
Довідка про підсумки економічного і соціального розвитку Зачепилівської 

селищної ради станом на 01 жовтня 2020 року 

Зачепилівська селищна об’єднана територіальна громада утворилася 13 

травня 2017 року внаслідок об’єднання 1 селищної та 5 сільських рад. 27 жовтня 

проведено перші вибори до ОТГ. 30 червня 2019 року, після проведення виборів, 

відбулося дооб’єднання Малоорчицької сільської ради. 

У громаді розташовано 22 населених пунктів, утворено 

6 старостинських округів. Чисельність населення станом на 01.01.2020 року – 

10631 особа, територія – 527,73 км2. 

Фінанси 

За січень-вересень 2020 року до загального фонду селищної ради одержано 

59 млн. 904,8 тис грн надходжень (разом з трансфертами). 

План податків і зборів за січень-вересень виконано на 102,9%, при 

уточненому  плані на звітний період в сумі 32 млн. 468,7 тис грн, фактично 

надійшло 33 млн. 403,1 тис грн, що на 934,4 тис грн більше планових показників. 

Забезпечено приріст надходжень доходів загального фонду до відповідного 

періоду 2019 року в сумі 5 млн.420,3 тис грн. 

Основним джерелом формування доходної частини селищного бюджету є 

податок на доходи фізичних осіб (складає 55,1% в загальному обсязі надходжень 

податків і зборів). За січень-вересень план надходжень по вказаному податку 

виконано на 104,7%, при плані 17 млн 574,4 тис грн. одержано 18 млн 404,8 тис 

грн., що на 830,4 тис грн. більше планових показників і на 3 млн 352,4 тис грн. 

більше від надходжень за відповідний період минулого року. 

Ще одним значним джерелом надходжень селищного бюджету є податок 

на майно (складає 22,5% в загальному обсязі надходжень податків і зборів). За 9 

місяців поточного року план надходжень по ньому виконано на 101,0%, при 

плані 7456,8 тис грн. фактично одержано 7528,2 тис грн., що на 71,4 тис грн. 

більше планових показників і на 258,9 тис грн. більше від надходжень за 

відповідний період минулого року.  

Єдиний податок також істотно впливає на формування доходної частини 

бюджету (18,1% в загальному обсязі надходжень). За січень-вересень поточного 

року план надходжень по ньому виконано на 100,5%, при плані 6014,0 тис грн. 

фактично одержано 6045,4 тис грн.  

Також впродовж 9 місяців 2020 року до бюджету селищної ради з 

державного бюджету надійшло 1445,4 тис грн. базової дотації, що становить 

100% до плану на відповідний період. Додаткова дотація з обласного бюджету 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 



освіти та охорони здоров’я в сумі 3 млн 234,8 тис грн., що становить 100% до 

плану.   

На утримання закладів освіти з державного бюджету отримано субвенцію в 

сумі 18 млн. 376,9 тис грн., що становить 100% до плану на відповідний період.  

На фінансування закладів охорони здоров’я одержано медичну субвенцію з 

державного бюджету в сумі 1 млн 978,7 тис грн., що становить 100% до плану. 

Видатки зведеного бюджету по загальному фонду за січень-вересень 2020 

року виконані на 78,7%, при плані фінансування 64 млн 381,2 тис грн виконання 

становить 50 млн 695,5 тис грн. Невиконання плану пояснюється тим, що термін 

виплати заробітної плати – 4 та 7 числа наступного місяця. 

 

Освіта 

Забезпечення різнобічного розвитку дошкільників у Зачепилівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді здійснюють 6 дошкільних 

навчальних закладів, у тому числі 3 дошкільні навчальні заклади та 3 дошкільні 

підрозділи у складі навчально-виховного комплексу, філії ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

початкової школи де виховується 266 дітей віком від 1 до 6(7) років.  

Закладами дошкільної освіти організовано роботу 17 груп, у тому числі:2 

групи раннього віку, 7 дошкільних груп та 8 різновікових груп. Кількість 

педагогічних працівників – 40 осіб. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми 

власності налічує 4 навчальних закладів, в тому числі 1 НВК, 2 школи I-III 

ступенів та 1 початкова школа. Згідно з мережею і контингентом у закладах 

загальної середньої освіти функціонує 66 класів із кількістю учнів – 973, 

кількість педагогічних працівників – 108 осіб.  

З метою задоволення освітніх потреб учнів прилеглих територій 

функціонує  Зачепилівський освітній округ. До його складу входять 

Зачепилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 

ради Харківської області (опорний заклад), Леб’язька філія Зачепилівської 

загальноосвітньої школи Зачепилівської селищної ради Харківської області та 

Сомівська філія Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської області.  

У навчальних закладах громади налічується 194 одиниці комп’ютерної 

техніки у складі 13 навчально-комп’ютерних комплексів, до мережі Інтернет 

підключено всі навчальні заклади. Мультимедійне обладнання мають 4 заклади.  

Відділом освіти, молоді та спорту, а також навчальними закладами 

організовано підвезення дітей та вчителів до місця навчання та роботи, підвіз 



здійснюють 10 шкільних автобусів, що підвозять 334 учня, підвіз дітей 

забезпечено в повному обсязі. 

Позашкільну освіту в Зачепилівській об’єднаній територіальній громаді 

здійснює Комунальний заклад «Зачепилівський  будинок дитячої та юнацької 

творчості», який є комплексним закладом за напрямками фізкультурно-

оздоровчого, еколого-біологічного, туристично-краєзнавчого, соціально-

екологічного, технічного та культурно-образотворчого спрямування. Гуртковою 

роботою в закладах освіти Зачепилівської селищної ради охоплено  762 дитини, 

які займаються в 38 гуртках: з них 542 дитини займаються в 27  гуртках  по 

селищу та 220 дітей – в 11 гуртках у сільській місцевості. Кількість педагогічних 

працівників, які працюють у закладі  позашкільної освіти – 39. 

Гарячим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах громади 

охоплено 716 учнів. В тому числі за бюджетні кошти – 504 дитини, 

сільськогосподарських та інших підприємств – 57 дітей, 155 учня – за кошти 

батьків. За рахунок бюджетних коштів харчуються наступні категорії учнів: 

сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 24, діти із особливими 

освітніми потребами – 2, малозабезпечені – 106, діти учасників АТО – 23, діти – 

переселенці зі Сходу країни – 2, діти-інваліди – 7. 

За рахунок залишків освітньої субвенції придбано наступне матеріально-

технічне оснащення:  

- м’ячі футбольні, волейбольні, баскетбольні на суму 57,0 тис грн для 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 2-х філій, Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Бердянського НВК «ДНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

- пожежні щити та їх комплектуючі на суму 95,3 тис грн для всіх шкіл та 

дитсадків громади; 

- мати спортивні на суму 25,3 тис грн для Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 2-х філій, Бердянського 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», КЗ «Орчицька початкова школа»; 

- опалювальний пристрій на суму 21,4 тис грн для Зачепилівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів; 

- зонти витяжні з нержавіючої сталі на суму 40,8 тис грн для Бердянського 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сомівської 

філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

- комплекти вентиляційного обладнання до кухонних зонтів на суму 199,2 

тис грн  для Бердянського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

та Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 



- тенісні столи на суму 36,00 тис грн для Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Сомівської та  Леб’язької філій Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Бердянського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

- батути на суму 15,200 тис грн для Сомівської та Леб’язької філій 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Відповідно до вимог «Нова українська школа» за рахунок залишків 

освітньої субвенції для 7-ми перших класів громади придбано: килими на суму 

21,3 тис грн, проектори – 98,0 тис грн, багатофункціональних пристроїв та 

принтерів (2 для Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 для Бердянського НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», 1 для Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 62,1 тис грн. 

З місцевого бюджету для усіх закладів освіти придбано індивідуальні 

засоби захисту, антисептики, відра, розпилювачі тощо, термометри, 

опромінювачі, дошки класні (31 шт) на суму 221,9 тис грн. 

За рахунок державного - 87,8 тис грн та місцевого - 154,2 тис грн бюджетів 

на загальну суму 242,0 тис грн придбано ноутбуки для: Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (4 шт.), Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт.), Бердянського НВК (2 

шт.), Леб’язької філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт.), Сомівської філії 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт.), КЗ «Орчицька початкова школа» (1 

шт.). 

Тривають роботи по об’єкту «Реконструкцію частини приміщень 

комунального закладу "Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району  Харківської області 

розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський 

район,смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» - 1247,1 тис грн (обласний 

бюджет). 

 

Культура 

Мережа  галузі  «культура» у громаді складається із 23 закладів культури; з 

них: 

- 13 бібліотек 

- 9 клубних закладів  

- 1 школа естетичного виховання  

Основні показники діяльності бібліотек громади за звітний період 

становлять: 

-   кількість користувачів – 6041 особа, в т.ч. дітей – 1386  

- кількість книговидачі становить – 95915 примірників, в т.ч. дітям – 40130 

-   кількість відвідувань – 27471 в т.ч. дітей – 13231. 



З початку поточного року фонд бібліотек поповнився на 1751 примірник. 

Станом на 01.07.2020 року  книжковий фонд становить 141800 примірників, 

із них книг 111784  на суму 972,1 тис грн. 

Всього за звітний період  в бібліотеках РЦБС було проведено 339 заходів, 

відвідування яких становить 4886 осіб. 

Впродовж січня – вересня 2020 року в клубних закладах громади проведено 

347 заходів,  відвідування становить 25326, з них: заходів для дітей та підлітків 

до 18 років - 151, відвідування становить 2989. Функціонує 33 аматорських 

формувань  в них учасників - 318, з них: дитячі – 18, учасників 147. Клубів за 

інтересами – 1, учасників 57 осіб. Кількість художників та майстрів народного 

мистецтва – 21. 

Станом  на 01.10.2020 року в Дитячій музичній школі навчаються 130 учнів 

віком від 6 до 16 років. У школі функціонує 2 відділи та 11 класів в них викладає 

10 викладачів різного напрямку. З початку навчального року проведено 17 

заходів. 

За рахунок реалізації мініпроєкту «Зачепилівський Будинок Культури – 

центр дозвілля громади», що дозволив суттєво оновити та осучаснити 

матеріально-технічну базу Зачепилівського Базового Будинку культури за 

рахунок придбання комплекту музичної апаратури та сценічні костюми у 

кількості 143 одиниці. Загальна вартість мініпроєкту склала 297,6 тис грн, них: 

148,8 тис грн – обласний бюджет, 133,9 тис грн – селищний та 14,9 тис грн інші 

кошти. 

Розпочато реалізацію мініпроєкту «Сільський клуб – оберіг культур на селі», 

що передбачає зокрема проведення робіт по «Реконструкція системи опалення в 

Олександрівському сільському будинку культури» витрачено 284,9 тис грн 

(місцевий бюджет). 

Соціальний захист 

Рішенням ХІХ сесії VІІІ скликання Зачепилівської селищної ради №707 від 

19 жовтня 2018 року з метою покращення надання соціальних послуг мешканцям 

громади створено Комунальну установу «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Зачепилівської селищної ради 

Станом на 01.10.2020 року у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) діють такі відділення: 

-  відділення соціальної допомоги вдома; 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги; 



-  відділ дітей, сім’ї та молоді; 

-  пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. 

Відділенням соціальної допомоги вдома протягом 9 місяців 2020 року 

надано послуги 454 громадянам похилого віку та інвалідам. Середнє 

навантаження на одного соціального робітника у відділенні соціальної допомоги 

вдома становить 13 осіб. 

Згідно Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, 

територіальним центром надається соціальна послуга догляд вдома - допомога у 

самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, 

годування), у пересуванні в побутових умовах, у веденні домашнього 

господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів, 

приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів, 

дрібний ремонт одягу, взуття тощо), в організації взаємодії з іншими фахівцями 

та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб тощо) та 

інше. Впродовж 9 місяців 2020 року надано 75978 різновидів цієї послуги. Платні 

соціальні послуги надані 238 особам на суму 144,7 тис грн. 

Постійно ведеться контроль за якістю та повнотою надання соціальними 

робітниками соціальної послуги догляд вдома підопічним, враховуючи 

особливості роботи  з окремими категоріями отримувачів соціальної послуги, з 

метою підвищення якості обслуговування громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, хворих. 

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги взято на обслуговування 620 осіб та надано допомогу у  вигляді   речей  

бувших у  вжитку (одяг, взуття, постільні речі), загальною вагою 470 кг на  суму 

0,6 тис грн. 

В пункті прокату технічних та інших засобів реабілітації на платних 

умовах в тимчасове користування згідно договору засоби реабілітації (інвалідні 

візки, стільці туалетні,  ходуни – ролатори, милиці) отримали 22 особи, на суму 

4,1 тис грн  

Станом на 01.10.2020 року відділом сім’ї, дітей та молоді спільно із 

відділом у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Зачепилівської 

селищної ради, службою у справах дітей Зачепилівської райдержадміністрації,  

відділом поліції Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській 

області здійснено оцінку потреб в 152 сім’ях (в них 275 дітей). За карткою 

отримувача послуг 229 особам надано 459 послуг. 



Під соціальним супроводом впродовж 9 місяців 2020 року перебувало 11 

сімей (в них виховується 32 дитини), з них 7 багатодітних сімей (в них 27 дітей).  

В ході здійснення соціального супроводу сім’ям надано 340 послуг.  

З початку 2020 року під соціальний супровід взято 6 сімей (в них 12 дітей). 

В Зачепилівському районі функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких 

виховується 7 дітей з числа дітей позбавлених батьківського піклування. Ці сім’ї 

знаходяться під соціальним супроводженням відділу сім’ї, дітей та молоді, яке 

передбачає здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належних умов 

функціонування прийомних сімей, зокрема надання соціальних послуг. Станом 

на 01.10.2020 року ці сім’ї отримали 98 соціальних послуг. 

Протягом 9 місяців 2020 року серед населення району, зокрема учнівської 

молоді проведено 26 групових заходів з питань профілактики та боротьби з 

наркоманією, алкоголем, пропаганди здорового способу життя, з питань 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування (патронат над дитиною), попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми, охоплено  256 осіб. 

З метою дотримання профілактичних та протиепідемічних заходів, 

запобігання можливості інфікування оточуючих коронавірусом COVID-19, 

працівникам комунальної установи було роздано  гумові рукавички та медичні 

маски.  

Комунальною установою «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Зачепилівської селищної ради           

разом  з відділом у справах дітей, сім'ї та питань  соціального захисту 

Зачепилівської селищної ради, старостинськими округами та сільськими радами 

було організовано  отримання та доставку продуктових наборів (від мережі 

магазинів АТБ)  громадянам віком 80 років і старіше та одиноким 

непрацездатним громадянам, які знаходяться на обслуговуванні в 

територіальному центрі та потребують сторонньої допомоги. 

 

Житлово-комунальне господарство та будівництво 

Житловий фонд громади налічує всього 31 житловий будинок, технічний 

стан житлового фонду Зачепилівського району характеризується високим 

коефіцієнтом зносу – 57,5%.   

Станом на 01.10.2020 року діє 10 ОСББ, до складу яких входить 14 

житлових будинків, загальною площею 14,3 тис.кв.м.  

Виконано проектні роботи по наступним об’єктам: 



- Реконструкція мереж водопостачання по вул. Шкільна в селі Семенівка, 

Зачепилівського району Харківської області – 18,9 тис грн (місцевий 

бюджет) 

- Капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева від будинку №2 до 

будинку №72 в селі Скалонівка, Зачепилівського району, харківської 

області – 70,3 тис грн (місцевий бюджет) 

 

 

 

Начальник відділу економіки, інвестицій  

та інфраструктурних проектів                                                   Світлана ОДНОРАЛ 


