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ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

(третя сесія восьмого скликання) 

   

    

23 грудня 2020 року                                   №33 

 

Про затвердження Програми 

соціального і економічного 

розвитку Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області на 2021 рік 

 

Відповідно до ст.25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши «Програму соціального і 

економічного розвитку Хорольської міської ради на 2021 рік», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради  Лубенського району Полтавської області  на 2021 рік 

(додається). 

  

 2. Організацію виконання рішення покласти на виконком Хорольської 

міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань 

економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та 

підприємництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                      С.М. Волошин 
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Хорольська міська рада 

Лубенського району Полтавської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської територіальної громади 

Лубенського району Полтавської області  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорол, 2020 рік
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Додаток №1  

до рішення третьої сесії Хорольської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області восьмого 

скликання від 23.12.2020 р. №33 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціального і економічного розвитку  

Хорольської міської територіальної програми Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Хорольська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 

2. 
Дата, номер і назва документа 

про розроблення Програми 

Рішення третьої сесії Хорольської 

міської ради восьмого скликання від 

23.12.2020 р. №33 «Про затвердження 

Програми соціального і економічного 

розвитку Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області на 2021 рік»  

3. Розробник Програми 
Хорольська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 

4. Співрозробники Програми 

Підприємства, установи і організації 

Хорольської міської територіальної 

громади 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Хорольська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 

6. Учасники Програми 

Хорольська міська рада, підприємства, 

установи і організації Хорольської 

міської територіальної громади 

7. Термін реалізації Програми 2021  рік 

7.1. Етапи виконання Програми 2021  рік 

8. 

Перелік бюджетів або джерела 

фінансування виконання 

Програми,які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних Програм) 

Бюджет Хорольської міської 

територіальної громади, обласний 

бюджет, районний бюджет 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 
22742,0 грн. 

9.1. 

у тому числі: коштів бюджету 

Хорольської міської 

територіальної громади 
22078,5 грн. 
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ВСТУП 

            Програма соціального і економічного розвитку Хорольської  

міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена 

спеціалістами Хорольської міської ради відповідно до вимог Закону України 

«Про державне 

прогнозування та 

розроблення програм 

економічного і 

соціального розвитку 

України» №1602-ІІІ від 

23.03.2000 року. 

Програма базується на 

аналізі соціально-

економічної ситуації, що 

склалася за попередній 

рік, прогнозах, які враховують стан розвитку галузей виробництва, 

підприємництва і сільського господарства територіальної громади, а також 

зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети 

соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік, а також комплекс 

заходів органів місцевого самоврядування щодо реформування реального 

сектору економіки та соціальної сфери, підтримку найуразливіших верств 

населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення 

умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. 

           Програма розроблена на основі пропозицій відділів та інших 

структурних підрозділів міської ради, реорганізованих сільських рад, які 

увійшли до складу новоствореної територіальної громади, підприємств і 

установ громади, статистичних даних про розвиток Хорольської міської ради 

за попередній рік. 

У Програмі здійснено аналіз тенденцій економічного і соціального 

розвитку громади протягом 2020 року, визначено пріоритетні напрями та 

завдання економічного і соціального розвитку ТГ на 2021 рік, представлені 

прогнозні показники соціально-економічного розвитку громади в цілому та в 

розрізі окремих галузей, перелік програм, реалізація яких здійснюватиметься у 

2021 році, які відображають наміри структурних підрозділів Хорольської 

міської ради, реорганізованих сільських рад, а також підприємств, організацій 

і господарств громади щодо результатів їх діяльності у наступному році. 

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про 

інвестиційну діяльність», «Про  режим  іноземного  інвестування»,  «Про  

зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні», Податковий 
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кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєкту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), «Про 

запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів», «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року», від «Про 

схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку та основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 

роки»; Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року та Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки. 

   Методологічною основою розроблення Програми є наказ міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади». 

          Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу 

територіальної громади, до об’єднання мав власні пріоритети розвитку та 

власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після  об’єднання ці 

пріоритети мають бути переглянуті та вироблені єдині підходи до управління 

«об’єднаними» ресурсами громади. Стала очевидною потреба формування 

стратегії розвитку громади, яка б з’єднала території міської та колишніх 

сільських рад не тільки у вигляді нового адміністративно – територіального 

утворення, а сприяла б усвідомленню людей жити однією великою родиною. 

Тобто, виникла необхідність розробити документ, який розглядає процес 

стратегічного управління розвитку територією Хорольської територіальної 

громади в єдності всіх населених пунктів. 

 Стратегія виступає основним документом для реалізації соціально-

економічного розвитку громади, та визначає напрямок розвитку громади, 

служить базою для розробки проєктів, програм. Основним завданням цього 

документу – досягнення довгострокових цілей розвитку громади. Також 

Стратегія – це інструмент покращення конкурентоспроможності громади, так 

як допоможе привернути увагу інвесторів та грантодавців. 

Головною метою Програми на 2021 роки є зростання добробуту 

населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору 

економіки, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних 

галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових 

робочих  місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства про 

працю, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення 

якості надання соціальних послуг, реалізації програм розвитку. 

           Відповідно до тенденції розвитку у 2020 році, наявних проблем, у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку та 

систему заходів щодо реалізації цих пріоритетів у 2021 році. Програма містить 

основні показники економічного і соціального розвитку на 2021 рік, перелік 
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проєктів розвитку Хорольської територіальної громади та  цільових програм, 

які будуть реалізовуватися у 2021 році. 

Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим 

підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади, 

збільшення реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій та 

сприятиме досягненню головної мети Програми. 

 

Цілі та пріоритети соціального і економічного розвитку  

Хорольської міської територіальної громади  
на 2021 рік 

  Основними цілями Програми є: 
 забезпечення зростання дохідної частини бюджету громади та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 

 збереження кількості діючих  підприємств громади та трудового 

потенціалу; 

 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності громади; 

 нарощення обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний 

капітал; 

 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату 

територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проєктів, 

спрямованих на соціально-економічний розвиток; 

 недопущення заборгованості з виплати заробітної плати; 

 розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово-

комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрій 

громади; 

 забезпечення функціонування підприємств державного, 

комунального та приватного секторів економіки;                                        

 забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на 

рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної 

середньої та  позашкільної освіти; 

 сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, приватної 

ініціативи; 

 підвищення безпеки життєдіяльності населення; 

 забезпечення умов проживання в чистій, екологічно безпечній 

громаді. 

 Успішне виконання Програми забезпечить: 

 забезпечення наповнюваності бюджету Хорольської міської 

територіальної громади, проведення раціональної та ефективної бюджетної 

політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності 

бюджетних видатків; 
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 підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня  

зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного  

обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, розвиток  

туристичного сектору, фізкультури і спорту, наявність доступного  житла; 

 створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 

налагодження державно-приватного партнерства; 

 впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне 

використання енергоресурсів; 

 створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращення екологічного стану та збалансованого використання природних 

ресурсів. 

У 2021 році пріоритетними напрямками залишаються: 

- в соціально - гуманітарній сфері: 

 гарантований соціальний захист населення громади; 

 подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання 

сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей; 

 покращення якості життя дітей соціально вразливих груп; 

 подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів; 

 збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і   

мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків; 

 сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному 

вихованню та самовихованню молоді; 

 встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків 

 забезпечення соціальних гарантій населення; 

 формування та розвиток здорового способу життя; 

- в сфері економіки: 
 впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах 

комунальної власності громади, проведення постійного моніторингу 

енергоефективності комунальних об’єктів; 

 подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади; 

 усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для 

подальшого розвитку малого та середнього бізнесу; 

 продовження політики стабільності та прозорості на засадах, 

визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, 

посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань; 

 розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури; 

 сприяння повній, продуктивній зайнятості населення; 

- в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті: 

 упорядкування земельних відносин; 

 реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони 

навколишнього     природного середовища та місцевого екологічного плану дій 

по громаді,  раціонального використання природних ресурсів; 

- в частині подальшого розвитку громадського суспільства: 
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 забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів 

місцевого    самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки; 

 впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності 

місцевого самоврядування; 

 реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як 

основи суспільства; 

 подальше зміцнення законності та правопорядку. 

Критерії досягнення головної мети: 
 підвищення рівня життя – зростання реального наявного доходу, 

збільшення середньомісячної заробітної плати, створення нових робочих 

місць, зниження рівня зареєстрованого безробіття, бронювання робочих місць 

для громадян, які потребують соціального захисту; 

 розвиток основних галузей економіки на підставі її інноваційно-

інвестиційних складових, обсягів продукції промисловості у порівняних цінах, 

стимулювання освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції; 

 активізація підприємницької діяльності – сприяння збільшенню 

кількості  підприємств малого і середнього бізнесу; 

 поліпшення інвестиційного клімату – зростання обсягу 

інвестицій в основний капітал; 

 підвищення якості життєзабезпечення людини – реконструкція 

мереж водопроводів та водовідведення, ремонт та будівництво доріг та 

тротуарів, продовження реконструкції вуличного освітлення, підвищення 

санітарної культури серед жителів населених пунктів громади, озеленення 

міста, приріст обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства. 

          Фінансування проєктів та програм/заходів, що передбачаються цією 

Програмою планується здійснювати як із джерел традиційних (бюджету 

громади), так і нових, а саме: коштів цільової субвенції державного бюджету 

на розвиток інфраструктури територіальної громади, Державного фонду 

регіонального розвитку (ДФРР), а також донорських та приватних коштів.  

 

І. Аналіз соціального і економічного розвитку 

громади за 2020 рік 

         Незважаючи на непросте економічне та політичне становище, основні 

зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Хорольської 

міської ради у 2021 році будуть спрямовані на подолання наслідків 

загальнодержавної економічної кризи, спричиненої поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, розвиток базових секторів економіки, 

підвищення ефективності системи соціального захисту населення. 

Протягом  2020 року виконавчі комітети міської та сільських рад спільно 

з профільними постійними комісіями рад працювали у напрямку 

запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом та 

селами, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення 

модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, а 
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також вирішення нагальних економічних і соціальних проблем та виконання 

напрямів Програми соціально-економічного розвитку міста і сіл на 2020 рік. 

Завдяки спільним зусиллям вдалося досягти низки позитивних результатів. 

Діяльність органів місцевого самоврядування громади у 2020 році була 

направлена на: 

 створення комфортних умов для проживання мешканців сіл 

громади та міста, благополуччя їх жителів; 

 забезпечення належного функціонування закладів медицини, 

освіти, культури, спорту; 

 забезпечення роботи галузей житлово-комунального господарства у 

сфері надання якісних послуг населенню громади; 

 покращення благоустрою громади (капітальний ремонт доріг, 

освітлення вулиць, озеленення), запровадження енергозберігаючих технологій; 

 виконання міського та сільських бюджетів. 

 

Географічне розташування Хорольської міської 

територіальної громади 

             Хорольська міська територіальна громада Лубенського району 

Полтавської області утворена відповідно до Постанови Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року №807-

ІХ. До складу Хорольської громади увійшли 3 сільських громади і 10 

сільських рад, які об’єднали 93 населених пункти (10 старостинських округів). 

             Адміністративний центр громади – місто Хорол – древнє слов’янське 

місто, територія якого насичена пам’ятками різних епох та культур, 

розташоване на правому березі однойменної річки Хорол (назва в буквальному 

розумінні означає «швидкий»). Вперше згадується про Хорол у духовній 

Володимира Мономаха 1083 році. Вдале географічне розташування міста 

робить його не тільки потужним транспортним вузлом, а і туристично-

привабливим центром українських традицій. 

             Громада розташована на заході центральної частини Полтавської 

області. Річкова мережа Хорольської громади включає 15 річок. Місто Хорол 

безпосередньо розташоване на річці Рудка, що через 4 км впадає в річку 

Хорол. На території адміністративного центру громади проходить 

європейський транспортний маршрут міжнародного значення М03 «Київ-

Харків-Довжанський», що забезпечує зручне сполучення з містами-

мегаполісами: як з Києвом, так і з Харковом (242 та 286 км відповідно). В місті 

Хорол розташована проміжна залізнична станція на ділянці залізничного 

маршруту «Ромодан-Кременчук» (відстань до Кременчука – 87 км, 

до Ромодану - 27 км). Відстань до обласного центру м. Полтави становить 106 

км. 

           Площа Хорольської громади на час утворення становить1,06 тис.кв.км. 

(3,7% від території Полтавської області), яка розташована у межах 

Полтавської рівнини.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
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           Ґрунти району різноманітні за своїм походженням і родючістю. Більшу 

частину території становлять чорноземи типові мало гумусні і їх змиті   

різновидності. Механічний склад їх  легко- і середньосуглинкові. 

          Вміст гумусу – 4,2-4,4 %. Реакція ґрунтового розчину близька до 

нейтральної. Крім того, територію громади складають опідзолені ґрунти і їх 

змиті різновидності (7,6%), лучно-чорноземні і лучні в різній мірі 

солонцюваті  ґрунти. Наявні корисні копалини – пісок, мінеральна вода, торф, 

глина. Площа лісів – 3,2 тис. га, лісосмуги – 931 га. 

          На території громади протікає 15 річок протяжністю понад 10 км, 

загальна довжина яких становить 263 км. Найбільші річки – Хорол 

(протяжністю по громаді 40 км), Рудка (протяжністю 22 км),  Сула  

(протяжністю –20 км), Єньківка (16 км). 

           Існує 76  ставків (загальний об'єм 7,4 млн. куб. м.), 3 водосховища, 180 

артезіанських свердловин (загальний водозабір 2,6 млн. куб. м.). Загальна 

площа водного дзеркала: ставків – 524,8 га, річок – 197 га. 

          Експертні запаси підземних вод становлять 176,4 млн. куб. м., з них – 

випробуваних і затверджених  - 41,8 млн. куб. м. 

           В громаді зареєстровано 18 заказників і заповідних урочищ, 5 пам'яток 

природи  місцевого значення. На тернах громади виділено також землі 

природоохоронного значення – Хорольський ботанічний сад, який створено 

Указом Президента України №1041 від 11.12.2009 року. Територія 

Хорольського ботанічного саду належить до Північної області 

Придніпровської рівнини Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції 

лісостепової зони та займає площу у 18 га. Природоохоронна територія 

використовується для проведення просвітницької роботи, яка підвищує рівень 

екологічної освіти. При цьому, увага приділяється налагодженню співпраці з 

учнями шкіл і студентами навчальних закладів. Проводяться навчальні 

екскурсії. Створений екологічний маршрут, на якому міститься інформація 

щодо збереження та відтворення видів рослин. 

          В цілому природно-ресурсний  потенціал характеризується  достатньо 

високим рівнем екологічної чистоти  та відсутністю факторів дії непереборної 

сили (за винятком випадків градобоїв, буревіїв, смерчів, заморозків в окремих 

місцях в окремі роки). 

    Сучасна демографічна ситуація в громаді склалася під  впливом 

історичного  розвитку  території, природного  та  механічного руху населення. 

Демографічна ситуація Хорольської громади станом на 01.01.2020 року має 

наступний вигляд: 

 

Усе населення Міське Сільське 

обидві 

статі 
чоловіки жінки 

обидві 

статі 
чоловіки жінки 

обидві 

статі 
чоловіки жінки 

32661 15073 17588 12747 5781 6966 19914 9292 10622 

          

          Хорольська громада володіє трудовим потенціалом з достатньо високим 
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рівнем освіти та професійно-кваліфікаційного складу, хоч демографічна 

ситуація не сприяє нарощуванню. Попри особливості структури, трудовий 

потенціал здатний забезпечити реформування органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємництва та господарства громади. 

На території громади, як і в цілому в області сьогодні гостро стоїть проблема 

раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між 

галузями господарства, ліквідація безробіття тощо.  

Містобудівна документація по населених пунктах Хорольської ТГ 

потребує розробки та/або оновлення/актуалізації. У 2020 році розпочата 

робота по актуалізації Генерального плану міста Хорол та деяких населених 

пунктів громади.  

 

Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Чітко визначена та правильно організована робота щодо наповнення 

бюджету громади дозволила забезпечити його виконання. Основними 

резервами наповнення та ефективності використання коштів місцевих 

бюджетів є ефективне використання земельних ресурсів, погашення 

заборгованості до бюджетів, легалізація тіньової зайнятості та тіньової 

заробітної плати. Основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення 

бюджету, є податок на доходи фізичних осіб. Самостійним бюджетом громади 

досягнуто виконання затверджених планових показників власних та 

закріплених доходів загального фонду як в цілому, так і в розрізі складових 

джерел. Першочергово кошти виділялись на заробітну плату з нарахуваннями, 

інші соціальні видатки віднесені до захищених статей бюджету. 

В структурі надходжень податків і зборів по Хорольській громаді 

найбільшу питому вагу займають податки: 

- Єдиний податок; 
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів; 

- Плата заземлю. 

             Одним із найважливіших резервів наповнення бюджету громади є 

орендна плата за землю. Перегляд договорів міською радою за земельні 

ділянки державної та комунальної власності в частині розміру орендної плати 

відповідно до вимог Закону України «Про оренду землі» значно збільшує 

надходження коштів до міського бюджету. Для мобілізації коштів до бюджету 

протягом року посилено контроль за повнотою сплати та термінами укладання 

договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація. 

 

Промисловість та мале підприємництво 

           Промислова галузь громади має чітко виражену спрямованість на 

переробку сільськогосподарської сировини та машинобудування для 

переробних підприємств. 

            Місцевим гігантом з експорту продукції за кордон на території громади 

є ПрАТ «Хорольський механічний завод», заснований в 1938 році. Завод є 
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провідним  підприємством в Україні, яке спеціалізується на випуску машин і 

обладнання для харчової промисловості: зернопереробної, борошномельної, 

круп’яної і комбікормової галузей. На механічному заводі працює 270 осіб. 

Завод працює прозоро і є одним із найбільших платників податків області. 

           Вельми перспективною та значимою для нашої громади є діяльність 

приватного підприємства «Хорольська механізована пекарня», яке працює 72 

роки на ринку виробників. Підприємство виробляє понад 150 найменувань 

хлібобулочних та кондитерських виробів із різноманітними смаковими 

властивостями та поживною цінністю. На сьогодні хорольським хлібом 

забезпечується  9 районів області, 1200 підприємств торгівлі щоденно реалізує 

продукцію Хорольської механізованої пекарні. На підприємстві працює 

близько 100 чоловік різних професій. Пекарня працює стабільно і є одним із 

кращих платників податків до бюджетів різних рівнів. 

           На території міста розташований єдиний в Україні виробник сухих 

дитячих молочних сумішей – ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів 

харчування». Підприємство має досвід роботи в даній галузі близько 50 років з 

1972 року. Основними видами діяльності являється  виробництво дитячих 

сумішей, розлив води питної бутильованої для дітей, виробництво 73% масла 

вершкового. На підприємстві працює 345 чоловік. ТОВ «Хорольський завод 

дитячих продуктів харчування» до місцевого бюджету у 2020 році  сплачено 

більше 10 млн. гривень та до державного бюджету більше 45 млн. гривень. 

             В громаді зареєстровано 1481 суб'єкт підприємницької діяльності  з 

них із статусом юридичної особи – 549, без статусу юридичної особи – 12, 

фізичних осіб - 932 чоловіка. 

             В громаді діє 343 об'єкти роздрібної торгівлі з торговою площею 

магазинів понад 12,4 тис. кв. метрів та 33 ресторанних господарства, які мають 

близько 1000 посадочних місць. 

 

Сільське господарство 

         Загальна кількість власників землі та землекористувачів в Хорольській 

громаді становить 29 160 чоловік. 

         Загальна площа земель Хорольської громади (адміністративний центр і 

старостинські округи) становить 106233 га. 

Землі, які входять до адміністративно-територіальних одиниць 

Сільськогосподарські землі 
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адміністративний центр 297,3208 3,5200 - - 

старостинські округи 87687,372 1449,5025 799,3096 11,6000 

 87984,6928 1453,0225 799,3096 11,6000 

Всього 87384,6928 га 
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Ліси та інші лісовкриті площі 

л
іс

о
в

і 
зе

м
л

і 

ч
а

г
а

р
н

и
к

и
 

з 
у

сі
х

 л
іс

ів
 т

а
 

ін
ш

и
х

 

л
іс

о
в

к
р

и
т
и

х
 

п
л

о
щ

 

адміністративний центр 16,8245 36,2500 16,3245 

старостинські округи 4536,93 169,05 4412,52 

 4553,7545 205,3000 4428,8445 

Всього 4759,0545 га 
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Всього 4374,7121 га 

Відкриті заболочені міста 

адміністративний центр 25,3500 

старостинські округи 6065,74 

Всього 6091,0900 га 

Відкриті землі без рослинного покриву 

адміністративний центр - 

старостинські округи 85,6749 

Всього 85,6749 га 

 

        У структурі сільськогосподарського виробництва забезпечено паритетність 

між рослинницькою і тваринницькою  галуззю. Основні галузі рослинництва: 

зернове виробництво, кормовиробництво, виробництво олійних культур, 

буряківництво. Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство, 

птахівництво, вівчарство. 

 

 Дорожня інфраструктура та транспорт  

      Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є 

забезпечення жителів громади якісним та безпечними перевезеннями  та 

гарантії дотримання графіків перевезення. 

          В громаді сформовано автобусну мережу в адміністративному центрі з 2-х 

маршрутів. Планується сформувати та застосовувати на практиці внутрішню 

мережу пасажирських перевезень в межах територіальної громади. 
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Здійснюється підвіз учнів до шкіл. На території громади проходить 

європейський транспортний маршрут міжнародного значення М03 «Київ-

Харків-Довжанський» - збігається із частиною європейського автомобільного 

маршруту Е40 (Кале - Брюссель - Краків - Київ - Волгоград - Ташкент -

 Алмати - Ріддер) та на території Донецької та Луганської областей Е50 (Брест -

 Париж - Прага - Ужгород - Донецьк - Ростов-на-Дону - Махачкала) - це 

основний транспортний потік, по якому здійснюється транспортні перевезення, 

як пасажирські, так і вантажні, тобто, через територію громади проходить 

багато транзитного транспорту. Водночас існує багато проблем, а саме – 

недостатньо сформована внутрішня мережа громади автобусних перевезень. 

Основною причиною такого стану є відсутність нормального дорожнього 

покриття в сільській місцевості та відсутність коштів на формування 

маршрутної мережі і закупівлю відповідної техніки. 

      Загальна протяжність доріг місцевого значення з твердим покриттям – 

333,4 км. 

 
Дороги на території Хорольської міської територіальної громади 

№  

п/п 

Номер 

дороги 
Назва дороги Категорія 

Вид  

покриття 
Стан 

1. М03 
Київ-Харків-

Довжанський 
Державна Асфальт Відмінний 

2. Т1715 Миргород-Хорол 
Місцева 

(обласна) 
Асфальт Добрий 

3. Т1709 Оржиця-Хорол 
Місцева 

(обласна) 
Асфальт Добрий 

4. Т2416 Кременчук-Хорол 
Місцева 

(обласна) 
Асфальт Добрий 

                  

У 2020 році спеціалістами міської ради розроблений бізнес-план проєкту 

«Будівництво транспортно-логістичного центру на автошляхуМ-03 Київ-

Харків-Довжанський в м. Хорол Полтавської області» - багатофункціонального 

термінального комплексу, головним завданням якого має стати динамічний 

розвиток громади в сфері вантажних автомобільних перевезень, що забезпечить 

раціональне та ефективне використання економічного-вигідного 

адміністративно-територіального місцерозташування.  

 

Освітня мережа громади 

          На території Хорольської громади функціонує 31 заклад освіти, у тому 

числі: 1 заклад вищої освіти, 1 заклад професійно-технічного напрямку, 

15навчальних закладів середньої освіти (у міській місцевості – 4, у сільській - 

110, 12 дошкільних навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Мережа закладів загальної середньої освіти  

та дошкільних навчальних закладів Хорольської громади 

 
Хорольська громада 

Кількість 

закладів 

Кількість 

вихованців 
Чисельність штату 

 дошкільні навчальні заклади 

 адміністративний центр 3 336 
182 

 старостинські округи 9 179 

Всього 12 515 182 

 загальноосвітні навчальні заклади 

 адміністративний центр 4 1387 
285 

 старостинські округи 7 975 

Всього 11 2362 285 

 

          У громаді функціонує 2 заклади з професійної підготовки населення:  

Хорольський агропромисловий коледж – найбільший структурний підрозділ 

сільськогогосподарського напрямку Полтавської державної аграрної академії, 

який був заснований у 1930 році як технікум механізації сільського 

господарства. В навчальному закладі є три відділення, навчання ведеться за 5 

спеціальностями. Станом на 01.09.2020 року в коледжі навчається 890 

студентів, в т.ч. 210 студентів на заочній формі та 685 на денній формі 

навчання. Навчальний процес проводять 83 викладачі. Загальна кількість 

працюючих коледжу складає 206 чоловік. 

        Хорольський міжрегіональний центр професійної перепідготовки 

звільнених у запас військовослужбовців Міністерства освіти і науки України, 

історія якого бере початок з далекого 1950 року, коли у виділених міською 

радою трьох житлових будинках було організовано школу механізації 

сільського господарства з підготовки механізаторських кадрів для сіл 

Полтавщини. У Центрі функціонують два напрямки підготовки: громадське 

харчування та сфера обслуговування, сільське господарство та автомобільний 

транспорт. Станом на 01.09.2020 року в навчальному закладі на денній формі 

навчання навчається 216 студентів. Викладацький штат складається із 55 

чоловік. Загальна кількість працюючих в Центрі складає 69 чоловік. 

         Позашкільною освітою в громаді охоплено фактично 776 вихованців за 5 

напрямками діяльності гуртків. Навчально-тренувальний процес забезпечують 

15 тренерів-викладачів. Матеріально-технічна база відсутня; навчально-

тренувальний процес відбувається на базі сільських та міських закладів 

загальної середньої освіти та у ДНЗ «Яблунька» (м. Хорол). Загальна кількість 

гуртків складає - 25. 

Проведена відповідна робота щодо зміцнення навчальної, матеріальної 

бази та створення належних санітарно-гігієнічних умов у загальноосвітніх 

навчальних закладах громади. В усіх школах проведено поточні ремонти 

навчальних кімнат, коридорів, харчоблоків та їдалень, в окремих навчальних 

закладах оновлено спортивні споруди. 
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Культура і туризм 

          На території громади добре розвинута мережа закладів культури. Вона 

нараховує 37 одиниць – 24 будинків культури та 13 сільських клубів. 

Бібліотечна система громади включає в себе Хорольську центральну районну 

бібліотеку та дитячу бібліотеку. Крім того, у старостинських округах 

знаходяться 21 бібліотека-філія. Переважна більшість приміщень закладів 

культури взимку не опалюється, що створює некомфортні умови та звужує 

можливості соціальної комунікації. 

          На території громади функціонує Хорольський районний краєзнавчий 

музей та Новоаврамівський історико-краєзнавчий музей. 

          Не останнє місце в процесі розвитку культури і туризму громади займає 

відтворення та збереження історико-культурної спадщини Хорольської 

громади.  

Відомі далеко за межами міста, ввійшли в легенди життєдайні ключові джерела 

хорольської води. Такими є криниця в приміському селі Глибока Долина та 

Зубанівська криниця в місті. Першочерговим завданням в даному напрямку є 

відтворення автентичності гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення 

– Зубанівської криниці, що 

дозволить забезпечити мешканців 

громади якісною питною водою, 

поліпшення санітарно-епідемічної 

ситуації, охорона і раціональне 

використання джерела питного 

водопостачання. Джерело 

Зубанівської криниці знаходиться в 

південній частині міста Хорол, 

займає територію площею 1590 м², 

яка частково забудована 

одноповерховими житловими 

будинками. Більше сотні років 

Зубанівська Криниця була для 

хорольчан святинею, цілительницею, символом щедрості, чистоти і духовності. 

Але знайшлися люди, яким так не здавалося. І тут вже історія  Зубанівської 

Криниці набуває нових обертів. Йшов 1953 рік. Міським головою на той час 

був Павлович Леонід Павлович.   Чи йому, чи можливо кому з його оточення 

прийшла в голову думка – подати цілющу воду з Криниці в кожен будинок 

міста. Почалося будівництво водогону. Але спочатку потрібно було 

«приборкати» джерело. Декілька днів йшла невтомна боротьба. Що заллють 

бетоном – то потужний струмінь води прорве його. Нарешті вдалося здолати 

природну силу, і джерельна вода слухняно потекла по трубам. Але вона вже 

перестала бути цілющою (в металевих трубах завжди тече мертва вода). З 

часом виявилося, що потужностей Зубанівського джерела на все місто не 

вистачає. Вирішили поряд пробити свердловину і домішувати артезіанську 

воду до джерельної. Але вода із свердловини виявилася солоною. І багато років 
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жителі міста пили підсолену воду. Шукали колодязів із смачною живою водою. 

Знайшли чудові джерела в селі Куторжисі, біля хутора Редчине. Звідтіля і до 

сьогодні  возять питну воду в Хорол, а також купують привозну воду в 

магазинах.  

А Зубанівське джерело (бувша Дощова Продуха) існує і дотепер. Він і  

сьогодні  грає свою визначну роль, являючись ландшафтною домінантою міста. 

Він наповнює каскад ставків, які не тільки підсилюють мальовничість цієї 

місцевості, але і значно поліпшують мікроклімат. 

Станом на сьогоднішній день міський водогін, збудований у 60-ті роки 

минулого століття, не функціонує. На території знаходяться лише руїни та 

залишки водогону. 

Церква Різдва Христового розташована на найвищому місці в селі 

Вергуни.  У 1801-07 роках, на кошти Івана Базилевського, в  пам'ять про 

загиблих родичів,  була побудована ця прекрасна церква - шедевр 

класицистичної архітектури. При цьому, стара дерев'яна церква була розібрана. 

У 19 столітті новий храм прикрасили живописом. А в 1911р. майстри 

Петербурзької Академії мистецтв виконали нові монументальні розписи купола 

і стін. У пошуку додаткових коштів на ці роботи було використано оригінальне 

рішення. Художники виконували портрети всіх ктиторів храму. Потім, з цих 

портретів малювали лики янголів, пророків і святих. Чим більше було 

пожертвування, тим більш  вищий чин Небесного Воїнства отримував 

портретну схожість з дарувальником. Після революції храм було осквернено, 

склеп Базилевських  пограбовано. За спогадами старожилів, селяни грали 

черепом пана Базилевського  у  футбол. Фрески і розписи знищувалися 

цілеспрямовано. У 1936р. більшовики скинули дзвони і зруйнували вежі-

дзвіниці. У церкві розмістили колгоспний склад, потім - зерносховище. В кінці 

1980-х почалася реставрація, встигли перекрити покрівлю. Але, роботи були 

перервані розвалом СРСР. Храм досі стоїть в руїні. Обсипається прекрасний 

класичний декор. Всередині глядача охоплюють постапокаліпсичні почуття. 

Посеред ротонди зяє провал в склеп. Від провалу в темряву йдуть коридори.. 

 Зверху,  ніби з докором, дивляться Христос і ангели. Між колон літають 

стрижі. Але, церква Різдва Христового – найвидатніший ротондальний храм 

Полтавщини, офіційно визнаний пам'яткою архітектури національного 

значення (№596). Це храм-мавзолей. Частково збереглася монументальний 

розпис барабана купола - Стрітення, Благовіщення, Хрещення, Преображення... 

В апсиди вціліло зображення Розп'яття. Перекриття прибудов частково 

провалилися, але майстерно викладений 16-метровий  купол  ще тримається. 

Так і стоїть покинутий храм-пантеон, прекрасний навіть в руїні. Пам'ятнику 

 архітектури потрібно терміново рятувати, виконати  грамотну реставрацію. 

 

Фізична культура та спорт 

          У громаді облаштовано 2 стадіони та  119 спортивних майданчиків. В 

місті Хоролі    функціонує  стадіон агропромколеджу з футбольними ігровими 

та тренувальними полями, баскетбольною, волейбольною та тенісними 
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площадками, площадками атлетичної гімнастики, біговими доріжками. 

Функціонує два  спортивних майданчики  із штучним покриттям. 

         У селі Вишняки є стандартний мотобольний стадіон, де проводяться 

змагання з мотоболу на першість  України, проводилися змагання 

Європейського рівня за участю місцевої мотобольної команди «Нива». 

         У громаді організовуються і проводяться змагання з  16  видів спорту, 

вкладення в які інвестицій  досить привабливе. 

 

Медична мережа громади 
          Медичну допомогу первинної ланки мешканцям громади надає 

Комунальне некомерційне підприємство «Хорольський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», що відповідає потребам громади. У 

структурі підприємства знаходиться 31 фельдшерських пунктів (ФАП), що 

обслуговують 67 населених пунктів. Штатна чисельність працівників, які 

обслуговують ФАПи, становить 50,25 штатних одиниць (36,5 шт. од. 

середнього медичного персоналу та 13,75 шт. од. молодшого медичного 

персоналу). 

         Послуги вторинного рівня медицини мешканці громади отримують у 

Комунальному некомерційному підприємстві «Хорольська центральна районна 

лікарня» та її поліклінічному відділенні. Хорольська районна центральна 

лікарня має 7 відділень, які налічують 140 місць-ліжок. Штатна чисельність 

працівників лікарні налічує 298 чоловік (63,75 шт. од. лікарів, 122,5 шт. од. 

середнього медичного персоналу та 66 шт. од. молодшого медичного 

персоналу). 

          В межах програми Президента України «Велике будівництво» у 2020 році 

розроблена кошторисно-проєктна документація на проведення реконструкції 

частини приміщень Хорольської ЦРЛ під терапевтичне відділення з блоком 

анестезіології і інтенсивної терапії та рентген-хірургічним блоком. На 

реконструкцію приймального відділення направлено більше 6 мільйонів 

гривень субвенції із соціально-економічного розвитку Полтавської обласної 

державної адміністрації, а також передбачене співфінансування з місцевого 

бюджету. 

 

Соціальний захист 

Населення Громади налічує 32 661 чоловік, з них близько 4 598 чоловік 

належить до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ, 

учасники АТО, учасники ліквідації аварій на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди 

та діти залишені без батьківської опіки. 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО є 

одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення 

заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і 

моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У 

Хорольській міській раді реалізуються державні соціальні програми. 

З метою надання жителям територіальної громади соціальної підтримки 
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та забезпечення виплати пільг та компенсаційних виплат закладенні кошти на 

виконання соціальних програм. 

Також на обслуговуванні Хорольського управління соціального захисту 

населення знаходиться 270 одиноких громадян. 

3886 особи з інвалідністю (усіх категорій), 110 сім’ї, які виховують дітей з 

інвалідністю. 

Для проведення розрахунків за надані послуги пільговим категоріям 

населення та перевірки достовірності поданих відомостей підприємствами- 

надавачами послуг постійно підтримується в актуальному стані. Надаються 

пільги відповідно до діючого законодавства. Станом на 01.11.2020 року 

кількість домогосподарств, охоплених субсидією, становить 4 849. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

         Зовнішньоекономічні відносини базуються на результатах  господарської 

діяльності таких підприємств, як ТОВ «Хорольський завод дитячого 

харчування» та ПрАТ «Хорольський механічний завод»,  які випускають 

експортно-конкурентну продукцію. 

В основному до експортної продукції входять: сухі молочні суміші, в т.ч. 

дитячі, технічне обладнання зернопереробної специфікації. 

 

Інвестиційна діяльність 

               Пріоритетними напрямками залучення інвестицій у реальний  сектор 

економіки громади є: 

 - харчова промисловість (виробництво продуктів для дитячого харчування, 

хлібобулочні вироби); 

 - впровадження сучасних технологій по виробництву молока; 

 - вдосконалення та розвиток житлово-комунального господарства (утворення 

комунальних господарств, водопостачання, водовідведення, сміттєзвалища); 

 - будівництво овочеконсервного заводу та овочесховищ; 

 - транспортна галузь (пасажироперевезення на селі). 

          Інвестиційні ресурси спрямовуватимуться, перш за все, на технологічну 

модернізацію виробництва, розбудову соціальної інфраструктури і підприємств 

по її обслуговуванню. Значна частка інвестицій буде використана для 

запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру (реконструкція 

системи водопостачання і водовідведення в м. Хоролі, впровадження проєкту 

роздільного збирання твердих побутових відходів), на заходи з 

енергозбереження (термомодернізація Хорольської гімназії, вивчення питань 

переходу на індивідуальне опалення бюджетних установ). 

 

Комунальне господарство та енергозбереження 

В громаді функціонує три підприємства, які здійснюють господарську 

діяльність у галузі комунального господарства і благоустрою, а саме: 

Комунальне підприємство «Комунсервіс», Комунальне підприємство 

«Господар» (с. Березняки) та Комунальне підприємство «Комунсервіс» (с. 
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Клепачі). 

        Централізована система водовідведення в Хорольській ТГ існує лише в 
місті Хорол. 

Загальна протяжність мережі водовідведення 16,8 км, з них ветхих 3,2 км.   

В місті Хорол частково запроваджено роздільне збирання сміття (встановлено 

255 контейнерів з них для роздільного збирання 56 штук та євроконтейнерів  

для ТПВ 58 штук. 

        Загальна протяжність мережі водопостачання 25,7 км, кількість 

свердловин 8 з них 2 законсервовані. Ветхих та аварійних 7,6 км. 

 

Підтримка сімей, дітей та молоді та соціального 

Захисту населення 

Держава повинна гарантувати право на такий рівень життя, який враховує 

забезпечення людей їжею, житлом, медичним обслуговуванням, власним 

добробутом і добробутом сім'ї та правом на соціальне забезпечення у разі 

безробіття, хвороби, інвалідності, старості та інших випадків втрати засобів до 

існування. Право людини на соціальний захист є її конституційним правом. 

Адже згідно статті 46 Конституції України громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової    

або    тимчасової    втрати    працездатності, втрати   годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом. 

Для забезпечення виконання державних програм підтримки сімей, дітей та 

молоді у на території громади функціонує Відділ освіти, молоді та спорту 

Хорольської міської ради. 

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд 

несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це 

стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного 

стану сімей, сімейного безробіття, виховування дітей та їх навчання. 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

При Хорольській міській раді створена постійно діюча комісія 

техногенно-екологічної і надзвичайних ситуацій. В громаді функціонує 1 

підрозділ пожежно-рятувальної служби, метою якої є послідовне зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від 

наслідків таких ситуацій. Станом на 1 вересня 2020 року відповідно до 

затверджених графіків здійснено комплексні перевірки готовності захисних 

споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття); забезпечено 

інформування населення через засоби масової інформації; проведено навчання 

та тренування. 
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SWOT-аналіз Хорольської міської територіальної громади 
 

Сильні сторони: 
1. Вигідне географічне розташування: через адміністративний центр громади 

проходить європейський транспортний маршрут міжнародного значення М03 

«Київ-Харків-Довжанський». 

 2. В місті Хорол розташована проміжна залізнична станція на ділянці 

залізничного маршруту «Ромодан-Кременчук». 

3. Наявність вільних земельних ресурсів для громадської забудови та 

інвестиційної діяльності (залучення інвестицій). 

4. Наявність висококваліфікованих, амбітних молодих спеціалістів в апараті 

виконавчого комітету міської ради та у сільському господарстві. 

5. Налагоджений соціальний діалог між місцевою владою та бізнесом, кредит 

довіри від населення. 

6. Розвинена соціальна інфраструктура (наявність дошкільних закладів, 

спортивних об’єктів, автобусного та залізничного сполучення, мобільного 

зв’язку, інтернету). 

7. Наявність вільних земельних ділянок, природно-заповідного фонду та 

інвестиційно-привабливих об’єктів (водойми, височини для розвитку 

вітрової енергетики, корисні копалини, пам’яток та об’єктів культурно 

їспадщини). 

8. Наявність професійно-технічних навчальних закладів. 

9. Наявність активно працюючих громадських організацій, які успішно 

реалізовують проєкти розвитку громади. 

10. Близьке розташування ємних ринків збуту. 

11. Збережені унікальні національно-культурні традиції. 

12. Достатньо екологічно-чистий компактний регіон. 

 

Слабкі сторони: 

1. Висока мобільність населення громади через наближеність до обласного 

міста. 
2. Низька конкурентоспроможність продукції. 
3. Високий ступінь зносу основних фондів, енерго- та матеріалоємності 
виробництва. 

4. Невідповідність ринку праці наявним вакансіям в ТГ, що призводить до 

високого рівня безробіття. 

5. Проблема на ринку житла (мала кількість, незадовільний стан, висока 

вартість). 

6. Погані дороги. 

7. Низька енергоефективність будівель в ТГ. 
8. Відсутність власних потужних джерел енергозабезпечення. 
9. Ситуація у медичних закладах ТГ: необхідність проведення реконструкцій 

будівель та опалювальних систем, відсутність сучасного медичного 

обладнання. 

10. Неповне впровадження приладів обліку енергоносіїв у побутових 
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споживачів. 

11. Низький рівень готовності вільних виробничих площ промислових 
об’єктів для їх використання потенційними іноземними інвесторами. 
12. Високі процентні ставки кредитування малого і середнього бізнесу. 
13. Брак коштів в системах освіти, охорони здоров'я, культури i спорту на 
підтримання існуючого рівня матеріально-технічної бази. 
14. Погіршення якості підземних вод. 
15. Відсутність полігону і місць захоронення для токсичних відходів. 
16. Брак водоочисних споруд та каналізації на значній частині ТГ. 
17. Незадовільний стан історичних пам’яток громади. 
18. Низька екологічна культура населення. 
19. Низький рівень організації дозвілля населення у селах громади. 

20. Дисбаланс у розвитку міста та сіл ТГ. 

21. Нерозвинена туристична інфраструктура. 

22. Відсутність налагодженої системи стратегічного планування розвитку 

громад та генеральних планів населених пунктів. 

23. Відсутність внутрішнього маршрутного сполучення в громаді. 

24. Запущеність земель с/г призначення. 

 

Можливості: 

1. Децентралізація влади та розширення повноважень громади, бюджетна 

самостійність. 
2. Розвиток інфраструктури, що сприятиме залученню іноземного інвестора 

до участі в економічних процесах області. 
3. Розвиток малого та середнього підприємництва на селі. 
4. Створення великотоварних ферм по виробництву продукції тваринництва. 
5. Заохочення молоді до роботи та проживання в сільській місцевості. 
6. Реалізація в регіоні багатьох міжнародних та національних проєктів, до 

яких може долучитися громада (гранти,субвенції). 

7. Модернізація і розвиток шкільної освіти. Створення опорних шкіл. 

8. Поліпшення в регіоні роботи перевізників між селами ТГ. 

9. Прийняття Закону України «Про передачу повноважень розпорядження 

землями поза межами населених пунктів в ТГ» стане потужним фактором 

залучення інвестицій у громаду. 

10. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню 

зацікавленості інвесторів до України. 

11. Бюджетна підтримка громади. 

 

Загрози: 

1. Обмеження самоврядування національною політикою (зміна ЗУ «Про 

державний бюджет» тощо). 

2. Продовження або замороження військового конфлікту на сході України. 

3. Недостатня фінансова підтримка та відсутність власних коштів на розвиток 
сільськогосподарського виробництва. 

4. Часта зміна керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 
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5. Відплив за межі громади та країни кваліфікованих кадрів. 

6. Корупція. 

7. Недостатнє і невчасне фінансування громади та наявність різного роду 

бар’єрів у залученні інвестицій. 

8. Гальмування процесу децентралізації з боку органів державної влади. 

9. Нестабільність національної валюти (ризики інфляції, девальвації). 

10. Незадовільний демографічний процес (перевага смертності над 

народжуваністю, еміграції над імміграцією). 

 

ІІ. Головні проблеми соціально-економічного розвитку громади 

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку 

громади можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у 

короткій і середньостроковій перспективі, зокрема: 

- зношеність основних фондів підприємств; 

- недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво; 

- низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів 

конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту; 

- недостатньо розвинута ринкова інфраструктура; 

- низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних 

інвестицій; 

- переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над 

вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запчастини до неї, 

вантажні автомобілі тощо); 

- мала кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в громаді, які 

виготовляють конкуренто здатну для іноземних ринків продукцію; 

- недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури; 

- розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних 

процесів. 

          Головними факторами в розрізі галузей, що обмежують розвиток ТГ є: 
- у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у 

модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та 

нарощування обсягів виробництва; зростання цін на енергоносії 

(електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її 

конкурентоспроможність; високий знос основних фондів, низький рівень 

переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність виробництва, 

обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку, недостатня 

потужність фінансово-кредитної системи, недостатні темпи впровадження 

інноваційних процесів у виробництво; 

- у сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно-фінансові 

механізми підтримки сільгоспвиробників, у тому числі – лізингу 

сільськогосподарської техніки; дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; 

відсутність державної підтримки на державні програми; недостатній розвиток 

тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі і 

нераціонального землекористування, скорочення сировинної бази для 
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переробних підприємств; 

- у будівництві: недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних 

коштів великих інфраструктурних проєктів та проєктів з енергозбереження у 

бюджетній сфері, комунальному господарстві; 

- у торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню 

купівельну спроможність населення; 

- у фінансовій сфері: валютні коливання, що негативно впливають на 

зовнішньоторговельний оборот громади; суттєве зменшення обсягів 

кредитування на фоні виведення коштів населення із банківського сектору 

через розрив або непоновлення депозитних договорів; можливість різкого 

зростання питомої ваги проблемних кредитів через девальвацію національної 

валюти; погіршення платіжно-розрахункової дисципліни через погіршення 

ліквідності банківських установ; 

- на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за кордон, 

низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної 

структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової 

зайнятості; низькі темпи зростання реальної заробітної плати; заборгованість із 

виплати заробітної плати; 

- у бюджетній сфері: висока питома вага зносу основних засобів та 

енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, значна 

диференціація територій громади за рівнем податкоспроможності, недостатня 

фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних 

коштів. 

 

ІІІ. Головні пріоритети, завдання і основні показники програми  

соціального і економічного розвитку  

Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік 

 

1. Прогнозні аналітичні матеріали щодо соціального і економічного 

розвитку на 2021рік 

Ключовим пріоритетом Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік є забезпечення 

зростання добробуту населення громади. 

         Серед головних пріоритетів розвитку Хорольської ТГ: 

1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення. 

2. Підвищення конкурентоспроможності громади. 

3. Розвиток сільських територій. 

Основні завдання на 2021 рік: 

- впровадження реформ в реальному секторі економіки та у соціальній сфері з 

метою закріплення позитивної динаміки економічних показників, розширення 
ринку праці, зростання доходів бюджетів різних рівнів та населення, 

покращення умов життєзабезпечення населення громади; 
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в 

громаді через впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб 



25 

 

за принципом організаційної єдності, дерегуляцію господарської діяльності, 

використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів 

господарської діяльності; 

- створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів 

культурної спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної 

творчості; 

- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських 

угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-

епідеміологічного стану водних об’єктів громади та зниження рівня 

негативного впливу на здоров’я населення; 

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з 

метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та зростанню 

видатків державного бюджету на утримання закладів бюджетної сфери; 

забезпечення економії енергоресурсів шляхом використання альтернативних 

видів палива; 

- підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг і 

забезпечення сучасного медичного обслуговування населення, зниження рівня 

міграції за кордон висококваліфікованих фахівців-медиків та освітян; створення 

умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до 

масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості 

активного життя населення громади. 

 

2. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Для наповнення бюджету міської територіальної громади, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, вживатимуться дієві заходи 

щодо надходжень до бюджету, залучення додаткових резервів, їх наповнення та 

недопущення втрат доходів: 

- при прийнятті місцевого бюджету забезпечити затвердження реального плану 

доходів на 2021 рік із врахуванням показників соціально-економічного 

розвитку та наявної бази оподаткування; 

- здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних повноважень; 

- забезпечити ефективний та обґрунтований підхід до розподілу вільних 

залишків коштів; 

- забезпечення співфінансування об’єктів, реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів державного бюджету; 

- залучення інвестицій; 

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів. 

3. Земельні відносини 

Основні завдання на 2021 рік: 

- здійснити інвентаризацію договорів оренди земельних ділянок, водних 

об’єктів та майна, забезпечити перевірку на відповідність законодавству 
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розміру орендної плати; 

- моніторинг та контроль за землями за межами населених пунктів, переданих 

Хорольської ТГ відповідно до Наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області №42-ОТГ від 14 грудня 2020 року  «Про передачу 

земельних ділянок державної власності у комунальну власність». 

Розвиток сільського господарства у 2021 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для 

комплексного розв’язання соціальних проблем села та розвитку сільських 

територій, зростання доходів міського і сільського населення, створення 

високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору у рамках 

виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямками. 

 

4. Дорожня інфраструктура і благоустрій 

Основні завдання на 2021 рік: 

- проведення капітального та поточного ремонтів доріг загального 

користування в населених пунктах територіальної громади, вулиць і доріг 

комунальної власності; 

- організація благоустрою населених пунктів; 

- утримання та розвиток транспортної інфраструктури; 

- забезпечення дієвого контролю за роботою перевізників, які надають послуги 

з перевезення пасажирів на приміських та міських маршрутах загального 

користування; 

- забезпечення сталого фінансування дорожнього господарства, пошук 

додаткових джерел для його фінансування; 

- запровадження прозорості та підзвітності використання коштів під час 

ремонтів автомобільних доріг. 

Створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на 

вулично-дорожній мережі знизить рівень аварійності та тяжкості наслідків 

дорожньо-транспортних пригод. 

 

5. Енергоефективність 

Основні завдання на 2021 рік: 

- впровадження ресурсо-енергозберігаючих технологій у закладах 

соціально-культурної сфери; 
- впровадження енергоефективних заходів, жорстке дотримання економії 

споживання енергетичних ресурсів; 

- модернізація виробництва теплової енергії, зокрема, переведення котелень на 

альтернативні види палива; заміна застарілого енергоємного котельного 

обладнання; термомодернізація будівель житлового фонду та соціальної сфери; 

- розвиток малої гідроенергетики та відновлювальних джерел енергії; 

- виробництво вітрової та сонячної електроенергії. 
З метою продовження реалізації політики енергоефективності та 

енергозбереження, скорочення обсягів споживання енергоносіїв в громаді 

запроваджуватиметься система енергетичного менеджменту, залучатимуться 
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кошти інвесторів у бюджетну сферу через ЕСКО-механізми, підприємствами 

комунальної теплоенергетики та бюджетної сфери проводитиметься 

переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на 

використання місцевих альтернативних видів палива, здійснюватиметься 

санація житлових будинків, об’єктів соціальної сфери, надаватиметься 

сприяння у реалізації проєктів з використанням енергії сонця для вироблення 

електричної енергії. З метою продовження впровадження реформи 

енергоефективності в громаді здійснюватиметься роз’яснювальна робота з 

споживачами щодо переваг державної фінансової підтримки енергоефективних 

проєктів, які спрямовані на стимулювання населення до запровадження 

енергоефективних заходів. 

 

6. Комунальне господарство 

Основні завдання на 2021 рік: 

- проводити роботу щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, що 

належать до комунальної власності, з метою зменшення обсягів фінансової 

підтримки; 

- забезпечити здійснення аналізу та надання пропозицій щодо беззбиткової 

роботи комунальних підприємств; 

- забезпечення реалізації заходів, спрямованих на реконструкцію 

централізованих систем водопостачання та водовідведення; 

- проведення благоустрою в населених пунктах громади; 
- забезпечення реалізації заходів, спрямованих на зменшення заборгованості за 

комунальні послуги; 

- покращення вуличного освітлення. 

Важливим технічним завданням підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства стане зменшення споживання електроенергії, 

заміна аварійних ділянок мереж, оснащення багатоквартирних житлових 

будинків вузлами комерційного обліку води та сприяння раціональному 

використанню води споживачами. 

  У сфері благоустрою населених пунктів ТГ продовжуватиметься 

реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць; реконструкція та 

капітальний і поточний ремонт комунальних доріг; розробка проєктів 

санітарного очищення населених пунктів громади; впровадження заходів з їх 

озеленення, підвищення рівня культури в сфері поводження з відходами, 

зменшення обсягів захоронення відходів, припинення експлуатації 

несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. 

 

7. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

Основні завдання на 2021 рік: 

- зростання прибутковості малих підприємств та рівня заробітної плати на них; 

- збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва до бюджетів усіх рівнів; 

- вдосконалення інформаційного, консультативно-методичного, ресурсного та 
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фінансового забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності; 

- сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку та освоєння сучасних 

технологій виробництва, переробки сільськогосподарської продукції суб’єктами 

малого підприємництва громади; 

- сприяння розширенню залучення обсягів інвестицій (у тому числі прямих 

іноземних) у малий бізнес ТГ; 

- активізація залучення окремих верств населення до підприємницької 

діяльності; 

- активізація діалогу між бізнесом та владою. Продовжуватиметься та 

розширюватиметься партнерство з Проєктами/Програмами міжнародної 

технічної допомоги, фінансовими установами та організаціями, а також 

прийматиметься активна участь у реалізації проектів, що можуть 

впроваджуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу в рамках секторальної підтримки. 

 

8. Галузь торгівлі та послуг 

Основні завдання на 2021 рік: 

- упорядкування ринкової торгівлі в місті Хорол; 

- розширення мережі підприємств торговельного та побутового обслуговування 

у сільських населених пунктах; 

- підвищення рівня захисту споживчого ринку громади від насичення його 

неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян 

товарами. 

У результаті реалізації вказаних заходів у 2021 році очікується тенденція 

до зростання загальної кількості малих підприємств та фізичних осіб 

підприємців, які діятимуть в ТГ. Зростання обсягів роздрібного товарообороту 

передбачено за рахунок легалізації роздрібного товарообігу, відкриття нових 

торговельних закладів, зокрема в сільській місцевості, впровадження 

прогресивних методів торгівлі, підвищення якості торговельного 

обслуговування населення. Зростання обсягів надання послуг планується за 

рахунок розширення мережі підприємств сфери надання послуг, залучення 

суб’єктів підприємницької діяльності побутової сфери до виїзного 

обслуговування мешканців у населених пунктах, в яких відсутні стаціонарні 

пункти обслуговування, підвищення якості побутового обслуговування 

населення. 

 

9. Соціальний захист населення 

Основні завдання на 2021 рік: 

- забезпечення належного рівня призначення та виплати всіх видів допомог та 

компенсацій, субсидій,пільг; 

- здійснення матеріально-побутового та соціального обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни та праці; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення ТГ з 

питань соціального захисту; 
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- оздоровлення учасників антитерористичної операції; 

- соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 

10. Населення, заробітна плата та ринок праці 

Основні завдання на 2021 рік: 

- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної 

плати на підприємствах та організаціях громади; 

- забезпечення дотримання всіма суб'єктами господарювання державних 

гарантій в оплаті праці; 

- сприяння легалізації найманої праці; 

- забезпечення професійно-освітньої підготовки кадрів, у тому числі 

незайнятого населення за професіями та спеціальностями, які користуються 

попитом на ринку праці; 

- вжиття заходів щодо розв'язання проблем зайнятості сільського населення; 

- підвищення рівня охоплення активними формами зайнятості незайнятого 

населення ТГ; 

- міграційна стратегія і міграційна політика, спрямовані на збереження і 

поповнення людських ресурсів, на скорочення еміграції, стимулювання 

повернення емігрантів. 

Реалізація політики зайнятості населення у 2021 році здійснюватиметься 

шляхом регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній 

зайнятості населення, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування 

незайнятому населенню та безробітним, підвищення рівня професійної освіти, 

що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах 

та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян, 

посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання 

діяльності роботодавців щодо створення нових робочих місць, забезпечення 

зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, 

детінізація виплати заробітної плати, погашення заборгованості з її виплати. 

 

12. Охорона здоров’я 

Основні завдання на 2021 рік: 

- Забезпечення медикаментами та медичними засобами для надання 

невідкладної допомоги, вакцинації і лікування населення громади; 
- забезпечення доступності та якості первинної і вторинної медичної допомоги 

жителям громади; 
- подальший розвиток сімейної медицини, створення відповідних умов для 

працюючих лікарів загальної практики сімейної медицини; 

- першочергове укомплектування лікарськими та середніми медичними кадрами 

лікувально-профілактичних закладів первинної  та вторинної ланки; 

- підвищення рівня організації та проведення щорічних профілактичних 

медичних оглядів населення; 

- забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом; 
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- забезпечення дієвого контролю за ефективним використанням медичного 

обладнання, отриманого за рахунок державних субвенцій;  

- оснащення медичним обладнанням. 

 Продовжуватиметься реформування первинної та вторинної медичної 

допомоги. Головним завданням є довести обсяг видатків на придбання 

медикаментів для лікування хворих до рівня повного забезпечення потреб 

закладів первинної ланки. 

 Аптечні заклади ТГ забезпечуватимуть відшкодування вартості медичних 

препаратів у рамках Урядової програми «Доступні ліки». Продовжуватиметься 

відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну (реімбурсація) 

відпущених хворим безкоштовно або за пільговими цінами. 

 

11. Освіта 

Основні завдання на 2021 рік: 

Головним завданням у сфері розвитку освіти у 2021 році є задоволення 

освітніх потреб кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей: 

- забезпечити умови для підвищення якості дошкільної освіти з патріотичного 

та екологічного виховання, формування основ здорового способу життя та 

організації ігрової діяльності; 

- покращити взаємодію закладів освіти із зовнішніми партнерами, розвивати 

форми громадського управління, соціальне партнерство; 

- працювати над модернізацією мережі закладів освіти громади з урахуванням 

освітніх запитів населення, демографічних змін та фінансово-економічної 

обґрунтованості; 

- сприяти подальшому розвитку єдиного освітнього середовища, розбудові 

ефективної системи медіаосвіти, використанню хмарних технологій з метою 

забезпечення безпечної та ефективної взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу із сучасною мас-медіа з урахуванням стрімкого розвитку інформаціно-

комунікаційних технологій; 

- сприяти соціальному захисту працівників освіти через форми морального і 

матеріального забезпечення, створення оптимальних умов позитивного 

психологічного клімату, розвиток демократичних форм управління; 

- збереження та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти, 

комп’ютеризація шкіл; 

- реалізація інноваційної діяльності та дослідно-експерементальних проєктів. 

Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів освіти. Покращення 

матеріально-технічного стану та запровадження енергоефективних заходів. 

 

13. Культура, туризм та рекреація 

Основні завдання на 2021 рік: 

- реформування і оптимізація закладів культури та бібліотечної мережі у 

населених пунктах громади; 

- виконання програм в галузі культури; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення їх 
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музичними інструментами, костюмами, обладнанням сцени, звуковою та 

світловою апаратурою; 

- розширення мережі платних послуг закладами культури: організація виїзних 

концертів народних колективів будинку культури  та  закладів культури; 

- виготовлення та розповсюдження в межах області рекламних буклетів, 

листівок, проспектів з описом туристичних об’єктів; 

- проведення фестивалів. 

 

14. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

Основні завдання на 2021 рік: 

Важливими завданнями на 2021 рік з реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту є виконання плану заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

затвердженоїрозпорядженняКабінетуМіністрівУкраїнивід18 серпня2 017 року 

№548-р; збільшення кількості населення, яке займається всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості; покращення 

матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту, збереження та 

утримання існуючої, незалежно від підпорядкування та форми власності; 

збереження лідируючих позицій успішної участі спортсменів ТГ у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

У 2021 році реалізація державної регіональної політики підтримки сім’ї, 

дітей та молоді буде орієнтована на формування сприятливих умов для 

повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, 

формування ґендерної культури сімейних стосунків, підвищення 

відповідальності батьків за виховання дітей, соціальний захист дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до положень 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2017 року №526-р, у наступному році робота 

спрямовуватиметься на посилення ролі територіальної громади у забезпеченні 

інтересів дитини та реформування закладів інституційного догляду 

 та виховання дітей з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної 

дитини. 

 

15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Основні завданнями на 2021 роки: 

У рамках цієї програми з метою запобігання виникнення надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру, послідовного зниження ризику 
їх виникнення, підвищення рівня безпеки і захисту територій від наслідків 

таких ситуацій здійснюватимуться заходи щодо створення та накопичення 
матеріального резерву цивільного захисту територіальної громади, 

запроваджуватимуться сучасні форми і методи підготовки органів місцевого 



32 

 

самоврядування, керівного складу територіальної громади та працівників щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх 
наслідків, організації життєзабезпечення потерпілого населення; 

здійснюватиметься систематичний контроль за станом захисних споруд та їх 
готовністю до використання за призначенням, а саме: 

- виконання завдань під час весняного льодоходу та повені; 
- виконання завдань щодо попередження та ліквідації можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов весняно-літнього 

періоду; 

- попередження та ліквідація можливого виникнення надзвичайних ситуацій під 

час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду. 

 

16. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та 

забезпечення законності та правопорядку 

Основні завданнями на 2021 рік: 

- організація забезпечення профілактики правопорушень; 
- здійснення профілактики терористичних проявів інформування населення 

про правила поведінки у разі загрози терористичного акту; 
- запобігання порушення громадського порядку й ослаблення дії 

криміногенних факторів; 

- підвищення ефективності заходів протидії криміналізації економіки; 

- здійснення заходів щодо профілактики підліткової злочинності; 

- інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактики 

правопорушень; 
- сприяння ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

злочинності та корупції; 

- організація заходів щодо підвищення рівня дорожньої дисципліни, 

профілактики правопорушень на автошляхах ТГ. 

 Очікується, що в результаті вжитих заходів зменшиться кількість скоєних 

правопорушень в громаді, активізується робота щодо екстреного реагування на 

факти порушень чинного законодавства, активізується профілактична 

діяльність з метою упередження та недопущення негативних явищ у 

суспільстві. 

 

17. Інвестиційний розвиток, налагодження співробітництва з 

міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної 

допомоги 

У 2021 році продовжуватиметься робота із залучення інвестицій у 

розвиток економіки громади та підвищення ефективності інвестування шляхом 

збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проєктів, які 

передбачають впровадження сучасних технологій, модернізацію застарілих 

виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки 

громади так області у цілому, так і окремих її пріоритетних галузей, 

налагодження виробництва нових, конкурентоспроможних видів продукції для 

забезпечення виходу на європейський ринок. Реалізовуватимуться проєкти 
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регіонального розвитку за рахунок залучення коштів Державного фонду 

регіонального розвитку, субвенцій, спрямованих на розвиток окремих територій 

та інфраструктури об’єднаної територіальної громад та фінансового ресурсу 

обласного бюджету, які враховуватимуться до інвестиційного портфелю ТГ.  

З метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку 

громади у 2021 році планується розширення співпраці з міжнародними 

фінансовими інституціями щодо проєктів міжнародної технічної допомоги. 

 

ІV. Організація виконання Програми, реалізація основних положень 

Програми 

          Додатки до Програми: 

          Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення заходів «Програми 

соціального і економічного розвитку Хорольської територіальної громади на 

2021 рік» – Додаток №1. 

«Перелік програм розвитку територіальної громади» – Додаток №2. 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом 

поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів 

виконавцями.  

 

V. Контроль за ходом реалізації Програми 

Хорольська міська рада визначає першочерговість виконання заходів з 

урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та 

інших ресурсів. 

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з 

урахуванням соціально-економічної ситуації в ТГ з відповідним погодженням, у 

встановленому порядку. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми 

передбачає: 

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів 

Програми. Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на 

офіційному вебсайті Хорольської міської ради (http://horol.com.ua/), на 

сторінках в соціальні мережі  Facebook; 

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на 

засіданнях сесії та виконавчому комітеті Хорольської міської ради; 

- підготовку розпорядчих документів Хорольської міської ради з питань 

виконання Програми; 

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів 

Програми. 

Хорольська міська рада, структурні підрозділи, управління та 

старостинські округи за підсумками 2021 року звітують про хід виконання та 

ефективність реалізації заходів Програми на сесії міської ради. 

Координацію діяльності виконавців програми здійснюють структурні 

підрозділи виконавчого комітету Хорольської міської ради ТГ. 

Контроль за виконанням програми покладається на заступників згідно 
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розподілу обов’язків та посадової інструкції та постійну комісію з питань 

економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та 

підприємництва. 

 

 

Секретар міської ради                                                               Ю.В .Бойко
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Додаток №2  

до рішення третьої сесії Хорольської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області восьмого 

скликання від 23.12.2020 р. №33 

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ РОЗВИТКУ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

1. Комплексна Програма розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Хорольський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Хорольської районної ради Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 38459325) на 2021 рік. 

2. Програма з інфекційного контролю в комунальному некомерційному 

підприємстві «Хорольський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Хорольської районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ) на 2021 

рік. 

3. Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради 

Полтавської області (код ЄДРПОУ 38459325) на 2021-2023 роки. 

4. Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

5. Програма розвитку фізичної культури і спорту Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

6. Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області на 2021-2025 роки.  

7. Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охоронної спадщини 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

8. Програма «Благоустрою та комунального господарства» Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

9. Програма розвитку Комунальної організації «Трудовий архів Хорольської 

міської ради» на 2021 рік. 

10. Програма «Турбота» Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік. 

11. Програма зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області на 2021 рік. 

12. Програма соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

13. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021-2024 роки. 

 

 

Секретар міської ради                                                                Ю.В. Бойко
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Додаток №3  

до рішення третьої сесії Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області 

восьмого скликання від 23.12.2020 р. №33 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення заходів 

 «Програми соціального і економічного розвитку Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік» 

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДОРОГИ 

1 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

реконструкцію, капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиць населених пунктів Хорольської міської 

територіальної громади 

500,0 500,0     
Міська 

рада 

2 

Корегування проєктно-кошторисної документації, 

перерахунок проєктно-кошторисної документації вулиць 

населених пунктів Хорольської міської територіальної 

громади 

300,0 300,0     
Міська 

рада 

3 
Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, 

провулків, тупиків населених пунктів Хорольської міської 

територіальної громади 

7400,0 7400,0     
Міська 

рада 

ТРОТУАРИ 

1 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації  

(корегування, перерахунок) по капітальному ремонту 

тротуарів вулиць населених пунктів Хорольської міської 

територіальної громади 

300,0 300,0     
Міська 

рада 

2 
Капітальний ремонт тротуарів вулиць населених пунктів 

Хорольської міської територіальної громади 
3000,0 3000,0   

 
 

Міська 

рада 
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3 
Поточний ремонт тротуарів вулиць населених пунктів 

Хорольської міської територіальної громади 
1000,0 1000,0     

Міська 

рада 

ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА ТА КАНАЛІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА  

1 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації  на 

реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних 

мереж Хорольської міської територіальної громади 

300,0 300,0     
Міська 

рада 

2 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації  на 

реконструкцію  та капітальний ремонт каналізаційних 

мереж і каналізаційних насосних станцій Хорольської 

міської територіальної громади 

400,0 400,0     
Міська 

рада 

ІНШІ  ЗАХОДИ 

1 
Виготовлення генеральних планів населених пунктів 

Хорольської міської територіальної громади 
2000,0 2000,0     

Міська 

рада 

2 
Розробка  документації із землеустрою в населених 

пунктах Хорольської міської територіальної громади 
150,0 150,0     

Міська 

рада 

3 
Виготовлення технічного паспорту та оцінки майна 

населених пунктів Хорольської міської територіальної 

громади 

150,0 150,0     
Міська 

рада 

4 
Реконструкція системи керування, захисту та моніторингу 

технологічним процесом центрального водогону у м. 

Хорол Полтавської області 

1500,0 1500,0     
Міська 

рада 

5 
Розчистка ділянки р. Рудка в м. Хорол Полтавської області 

2903,0 2903,0     
Міська 

рада 

6 
Витрати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

електроенергетики 
1308,0 1308,0     

Міська 

рада 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

1 
Забезпечення компенсаційних виплат КП «Комунсервіс» на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих 

категорій громадян 

500,0 500,0     
Міська 

рада 

БЮДЖЕТ УЧАСТІ 

1 Екозона благоустрою, спорту, відпочинку та дозвілля в с. 200,0 100,0  100,0   Міська 
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Григорівка рада 

2 Встановлення скейт-парку у місті Хорол 200,0 
 

100,0 100,0   
Районна 

рада 

3 Встановлення вуличних тренажерів на стадіоні міста Хорол 200,0 100,0  100,0   
Міська 

рада 

4 

«За здоров’ям – на сучасний дитячий спортивний 

майданчик» (облаштування багатофункціонального 

дитячого спортивного майданчика із штучним покриттям у 

м.Хорол  

200,0 100,0  100,0   
Міська 

рада 

5 «Безпека мікрорайону в об’єктиві», м. Хорол 135,0 67,5  67,5   
Міська 

рада 

6 
Коворкінг – зона «НУШ: Кольоровий світ дитинства», 

м.Хорол 
96,0 

 
48,0 48,0   

Районна 

рада 

X ВСЬОГО: 22742,0 22078,5 148,0 515,5 
  

 

 

 

 

                   Секретар міської ради                                                                                                                    Ю.В. Бойко

 


