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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

Михайлівської сільської територіальної громади за 2021 рік 

 

Програма соціально - економічного розвитку Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік, затверджена сільською радою 24.12.2020 

рішенням № 2 - 2/VІІI. 

Робота виконавчого комітету сільської ради та його структурних 

підрозділів в 2021 році була направлена на реалізацію завдань та заходів 

Програми соціально-економічного розвитку Михайлівської сільської  

територіальної громади на 2021 рік. 

Провівши детальний аналіз виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Михайлівської сільської територіальної громади необхідно 

відзначити, що фінансування заходів Програми за 2021 рік здійснювалось з 

урахуванням реальних можливостей сільського бюджету та за рахунок коштів 

державних субвенцій. 

На території Михайлівської сільської ради розташовано 13 населених  

пунктів: с. Михайлівка, с. Ребедайлівка, с. Флярківка, с. Жаботин, с. Куликівка, 

с. Лубенці, с. Пляківка, с. Ревівка, с. Райгород, с. Ярове, с-ще Лісове, с-ще 

Сокирне та с-ще Грекове. Адміністративно-територіальним центром 

Михайлівської сільської територіальної громади є село Михайлівка, яке 

знаходиться на відстані 10 км від м. Кам`янка, 12 км до найближчої залізничної 

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

Михайлівська сільська територіальна громада межує з Кам’янською, 

Березняківською та Медведівською громадами Черкаського району, Черкаської 

області. 

Через територію громади проходить автомагістраль H-01 (Київ –Луганськ 

- Ізварине). 

Відстань від адміністративного центру с. Михайлівка до населених 

пунктів СТГ: с. Ребедайлівка – 7 км, с. Флярківка – 4 км, с. Жаботин – 8 км,                

с. Куликівка – 16 км, с. Лубенці – 22 км, с. Ревівка – 18,3 км, с. Пляківка – 16,7 

км, с. Райгород – 23 км, с. Ярове – 20 км, с-ще Грекове – 18 км, с-ще Сокирне - 

14 км та с-ще Лісове – 10 км.  

Територія громади складається з 4450 дворів і нараховує 6788 жителів. 

Загальна площа території Михайлівської сільської територіальної 

громади складає 23246 га. 

 

 



Демографічна ситуація. 

Сучасна демографічна ситуація, що склалась в селах громади, 

характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення, 

його економічно - активної частини і питомої ваги зайнятості населення. 

Загальна чисельність зареєстрованого населення Михайлівської сільської 

територіальної громади станом на 01.01.2022  6788 осіб, з них 2055 пенсіонерів, 

що складає 30,2 %  від  загальної  чисельності.  

 Як і загалом в Україні, на території сільської територіальної громади 

смертність перевищує народжуваність.  За 2021 рік на території Михайлівської 

сільської ради  народилося 36 дітей, а померло  118 осіб.  Приписалося  183 

особи, виписалося  158  осіб. 

Стан розвитку інфраструктури громади. 

На території Михайлівської сільської територіальної громади здійснюють 

господарську діяльність ряд суб’єктів підприємницької діяльності. Основні 

напрями діяльності – сільськогосподарське виробництво, підприємство 

переробної промисловості, роздрібна торгівля. 

Найбільшими платниками податків та землекористувачами є: ТОВ 

«Олімп», ТОВ «СП «Нібулон», АПК «Сервіс», ПП «ВАТ КОМПАНІ», ТОВ 

«Альфа-Агро» КВГ, ДСП «Агрокомплекс», ТОВ «Компанія «Тіса-Агро», ТОВ 

«Імпульс», ТОВ «Колос – 08», ТОВ «СТ «Агросвіт», фермерські господарства 

ФГ «Бандура В.І.», СФГ«Руденка В.І.», ФГ «Шульги О.Я.», СФГ «Клин», СФГ 

«Органік», ФГ «Москаленко 3», ФГ «Деметра-15», ФГ «Куцівське», СФГ 

«Органік», які практикують вирощування зернових та технічних культур, 

бобових культур і насіння олійних культур, а також надання послуг у 

рослинництві; ТОВ "БК "ЕСКАДОР"- виробництво неметалевих мінеральних 

виробів та багато інших; ДП «Кам’янський лісгосп» - відтворення і збільшення 

лісів шляхом лісовідновлення і лісорозведення, ТОВ «Експоліспром» - 

переробка деревини; ТОВ "СОНАТА-ОІЛ" – виробництво олії та рослинних 

жирів; ФОП «Левенець К.І.», ФОП «Марченко Г.В.» - роздрібна торгівля, ПАТ 

«Укрнафта», ПП «Везувій» - реалізація паливно-мастильних матеріалів. 

Загалом, у Михайлівській громаді зареєстровано 58 юридичних осіб та 

121 фізична особа – підприємець. Функціонує 25 закладів торгівлі, 2 заклади 

громадського харчування, 2 заклади побутового обслуговування населення 

(шиномонтаж та салон краси), 2 АЗС. 

Діюча торговельна мережа та мережа надання послуг повністю  

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

території громади здійснюється виїзна торгівля.  

На території с. Ребедайлівка 233 домогосподарства та на території                 

с. Пляківка 82 домогосподарства користуються централізованою системою 

водопостачання, решта жителів користуються водою із індивідуальних 

колодязів. 

Через Михайлівську сільську територіальну громаду проходить 

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

з районним центром, областю та м. Києвом.  



Транспортне сполучення із обласним центром м. Черкаси здійснювалося   

АТП-17142 маршрут Кам`янка - Черкаси, кількість перевезень                  

становило 9 - здійснювалося щоденно; з містом Кам`янка  АТП -17142 кількість 

перевезень 1 – щоденно Кам`янка – Ребедайлівка та 2 маршрути щоденно 

Черкаси - Жаботин- Кам`янка здійснювало ТОВ «Сервіс-Авто 2005». На Київ 

здійснювалося перевезення АТП -17142 1 маршрут щоденно. Завдяки 

вигідному територіальному розташуванню через с.Михайлівка проходять 

маршрути пасажирських автотранспортних засобів, що здійснюють 

міжрегіональне перевезення пасажирів (м.Київ та м.Кропивницький). Нажаль, 

не має автобусного сполучення з селищем Лісове, с.Ревівка, с.Пляківка, с.Ярове 

та с. Райгород. Через села Ревівка, Пляківка, Ярове та Райгород проходить 

залізничний транспорт. 

У 2021 році за рахунок коштів бюджету громади проведено частковий 

ремонт окремих вулиць, що не мають твердого покриття в с. Ребедайлівка,                    

с. Райгород, с. Жаботин, с. Пляківка на суму 512,06 тис.грн. 

Витрачено 214,3 тис.грн. – на придбання предметів і матеріалів 

(господарчих та будівельних матеріалів, інвентарю, електричного обладнання 

для благоустрою сіл);  

На транспортні послуги, вуличне освітлення, послуги по очищенню та 

благоустрою кладовищ, на видатки з оплати праці (громадські роботи та за 

ЦПД) було використано кошти в розмірі 360,1 тис. гривень. 

Із місцевого бюджету на поліпшення благоустрою, водопровідно-

каналізаційного господарства та екологічного стану в населених пунктах 

громади використано коштів в сумі 242,94 тис. грн. 

На оплату вуличного освітлення  в селах громади використано 598,5 тис. 

грн. 

Проведено капітальний ремонт мережевого знаку (інформаційне панно) 

219 км автодороги Київ-Знам’янка Михайлівської сільської ради, Черкаського 

району Черкаської області на суму 21,02 тис.грн. 

Соціальний захист. 

Жителі Михайлівської громади отримують соціальну допомогу із 

державного бюджету, а також їм надається матеріальна допомога із сільського 

бюджету. За 2021 рік на виплату матеріальних допомог за зверненнями жителів 

громади, в тому числі: допомоги на лікування онкохворим, післяопераційну 

реабілітацію, учасникам бойових дій на території інших держав було   

спрямовано видатки в сумі 265,64 тис. грн. 

Крім того, протягом 2021 року проводилися виплати за іншими 

напрямками програми «Турбота» на загальну суму 115,73 тис.грн.: 

надання пільг населенню (пільговим категоріям) з оплати послуг зв’язку 

та комунальних послуг -  в сумі 17,76 тис.грн.;  

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті -  в сумі 26,37 тис.грн.;  



компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на автомобільному транспорті – 41,58 тис.грн.; 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги -  в сумі 13,13 тис.грн.;  

 виплати ветеранам війни та праці – 6,6 тис. гривень. 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи -  в сумі 4,38 тис.грн.;  

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни -  в сумі 2,04 тис.грн.;  

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування -  в 

сумі 3,84 тис.гривень. 

На території сільської ради зареєстровано і проживає 72 багатодітні сім’ї, 

в яких виховується 231 неповнолітня  дитина. 10 дітей, які знаходяться під 

опікою. У громаді 17 сімей учасників АТО, в яких проживають  23 дітей. 

На території Михайлівської сільської ради 150 одиноких непрацездатних 

громадян - інвалідів,  яких обслуговують  15 соціальних  робітників.  

Освіта 

Освітню галузь Михайлівської сільської територіальної громади 

представляють 5 закладів освіти: 

1. Михайлівський ліцей; 

2. Ребедайлівський ліцей; 

3. Ревівський ліцей; 

4. Жаботинський ліцей; 

5. Райгородський ліцей, 

в яких навчається 556 учнів, працює 85 учителів. В даних закладах освіти 

організовано гурткову роботу. Організовано інклюзивне навчання для 1 дитини 

в ЗЗСО. П’ятеро дітей здобувають освіту на індивідуальній формі навчання 

(згідно довідок ЛКК).  

           Для покращення матеріально - технічної бази  закладів освіти за кошти 

бюджету громади було придбано: 

             -     шкільні меблі (столи та столи учнівські)  на загальну суму 76,240        

               тис.грн.; 

- проектори, принтери та іншу оргтехніку  на суму 109,878 тис.грн.;  

- бензопили-13,695 тис.грн;   

- морозильні скрині, сушилки для рук, водонагрівач, холодильник 

27,800 тис.грн.;  

- спортінвентар – 7,85 тис.грн;   

- модульні меблі для 1 класів ЗЗСО громади на суму  38493,5 тис.грн.; 

- два опалювальні твердопаливні котли для Ребедайлівського ліцею 

загальною вартістю 181,368 тис.грн. 

Проведено поточний ремонт приміщень ліцеїв  на суму 151,74 тис.грн. та 



капітальний ремонт приміщень  котельні КЗ «Ребедайлівський ліцей» на суму 

49,987 тис.грн., погребу КЗ «Ревівський ліцей»  на суму 27,138 тис.грн. 

На ремонт шкільних автобусів та іншого обладнання використано коштів 

в сумі 76,77 тис.грн. та придбано запасних частин для ремонту шкільних 

автобусів на суму 41,0 тис.грн. 

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» з Державного бюджету місцевим бюджетам було 

виділено та використано кошти  субвенції в сумі 293,32 тис.грн. Крім цього на 

зазначений напрямок виділялось співфінансування в сумі 23,86 тис.грн. На всі 

ліцеї громади було придбано меблі для початкових класів, модульні меблі, 

демонстраційне обладнання, інтерактивні комплекти. 

В 2021 році Михайлівська громада отримала новий шкільний автобус для 

Жаботинського ліцею, вартість якого складає 1,85 млн.грн., з яких 90%-

державний бюджет, 10%  співфінансування  місцевого бюджету обласному 

бюджету 184,07 тис.грн. Автобус комфортабельний на 30 місць, кожне 

обладнане пасками безпеки. 

Також, на території громади є комунальний заклад «Михайлівська 

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

території даної школи - інтернату функціонує двоповерховий гуртожиток на 

120 місць, фінансування якого здійснюється за рахунок обласного бюджету.  

На території громади працює 5 закладів дошкільної освіти: ЗДО 

«Барвінок» с. Михайлівка, ЗДО «Дзвіночок» с. Ребедайлівка, ЗДО «Сонечко»  

с. Пляківка, ЗДО «Веселка» с. Райгород та ЗДО «Колосочок» с. Жаботин, які 

відвідує 106 дітей, працює 31  працівник.   

Заклади дошкільної освіти знаходяться на повному утриманні сільської 

ради. Створено всі необхідні умови  для виховання  та навчання дітей. 

Із місцевого бюджету на поточні ремонти закладів дошкільної освіти 

витрачено кошти в сумі 54, 265тис.грн.  

Придбано бензопили та бензокосу на загальну суму 25,820 тис.грн., 

фарби - 15,273 тис.грн., господарчих товарів – 46, 164 тис.грн., холодильник  

7,900 тис.грн.   

На виготовлення документації по проекту «Капітальний ремонт 

стрілкового тиру комунального закладу Михайлівський ліцей Михайлівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області» в с. Михайлівка,         

вул. Г.Майдану,29» витрачено коштів з місцевого бюджету - 30,0 тис.грн., по 

проекту «Капітальний ремонт кімнати для розміщення санвузла в приміщенні 

закладу дошкільної освіти «Колосочок» Михайлівської сільської ради в             

с. Жаботин, Черкаського району, Черкаської області, вул. Шкільна» - 50,0 

тис.грн. 

На коригування ПКД та експертизи по проекту «Капітальний ремонт з 

проведення енергетичних заходів закладу дошкільної освіти «Колосочок» 

Михайлівської сільської ради в с. Жаботин, Черкаського району, Черкаської 

області, вул. Шкільна» - 8,58 тис.грн.; 

На розроблення ПКД та експертизи на об’єкт «Капітальний ремонт по 

заміні покрівлі закладу дошкільної освіти «Барвінок» Михайлівської сільської 



ради в с. Михайлівка, Черкаського району, Черкаської області,                                 

вул. Шевченка,20» витрачено суму 9,78 тис. гривень. 

 

Охорона здоров’я 

В мережі закладів охорони здоров’я на території Михайлівської сільської 

територіальної громади функціонує 7 лікувально - профілактичних закладів: 

- 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Михайлівка та                       

с. Жаботин;  

- 2 фельдшерсько-акушерські пункти с. Ребедайлівка та с. Райгород; 

- 3 фельдшерські пункти с. Ревівка, с. Флярківка та с. Куликівка. 

За рахунок коштів місцевого бюджету придбано мопед вартістю 17,60 

тис. грн. для фельдшера фельдшерського пункту с. Ревівка. 

Здійснено виготовлення 3 робочих проектів, а саме: «Капітальний ремонт 

нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с. Райгород, 

вул. Слави, 6, Черкаського району, Черкаської області» на суму 35,0 тис.грн, 

«Капітальний ремонт нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського 

пункту в с. Ревівка, вул. Воронкова, 25, Черкаського району, Черкаської 

області» на суму 17,0 тис. грн., «Реконструкція нежитлової будівлі під 

амбулаторію практики сімейної медицини в с. Михайлівка, вул. Героїв 

Майдану, 27, Черкаського району, Черкаської області» на суму 30,0 тис.грн. 

В 2021 році із  місцевого бюджету на  співфінансування обласному 

бюджету виділено суму 349,92 тис.грн. на реалізацію інвестиційного проекту 

«Реконструкція нежитлової будівлі під амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини в с. Михайлівка по вул. Героїв Майдану, 27а, 

Черкаського району, Черкаської області». 

          Культура та духовність  

Мережа закладів культури на території сільської територіальної громади 

представлена 6 бібліотеками, 6 Будинками культури (с. Михайлівка, с. 

Ребедайлівка, с.Жаботин, с. Куликівка, с. Райгород, с. Ревівка) та 2 сільськими 

клубами (с. Флярківка, с. Пляківка), які фінансуються з місцевого бюджету. 

Для покращення матеріально - технічної бази  закладів культури за кошти 

бюджету громади виконано наступні заходи:   

- з нагоди ювілею народного духового оркестру Михайлівської громади 

придбано духовий музичний інструмент вартістю 15,500 тис.грн 

- за рахунок благодійних коштів в сумі 25,7 тис.грн.  придбано секційну 

огорожу до Пляківського клубу (17,0 тис.грн.) та обладнання для 

дискотеки (8,7 тис.грн). 

Розроблено кошторисну документацію та експертизу по проекту 

«Капітальний ремонт по заміні покрівлі будинку культури в с. Райгород 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області вул. 

Слобідська,8» на суму 9,78 тис.грн. та проведено коригування кошторисної 

документації по проекту «Капітальний ремонт покрівлі Ребедайлівського БК 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. 

Ребедайлівка, вул. Кам’янська,20» в сумі  9,61 тис.грн. 



Проведено виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі 

Ребедайлівського будинку культури Михайлівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області в с. Ребедайлівка, вул. Кам’янська,20» на суму 9,96 

тис.грн; 

 

          Фізична культура та спорт  

           На території сільської ради діють спортивні команди, які приймають 

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

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

спортом.  

Придбано грузо-пасажирський автомобіль «Opel-Combo» вартістю 537,2 

тис.грн.; 

  Проведено капітальний ремонт системи опалення Ребедайлівського 

старостату на суму 49,86 тис. грн. 

В 2021 році Михайлівською сільською територіальною громадою 

отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення 

заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій в сумі 

4423,332 тис.грн, яку  було спрямовано на реалізацію слідуючих проектів в сумі 

2450,737тис.грн.:  

- капітальний ремонт вул. Колгоспна с. Ребедайлівка Кам'янський район 

Черкаська область на суму 611,856 тис. гривень (кошти д/б 598,092 

тис.грн і співфінансування з місцевого бюджету 13,764 тис.грн) при 

затверджених  598,092 тис.грн.  асигнувань; 

- капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури 

за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н, с. Ревівка,                                 

вул. Воронкова, 8 на суму 350,510 тис.грн. (кошти д/б 340,547 тис.грн і 

співфінансування з місцевого бюджету 9,963 тис.грн) при 

затверджених  747,887 тис.грн. асигнувань; 

- придбання набору для надання медичних послуг із застосуванням 

телемедицини «Комплект V» для амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с. Михайлівка на суму 257,0 тис.грн. (кошти 

державного бюджету 257,0 тис.грн.) при затверджених 260,933 тис.грн. 

асигнувань; 

- капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в Комунальному закладі 

«Ребедайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Кам’янського 

району Черкаської області» в с. Ребедайлівка вул. Кам’янська,17 на 

суму 296,088 тис.грн.(кошти державного бюджету 296,088 тис.грн.) 

при затверджених 299,208 тис.грн. асигнувань; 

- капітальний ремонт нежитлового приміщення фельдшерсько-

акушерського пункту в с. Райгород, вул. Слави, 6, Черкаського району, 

Черкаської області на суму - 109,616 тис.грн. (кошти державного 

бюджету 109,616 тис.грн.) при затверджених 800,0 тис.грн. асигнувань; 

- капітальний ремонт покрівлі Ребедайлівського будинку культури 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в 

с. Ребедайлівка, вул. Кам’янська,20 в сумі  548,542 тис.грн. (кошти 



державного бюджету 548,542 тис.грн.) при затверджених 790,615 

тис.грн. асигнувань; 

- капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка,   

вул. Воронкова, 23, в сумі – 200,952 тис.грн. (кошти державного 

бюджету 200,952 тис.грн.), при затверджених 826,597 тис.грн. 

асигнувань; 

- придбання набору музичних інструментів на 99,9 тис.грн. (кошти 

державного бюджету 99,9 тис.грн.), при затверджених 100,0 тис.грн. 

асигнувань.  

Залишок коштів, який склався по даній субвенції на 01.01.2022 року 

буде використано для завершення даних проектів  в 2022 році. 

Підсумовуючи виконання програми соціально-економічного розвитку, 

слід зазначити, що виконавчим комітетом сільської ради, депутатами виконано 

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

заходи вдалося виконати у 2021 році. 

Основна причина невиконання даних заходів – відсутність коштів. 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності,  

економічного  розвитку та  

господарської діяльності                                                          Надія ВАКУЛЕНКО                                                                                   


