сортування твердих 

побутових відходів, 

перевантажувальних 

пунктів) 

реконструкція полігону твердих побутових відходів 

 

 

будівництво (реконструкція) 

полігонів твердих побутових 

відходів 

3. поліпшення якості 

атмосферного повітря: 

запровадження системи 

моніторингу в галузі 

охорони атмосферного 

повітря; зменшення рівня 

забруднення атмосферного 

повітря 

моніторинг переліку суб’єктів господарювання, які 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря без дозволу;  

проведення відповідних заходів щодо порушення 

законодавства у сфері охорони атмосферного повітря 

та з метою запобігання забруднення атмосферного 

повітря м. Сміла 

розроблення програми державного моніторингу у галузі 

атмосферного повітря 

впровадження заходів по скороченню викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

суб’єктами господарювання міста 

запобігання забрудненню 

атмосферного повітря суб’єктами 

господарювання, розташованими на 

території міста 

 

 

 

 

будівництво та реконструкція очисних споруд, 

каналізаційних систем (у тому числі розроблення 

проектно-кошторисної документації) 

запобігання забрудненню річок 

Сріблянка та Тясмин 

 

4. покращення стану водних 

ресурсів: зменшення 

обсягів скидів у водойми 

міста шляхом 

реконструкції та 

будівництва очисних 

споруд 

реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,  

№ 10, № 13, № 15 (у т.ч. розроблення проектно-

кошторисної документації). Реконструкція 

самоплинного каналізаційного колектора (у т. ч. 

розроблення проєктно-кошторисної документації) 

запобігання забрудненню земельних 

ресурсів та грунтових вод 

господарства 
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п/п 

Пріоритетні цілі на 
2022-2024 роки  

Основні заходи для забезпечення виконання 
визначених цілей 

Очікувані результати у 2022-2024 
роках 

Відповідальні за 
виконання 

роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою водойм (у тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної документації) 

 

підтримання  сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану Смілянського 

водосховища 

ліквідаційний тампонаж непридатних до експлуатації 

артезіанських свердловин Шевченківського, 

Гречківського водозаборів та локальної свердловини по 

вулиці С. Ковалевської, 13-б м. Сміла Черкаської 

області 

запобігання забрудненню підземних 

вод 

створення нових та/або розширення  меж існуючих 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення  

збільшення площі територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду області, їх охорона та 

збереження 

5. розвиток природно-

заповідного фонду та 

збереження біологічного, 

ландшафтного 

різноманіття: оголошення 

нових територій та 

об’єктів природно-

заповідного фонду; 

встановлення меж 

територій та об’єктів 

природно – заповідного 

фонду 

виготовлення проектної документації зі встановлення в 

натурі (на місцевосці) меж територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (багатовікових дерев 

(дубів), розташованих на території міста) 

встановлення меж об’єктів 

природно-заповідного з метою їх 

охорони та збереження 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства; 

Управління 

архітектури, 

регулювання 

забудови та 

земельних 

відносин 

 

6. охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів 

проведення інвентаризації зелених насаджень в межах 

міста 

7. підвищення рівня 

екологічної культури 

населення, зокрема 

формування в суспільстві 

екологічних цінностей і 

підвищення його 

екологічної свідомості 

забезпечення доступу громадських організацій та 

окремих громадян до екологічної інформації залучення 

громадськості до процесу екологічної освіти, 

виховання, просвітницької діяльності 

збереження та примноження зелених 

насаджень, покращення 

екологічного стану в місті 
Управління 

житлово-

комунального 

господарства; 

Управління освіти, 

молоді та спорту; 

Відділ культури  
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ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА НА 2022-2024 роки 

 

№ 
Показник 

2020 
рік 

 

2021 рік 
(очік.) 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

1. 
Чисельність наявного населення 

(середньорічна), тис.осіб 
66,5 66,5 66,4 66,4 66,4 

2. 
Обсяг прийнятого в експлуатацію 

житла, кв.м 
2311 2311 2371 2435 2491 

 у % до попереднього року 45,8 100 102,6 102,7 102,3 

3. Обсяг експорту, тис.дол.США 5300 5400 5500 5600 5700 

 у % до попереднього року 71,8 101,9 101,8 101,8 101,8 

4. Обсяг імпорту, тис.дол.США 2900 3000 2900 2800 2700 

 у % до попереднього року 57,2 103,4 96,7 96,5 96,4 

5. Кількість малих підприємств, одиниць 311 315 320 330 340 

 у % до попереднього року 103 101,3 101,6 103,1 103 

6. 
Кількість фізичних осіб-підприємців, 

осіб 
2925 2930 2940 

2950 2960 

     у % до попереднього року 100 100,2 100,3 100,3 100,3 

7. 
Середньомісячна заробітна плата 

працівників, грн. 
8665 8809 9337 9897 10490 

    у % до попереднього року    100,4 101,7 106 106 106 

8. 

Обсяг роздрібного товарообороту, 

включаючи ресторанне господарство 

(підприємств-юридичних осіб), тис.грн. 

758000 805000 850000 900000 950000 

    у % до попереднього року 106,7 106,2 105,6 105,9 105,6 

9. Усього доходів зведеного бюджету 445873,4 495511,8 512360,4 555302,2 590348 

   у % до попереднього року 74,1 111,1 103,4 108,4 106,3 

10. Власні доходи 308119,6 358019,5 373013,5 404011,0 429745,6 

    у % до попереднього року 100,5 116,2 104,2 108,3 106,4 

11. Трансферти 137753,8 137492,3 139346,9 151291,2 160602,4 

  у % до попереднього року 46,6 99,8 101,3 108,6 106,2 
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ІV. ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ БУДУТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ 

ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2022-2024 роки 

 
№ 
п/п 

Назва програми,  
дата і номер рішення міської ради  

про її затвердження 

Термін дії 
програми 

Джерела фінансування Відповідальні за 
забезпечення 

реалізації програми 
1 2 3 4 5 

Економічний розвиток 
1. Програма з розробки та реалізації «Стратегії розвитку м. 

Сміла» на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 № 17-61/VІІІ ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Управління 

економічного розвитку 

Мале та середнє підприємництво 
2. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. 

Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

№ 17-63/VІІІ )   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
Управління 

економічного розвитку 

Туризм 
3. Програма підтримки розвитку туризму в Смілянській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки (рішення міської 

ради від 24.06.2021 № 17-60/VІІІ )   

2022-2024  Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади Відділ культури 

Комунальне майно 
4. Програма приватизації та управління комунальним майном на 

2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021              

№ 17-64/VІІІ )   

2022-2024  Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
Управління 

економічного розвитку 

Природна і техногенна безпека 
5. 

Програма функціонування та розвитку місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади Відділ з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 



 

Продовження додатку 

 

ситуацій у мирний час та особливий період у м. Сміла на 

2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021              

№ 17-30/VІІІ )   

6. Програма організації рятування людей на водних об’єктах 

міста на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

№17-29/VІІІ )   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

7. Програма протидії тероризму на території м. Сміла на період 

2020-2024 років (рішення міської ради від 03.03.2020 року    

№ 120-15/VII) 

2020-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

8. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

2021-2025 роки (рішенням міської ради від 24.02.2021           

№ 9-22/VIII) 

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

9. Програма «Призовна дільниця» в м. Сміла на 2022-2024 роки 

(рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-31/VІІІ )   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

10. Програма профілактики злочинності в м.Сміла на період 

2021-2025 роки (рішення міської ради від 27.01.2021              

№ 7-3/ VIІІ) 

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

11. Про затвердження міської Програми територіальної оборони 

міста Сміла на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 

28.05.2021  №15-4/ VIІІ) із змінами 

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
 

Освіта 
12. Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і 

спорту в м.Сміла на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 

23.12.2020 № 6-22/VIIІ)  

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

13. Програма розвитку веслувального спорту в м.Сміла на 2021-

2025 роки (рішення міської ради від 23.12.2020 № 6-25/VIIІ)  

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

14. Програма з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді м.Сміла на 2021-2025 роки (рішення міської ради  від 

23.12.2020 № 6-23/VIIІ)  

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

15. Цільова соціальна «Програма розвитку футболу в м.Сміла на 

2021-2025 роки» (рішення міської ради  від 28.04.2021           

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Управління освіти, 

молоді та спорту 
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№ 13-4/VIIІ) 

16. Цільова соціальна «Програма підтримки сім’ї в м. Сміла на 

2021-2025 роки» (рішення міської ради  від 28.05.2021           

№ 15-2/VIIІ) 

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

17. Програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді м. Сміли на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 № 17-65/VІІІ )   

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
 

18. Програма «Інноваційні школи м. Сміла  на 2021-2024 роки 

(рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-66/VІІІ )   

2021-2024 Обласний бюджет та бюджет 

Смілянської міської 

територіальної громади 

 

19. Програма «Творча обдарованість на 2021-2025 роки» 

(рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-67/VІІІ )   

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
 

20. Програма впровадження у навчальний виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на 2021-2024 роки  

(рішення від 28.07.2021 № 20-11/VIII) 

2021-2024 Державний, обласний бюджети, 

бюджет Смілянської міської 

територіальної громади та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 

 

21. Програма підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на 2021-2024 роки (рішення від 

28.07.2021 № 20-10/VIII)   

 

2021- 2024 Державний, обласний бюджети, 

бюджет Смілянської міської 

територіальної громади та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 

 

Охорона здоров’я  
22. Міська цільова Програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями  на 2019-2022 роки(рішення міської ради від 

22.12.2018 № 87-10/VII) 

2019-2022 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

23. Міська комплексна Програма «Залучення медичних кадрів на 

2017-2022 роки»(рішення міської ради від 04.10.2017             

№ 52-17/VII) 

2017-2022 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

24. Міська цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2019-2022 роки(рішення міської ради від 

2019-2022 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Охорона здоров’я 
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30.05.2019 № 100-19/VII) 

25. Міська Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 

2021-2023 роки (рішення міської ради від 23.12.2020 року     

№ 6-15/VIІІ) 

2021-2023 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

26. Програма лікування стоматологічних захворювань у окремих 

пільгових категорій населення на 2022-2024 роки (рішення 

міської ради від 24.06.2021 року № 17-55/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

27. Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, комунального 

некомерційного підприємства «Смілянська міська 

поліклініка» Смілянської міської ради на 2022-2024 роки 

(рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-51/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

28. Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, комунального 

некомерційного підприємства «Смілянська міська 

стоматологічна поліклініка» Смілянської міської ради на 

2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року     

№ 17-54/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

29. Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Смілянської міської ради на 2022-2024 

роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-53/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

30. Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, комунального 

некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» 

Смілянської міської ради на 2022-2024 роки (рішення міської 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 
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ради від 24.06.2021 року № 17-52/VIІІ) 

Сімейна та молодіжна політика 
31. Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року     

№ 17-36/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 

32. Програма з виконання державної соціальної програми 

"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини" на період 2022-2024 роки (рішення міської 

ради від 24.06.2021 року № 17-37/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 

Служба у справах дітей 

Культура 
33. Програма організації та проведення заходів по галузі 

культури на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-59/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади Відділ культури 

Зайнятість та соціальний захист населення 
34. Програма зайнятості населення міста на 2022-2024 роки 

(рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-21/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

35. Програма соціальної політики та розвитку соціального 

захисту на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-27/VIІІ)   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

36. Програма організації та фінансування у 2022-2024 роках 

громадських робіт у м.Сміла (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-22/VIІІ)   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

37. Комплексна Програма щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих під час Революції Гідності та бійців – 

добровольців на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-24/VIІІ) 

2022-2024 Державний, обласний бюджети та 

бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

 

38. Програма фінансової підтримки міських громадських 2022-2024 
Бюджет Смілянської міської 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  



 

Продовження додатку 

 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів на 2022 – 2024 

роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-23/VIІІ)  

територіальної громади 

39. Програма організації та компенсації перевезень пільгових 

категорій населення на автобусних маршрутах загального 

користування у м. Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської 

ради від 24.06.2021 року № 17-25/VIІІ)   

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

40. Програма компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення у м. Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської 

ради від 24.06.2021 року № 17-26/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

41. Програма здійснення компенсаційних виплат за надання 

соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 2022-

2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року    

№ 17-28/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Регулювання забудови та земельних відносин 
42. Програма розроблення містобудівної документації у м. Сміла 

на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року 

№ 17-58/VIІІ) 

2022-2024 
Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

43. Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2022-

2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року              

№ 17-57/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

44. Програма створення (функціонування)  містобудівного 

кадастру м. Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради 

від 24.06.2021 року № 17-56/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Управління 

архітектури, 

регулювання забудови 

та земельних відносин 

Житлово-комунальне господарство 
45. Програма «Реалізація заходів щодо розвитку території міста 

на 2022-2024 роки» (рішення міської ради від 24.06.2021 року 

№ 17-45/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

46. Програма поводження з твердими побутовими відходами в 

місті Сміла на 2022 – 2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-42/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади, 

державний та ін. бюджети не 

Управління житлово-

комунального 

господарства 



 

Продовження додатку 

 

заборонені чинним 

законодавством 
47. Програма благоустрою м. Сміла на 2022-2024 роки (рішення 

міської ради від 24.06.2021 року № 17-40/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади, 

державний та ін. бюджети не 

заборонені чинним 

законодавством 
48. Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м. 

Сміла  СКП "Комунальник" на 2022-2024 роки (рішення 

міської ради від 24.06.2021 року № 17-46/VIІІ)  

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 
49. Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м. 

Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

року № 17-41/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади, 

державний, обласний та ін. 

бюджети не заборонені чинним 

законодавством 
50. Програма розвитку та вдосконалення автомобільного 

транспорту в м. Сміла на 2020-2024 роки (рішення міської 

ради від 21.12.2019 №114-32/VII) 

2020-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

51. Програми фінансової підтримки комунального підприємства  

«Смілакомунтеплоенерго» шляхом надання поворотної 

фінансової допомоги  на безоплатній основі на 2022-2024 

роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-44/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

52. Програми «Капітальний ремонт, технічна експертиза, 

модернізація, заміна та диспетчеризація ліфтів у житлових 

будинках м. Сміла на 2021-2024 роки» (рішення міської ради 

від 24.02.2021 року № 9-18/VIІІ)   

2021-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

53. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у 

м. Сміла на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-43/VIІІ) 

2021-2025 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громад 

54. Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

Управління житлово-

комунального 

господарства 



 

Продовження додатку 

 

2022-2024 (рішення міської ради від 24.06.2021 року              

№ 17-39/VIІІ) 

територіальної громади, 

державний та ін. бюджети не 

заборонені чинним 

законодавством 
55. Програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-

2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року              

№ 17-47/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

56. Програма підтримки об`єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2022-2024 

роки (рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-38/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

Охорона навколишнього природного середовища 
57. Програма охорони навколишнього природного середовища м. 

Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

року № 17-48/VIІІ) 

2022-2024 Державний, обласний бюджети та 

бюджет Смілянської міської 

територіальної громади  

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Організаційна робота 
58. Програма організації та відзначення державних, міських,  

пам’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження 

почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого 

комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, 

вшанування пам’яті визначних діячів міста та учасників АТО 

та ООС на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 

24.06.2021 року № 17-34/VIІІ) 

2022-2024 

Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

59. Програма розвитку органів самоорганізації населення м. 

Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

року № 17-35/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

60. Програма з реалізації міграційної політики на території м. 

Сміла на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 24.06.2021 

року № 17-33/VIІІ) 

2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

територіальної громади 

61. Програма «Громадський бюджет м. Сміли на 2022-2024 роки» 2022-2024 Бюджет Смілянської міської 

Відділ забезпечення 

роботи міської ради 



 

Продовження додатку 

 

(рішення міської ради від 24.06.2021 року № 17-50/VIІІ) територіальної громади 

62. Міська програма забезпечення учасників антитерористичної 

операції / операції об’єднаних сил і бійців – добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України та членів їх сімей 

житлом у 2021 – 2025 роках (рішення міської ради від 

23.12.2020 № 6-3/VIII). 

2021-2025 Обласний бюджет та бюджет 

Смілянської міської 

територіальної громади Сектор обліку, 

приватизації житла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження додатку 

 

 

 

V. Перелік інвестиційних проектів, що планується реалізувати 
у 2022-2024 роках 

 

Терміни реалізації 
проекту 

№ 
п/п 

Найменування інвестиційного проекту Назва та 
адреса 

підприємства 
(установи, 

організації) 

дата 
початку 

реалізації 
проекту 

дата 
завершен

ня 
реалізації 
проекту 

Кошторис
на 

вартість 
проекту, 
тис. грн. 

1. «Реконструкція (термомодернізація) 

будівлі Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Смілянської 

міської ради за адресою: вул. Сунківська, 

12, м. Сміла Черкаської області». 

Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

2022 2024 8063,08 

2. «Комплексний капітальний ремонт 

будівлі Смілянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія 

ім.В.Т.Сенатора» Смілянської міської 

ради Черкаської області за адресою: вул. 

Соборна,125, м. Сміла, Черкаської 

області». 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

2022 2024 3752,00 

3. Реконструкція нежитлової будівлі 

стрілецького тиру під будівлю 

демонстраційної зали та влаштування 

благоустрою навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3-колегіум» по вул. Соборна, 

73 в м. Сміла Черкаської області 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

2022 2024 1081,853 

4. Реконструкція майнового комплексу 

стадіону «Юність» Смілянської дитячо-

юнацької спортивної школи «Олімп» за 

адресою: вул. Мічуріна, 43 м. Сміла 

Черкаської області» 

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

2022 2024 59731,448 

5. Капітальний ремонт системи опалення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

10  

Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

2022 2024 1248,000 

6. Капітальний ремонт будівлі харчоблоку 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Смілянської міської ради 

Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

2022 2024 980,000 



 

Продовження додатку 

 

Черкаської області  

 

7. Комплексний капітальний ремонт 

приміщення харчоблоку будівлі 

навчально-виховного комплексу «Ліцей-

загальноосвітня школа I—III ступенів 

«Лідер» Смілянської міської ради 

Черкаської області  

Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

2022 2024 1450,000 

8. Капітальний ремонт фасаду Будинку 

культури в м. Сміла, вул. Свердлова 

(Соборна), 100 (коригування 3-етап) 

Відділ культури  2022 2024 5404,916 

9. Проект «Розвиток і покращення 

економічної спроможності міського 

парку культури та відпочинку». 

Відділ культури  2022 2024 1285,446 

10. «Капітальний ремонт освітлення фасаду 

міського будинку культури по вул. 

Соборна, 100 м. Сміла; Черкаської 

області» 

Відділ культури 2022 2024 243,03 

 

11. "Система автоматичної пожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу" 

Міський будинок культури за адресою: 

вул. Соборна, 100,  м. Сміла Черкаської 

області 

Відділ культури 2022 2024 431,099 

 

12. Реконструкція центральної площі            

м. Сміла 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2022 2024 15326,2 

13. Капітальний ремонт вул. Ротондівської 

(від вул. В. Чорновола до вул. Соборної) з 

благоустроєм прилеглої території в         

м. Сміла Черкаської області (з 

організацією під’їзних шляхів, руху 

пішоходів та паркування до стадіону 

«Юність»)» (коригування) 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2022 2024 11402,972 

14. Побудова системи відеоспостереження в 

м. Сміла, Черкаської обл. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2022 2024 10699,960 

15. Запровадження роздільного збирання 

твердих побутових відходів на території 

м. Сміла Черкаської області 

КП 

Комунальник 

2022 2024 5158,00 

 




