
ЗВІТ ГОЛОВИ ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ЮРІЯ КРИВДИ 

 
 На території Тернівської сільської ради створено чотири старостинські 

округи:  
- Малосмілянський старостинський округ з центром в селі Мала Смілянка, до 

складу якого входять. Мала Смілянка - 816  жителів, с.Миколаївка -498   жителя та 
селище Холоднянське - 1053  жителі; 
 - Попівський старостинський округ з центром в селі Попівка, до складу якого 

входять с.Попівка - 794 жителя  та селище Червоне- 71 житель; 
 - Сердюківський старостинський округ з центром у селі Сердюківка, до складу 

якого входить село Сердюківка -  548  жителів; 
 - Пастирський старостинський округ з центром у селі Пастирське, до складу якого 

входять село Пастирське  570      жителів  та селище Богунове – 36 жителів 
  село Тернівка - 889 жителів. 

 Населення громади на 01.12.2022 становить 5275 жителів. Загальна площа 
території населених пунктів сільської ради складає – 2516 га. 

Основною організаційно-правовою формою роботи сільської ради була і 
залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань та засідань 

постійних комісій. Підготовка та прийняття якісних рішень ради неможлива без 
злагодженої та ґрунтовної роботи постійних комісій. Протягом цього скликання 
нами було проведено  32 сесійні засідання, на яких прийнято  658  рішень т.ч. в 

2022 році – 10 засідань та розглянуто 136 питань та прийняті відповідні рішення  
Жоден проект рішення не розглядається на сесійних засіданнях без 

попереднього опрацювання та рекомендацій постійних профільних комісій. Наразі 
працює чотири постійні комісії. Під час прийняття рішень депутати обов'язково 

враховують їх висновки та рекомендації. Звітуючи сьогодні за рік роботи сільської 
ради, хочу відзначити плідну і продуктивну роботу постійних комісій і їх 

керівників.  
 Важливу роль в роботі сільської ради займає взаємодія апарату сільської ради 

та депутатського корпусу. Протягом звітного періоду працівники апарату 
здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-

технічне забезпечення діяльності сільської ради, постійних комісій, забезпечували 
взаємодію з органами виконавчої влади, іншими органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності, громадянами. 

Сільська рада постійно працює над дотриманням вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян. За звітний період до сільської ради   надійшло 52 
письмових звернень від громадян, з них 19 заяв на надання матеріальної допомоги 

на лікування. 
Значною залишається і кількість виданих довідок. За звітний період видано 

335  довідки різного змісту. 
У 2022 році зареєстровано 3695  вхідних документи  та   1271  вихідних . 

 За зверненнями мешканців територіальної громади надавалася безоплатна 
первинна правова допомога. 

Жодна людина, яка потребує допомоги та підтримки не залишається поза 
увагою сільського голови та всіх працівників сільської ради.  



Вцілому по Тернівській громаді : 
Вчинено   189   нотаріальна та прирівнена до нотаріальних дія . 

- Прийнято 73 заяв на реєстрацію місця проживання; 
- 133 особи знято з реєстрації місця проживання в т. ч. померло 78 осіб 

- Зареєстровано 18 новонароджених дітей: з них 11 хлопчиків і 7 дівчаток.  
На військовому обліку в громаді перебуває  553  військовозобов’язаних,  з них: 

- 23  офіцерського складу; 
- 34  військовозобов’язаних жінок; 
- 76  осіб призовного віку; 

- 77  Учасників бойових дій. 
 Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет сільської ради, 

проведено 9  засідань виконавчого комітету на яких прийнято 75  рішень. 
 
На сесіях сільської ради в 2020-2022 роках затверджено 33 Програми, відповідно 
до яких працює виконавчий комітет Тернівської сільської ради: 

№ 

п/п 

Назва програми 

1 Програма економічного і соціального розвитку Тернівської об'єднаної 
територіальної громади на 2021-2022 роки  

Факт  2021р. 965017 
Факт  2022     

План  2023    

2 Програма розвитку освіти Тернівської об’єднаної територіальної громади на 
2019 – 2023 роки 

Факт  2021р.   9 310558 
Факт  2022      7 450 996 

План  2023    10 361 921 

3 Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти  
Тернівської сільської  ради на 2022 рік 

Факт  2021р.   239 585 
Факт  2022    26 420 

План  2023    565570 

4 Програма організації харчування учнів в закладах освіти Тернівської 
сільської  ради на 2022 рік Факт                                                     

Факт  2021р.   205319  
Факт  2022      141863 

План  2023      1102280 

5 Програма розвитку закладів культури  на територіїТернівськоїоб’єднаної 
територіальної громади на 2019 – 2023 роки 

Факт  2021р.    1 219 788  
Факт  2022     941 514 

План  2023     1 674 292 

6 Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської" на 2022 рік 

Факт  2021р.  935623 
Факт  2022     663742 



План  2023     615870 

7 Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території 
Тернівської об'єднаної  територіальної громади на 2019-2023 роки 
Факт  2021р.   990 595 

Факт 2022     1 905 091 
План 2023     1 675 785 

8 Програма  компенсації автомобільним перевізникам на 2022 рік 
Факт  2021р.   438 600 
Факт  2022р.    448 366 

План  2023р.    688 500 

9 Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Тернівської сільської ради) залізничним транспортом 
приміського сполучення   
Факт  2021р.  34000   

Факт  2022     41700 
План  2023     63800 

10 Програма соціального захисту населення Тернівської об'єднаної  
територіальної  громади на 2019-2023 роки 
Факт  2021р.   72055  

Факт  2022    126250 
План  2023    134500 

11 Програма "Соціальний захист дітей, профілактики бездоглядності та 

запобігання соціальному  сирітству" 
Факт  2021р.   0,00  

Факт  2022     9000 
План  2023     9000 

12 Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей  на 2022 рік 

Факт  2021р.   ----  
Факт  2022      ---- 

План  2023    86350 

13 Програма організації та фінансування громадських робіт в 2021-2022 роках 
Факт  2021р      78209  

Факт  2022        82155 
План  2023        32696 

14 Програма надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнилося 18 років на 2021-2022 роки 
Факт  2021р.    1810  

Факт  2022       1810 
План  2023      10000 

15 Програма "Фінансової підтримки  житлово-комунального підприємства   
"Холоднянське" на  2021 -2022 роки 
Факт 2021 р.  768 292 

Факт  2022     828 600 
План  2023     862780 

16 Програма благоустрою населених пунктів Тернівської об’єднаної 
територіальної громади  на 2019 – 2023 роки 



Факт  2021р.   738 830  

Факт  2022      1 095 293 
План  2023      488 500 

17 Програма "Охорона навколишнього природного середовища" на 2019-2023 

роки зі змінами 
Факт  2021р. 12500    

Факт  2022     11000 
План  2023     9000 

18 Програма розвитку земельних  відносин на 2019 – 2023 роки 

Факт  2021р. 447631 
Факт  2022    132 000 

План  2023    40 000 

19 Програма розроблення містобудівної документації на території в 
адміністративних межах повноважень Тернівської сільської ради  на 2019-

2023 роки 
Факт  2021р.   -- 

Факт  2022 80 000 
План  2023 -- 

20 Програма забезпечення та розвитку цивільного захисту на 2021 – 2025 роки 

Факт  2021р.   -- 
Факт  2022 -- 

План  2023 -- 

21 Програма профілактики злочинності на території Тернівської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

Факт  2021р.   -- 
Факт  2022      -- 

План  2023      -- 

22 Програма утримання та розвитку вулиць і доріг, їх інфраструктури на 
території Тернівської сільської ради на 2021 – 2025 роки 

Факт  2021р.   – 118 068 (проекти на дороги) 
Факт  2022      -- 

План  2023    50 000   
 

23 Програма «Забезпечення участі Тернівської сільської ради у Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація ОТГ» на 2022 рік 
Факт  2021р.    17868 

Факт  2022      18900 
План  2023      19000 

24 Програма «Обдаровані діти» на 2021 – 2023 рік 

Факт  2021р.  --- 
Факт  2022    --- 

План  20232    --- 

25 Програма «Питна  вода Тернівської  об’єднаної територіальної громади на 
2021- 2025 роки 

Факт  2021р.   --- 
Факт  2022   --- 



План  2023   --- 

26 Програма «Проведення соціально-культурних заходів в населених пунктах 
Тернівської  об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2023 роки 
Факт  2021р.   

Факт  2022     --- 
План  2023   --- 

27 Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Тернівської  
об’єднаної територіальної громади на 2019- 2023 роки 
Факт  2021р.  ---  

Факт  2022   --- 
План  2023   --- 

28 Програма з національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки 
Факт  2021р.  ---  
Факт  2022   --- 

План  2023  --- 

29 Програма організації безоплатного поховання померлих (загиблих) 

військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та 
війни в Україні на 2022 рік 
Факт  2021р.  ---  

Факт  2022   17190 
План  2023  --- 

30 Комплексна програма розвитку та функціонування української мови у всіх 

сферах суспільного життя Тернівської ТГ Черкаської області на 2021–2025 
роки 

Факт  2021р.   --- 
Факт  2022  --- 

План  2023  --- 

31 Програма «Розвиток соціальних послуг на території Тернівської сільської 
територіальної громади на 2021-2022 роки» 

Факт  2021р. 1 227 490 
Факт  2022   1 309 385 

План  2023   1 368 783 

32 Програма "Про підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони 
в/ч А7324 на 2022-2025 роки" 

Факт  2021р.  
Факт  2022  25900  

План  2023    

33 Програма «Внески до статутного капіталу житлово-комунального 
підприємства «Холоднянське» на 2022-2025 роки»   

Факт  2021р.   --- 
Факт  2022  375000 

План  2023  --- 

 
ІНФОРМАЦІЯ про виконання бюджету Тернівської сільської 

територіальної громади за 11 місяців 2022 року 



За 11 місяців 2022 року загальний обсяг надходжень  бюджету Тернівської 
сільської територіальної громади, включаючи трансферти, становить 35449,3 

тис.грн., з них загального фонду 34672,5 тис.грн., що становить 101,8% до плану 
звітного періоду, спеціального фонду – 776,8 тис. грн., або 111,25% до річного 

плану. 
Власні та закріплені надходження загального фонду становлять 20279,3,0 

тис.грн., при плані 19624,2 грн., або 103,3%. 
Основним джерелом доходів бюджету Тернівської сільської територіальної 

громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого складає  12 

501,1 тис.грн., виконання завдань за відповідний період забезпечено на  109%. 
У складі доходів бюджету Тернівської сільської  територіальної громади: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 20 279,3 тис. грн.: 
податок та збір на доходи фізичних осіб 12 501,1 тис.грн.; податок на 

прибуток підприємств – 24,0 тис.грн.; рентна плата та плата за використання 
природних ресурсів – 132,2 тис.грн.; внутрішні податки на товари та послуги 

(акцизний податок) – 220,3 тис.грн.; податки на майно–3145,8 тис.грн.; єдиний 
податок-4034,1 тис.грн.; частина чистого прибутку комунальних підприємств-19,0 

тис.грн, адмінштрафи–19,8 тис.грн, адміністративні збори та платежі – 175,2 
тис.грн.; та інші неподаткові надходження – 7,9 тис.грн. 

Доходи спеціального фонду(без міжбюджетних трансфертів) –776,8 тис.грн., 
з них: екологічного податку надійшло – 9,6 тис.грн.; неподаткові надходження – 
744,6,0 тис. грн., з них: плата за послуги, що надають бюджетні установи – 93,2 

тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 41,4 тис. грн., надходження 
бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) – 0,9 тис.грн.,  благодійні внески, гранти, дарунки 563,7 тис. 
грн.; надходження що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб– 45,4 тис. грн.; цільових фондів рад надійшло – 22,6 тис.грн. 
Офіційні трансферти загального фонду  за 11 місяців 2022 року становлять 

14393,2 тис.грн. при плані 14422,3 грн., або 99,8% виконання. 
З державного бюджету отримано базову дотацію у сумі 4176,7 тис.грн.; 

отримано субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі  7817,4 тис. 
грн дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного – 50,1 тис.грн.; дотація з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 
утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету у сумі – 881,5 тис.грн.; інші дотації -29,5 
тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 9,6 тис.грн.; інші субвенції – 190,8 тис.грн.; субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції – 1 237,6 тис.грн. 

 Видатки бюджету Тернівської сільської територіальної громади за 11 місяців 
2022 року проведені у сумі 30600,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 

29886,3 тис.грн., та по спеціальному фонду – 714,4 тис.грн. 



На фінансування захищених статей видатків спрямовано 27845,26 тис.грн., з 
них: 

на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 24336,04 тис.грн., з 
яких: на оплату праці бюджетних установ по галузі: «Освіта» 14105,04 тис.грн., 

«Охорона здоров’я» 1687,9 тис.грн., «Соціальний захист» - 981,8 тис.грн., 
«Культура і мистецтво» 864,6 тис.грн., «Державне управління» - 6260,7 тис.грн., 

«Благоустрій» - 436,0 тис.грн., що забезпечило виплату заробітної плати по 
бюджетних установах в повному обсязі; 

на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 174,7 тис.грн., з яких, 2,8 

тис.грн. КНП «Багатопрофільна лікарня ім..Софії Бобринської»; на ФАПи 
направлено 171,9 тис.грн. за рахунок коштів Тернівської територіальної громади 

придбано підгузки та калоприймачі (жителям с. Холоднянське 49,6 тис.грн. с. 
Тернівка – 122,3 тис.грн 

на придбання продуктів харчування витрачено 130,8 тис.грн., що забезпечило 
повноцінне харчування дітей дошкільного та шкільного  віку; 

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 3203,72 тис.грн.; 
на надання матеріальної допомоги населенню - 156,5 тис.грн.; 

Із загального обсягу видатків протягом звітного періоду з  бюджету 
Тернівської сільської територіальної громади передано іншим бюджетам субвенцій 

на здійснення переданих видатків – 284,8 грн., у тому числі:  
Білозірській сільській територіальній громаді на утримання центру 

професійного розвитку педагогічних працівників – 98,2 тис.грн.; 

Березняківській сільській територіальній громаді на позашкільну освіту за 
надання послуг проведення гурткової роботи в Тернівському ліцеї –164,7 тис.грн,; 

Міському бюджету «Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів «Барвінок» 
в сумі 9,0 тис.грн.;  

На підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони ВЧ А7324 
12,9 тис.грн. 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 

на суму 991,7 тис.грн.; 
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 5,3 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 – 
23,1 тис.грн.; 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян та на залізничному транспорті – 483,24 тис.грн.; 

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 1,6 

тис.грн.; 
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 

13,0 тис.грн. 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення–81,8 

тис.грн. 



По спеціальному фонду бюджету Тернівської сільської територіальної 
громади касові видатки становлять 714,4 тис.грн. 

 Кошти використано за рахунок:  
«Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю» - 109,7 тис.грн., а саме на: 
харчування в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої 

освіти 86,8 тис.грн.; 
придбання матеріалів, обладнання для забезпечення діяльності будинку культури 
22,9 тис. грн.   

«Благодійних внесків, грантів та дарунків» - 604,7 тис.грн., а саме на: 
придбання предметів, матеріалів та обладнання, предметів довгострокового 

користування, програмного забезпечення по апарату сільської ради 261,8 тис.грн., 
загальноосвітніх школах  301,8 тис.грн.; 

 оплату праці з нарахуваннями за громадські роботи – в сумі 41,1 тис.грн.;   
Станом на 01.11.2022 р. обліковується кредиторська заборгованість в сумі 

22,0 тис. грн., а саме по КПКВК 0110150 – 4,0 тис.грн., КПКВК 0111021 – 16,9 
тис.грн., КПКВК 0113104 – 0,8 тис.грн., КПКВК 0118240 – 0,3 тис.грн., це поточна 

кредиторська заборгованість за розрахунками за придбані  товари, продукти 
харчування, надані послуги та судовий збір. Дебіторська заборгованість відсутня.  

 
З початку повномасштабної агресії росії  перед всім українським народом так 

і нашою громадою повстали нові виклики щодо функціонування у період воєнного 

часу. Зрозуміло, що досвіду роботи при таких обставинах напрацьовано не було. 
Почалася нова кропітка робота по налагодженню комунікацій з органами ДСНС, 

відділами та службами при військових адміністраціях, благодійними фондами, 
громадськими, релігійними та волонтерськими організаціями.  

Так буквально з перших днів бойових дій до громади почали прибувати 
внутрішньо переміщені особи, яких ми оперативно забезпечували житлом, 

меблями, посудом, постільною білизною та матрацами. Попутно вирішувались 
питання по підключенню електроенергії до будинків, забезпечення питною  водою, 

надання медичних послуг, реєстрації та безліч інших питань побутового і 
соціального характеру . Після поселення відразу поставали питання по 

забезпеченню сімей продуктами , дитячим харчуванням, памперсами, одягом, 
взуттям, дитячими та інвалідними колясками, велосипедами та  іншими 

необхідними речами . Надавалася  допомога у працевлаштуванні дорослих, та 
отриманні освіти для дітей. 

Так за період з лютого місяця у Тернівській ТГ пройшли реєстрацію 689 

внутрішньо переміщених осіб у тому числі 198 дітей. Більшість з них влилися у 
громаду та проживають по теперішній час, частина повернулася на звільнені 

території. Всі чоловіки призовного віку, відповідно до чинного законодавства, 
стали на облік до Черкаського РТЦК та СП   

Для матеріального забезпечення потреб вищезазначеної категорії людей, 
сільська рада співпрацювала з: Черкаською ОВА; Черкаською РВА; Смілянською 

міською радою та її структурними органами;  ТОВ «Агро Рось»; БО «БФ МХП –
Громаді»; ГО «Січ» Сміла; БО «БФ Нью Ренесанс»; БО «БФ Милосердя та 

здоров’я»; БО «БФ Емануїл - ІМОСЕ»; БФ «World Central Kitchen»; Волонтерським 
ХАБ – Черкаси; волонтерами та громадськими діячами тощо значна допомога 



надана жителями нашої громади ,за це  їм велика вдячність.  Завдяки наших 
спільних зусиль вдавалося у повній мірі на постійній основі забезпечувати ВПО 

всім необхідним протягом дев’яти місяців збройної агресії. Отримання 
гуманітарної допомоги та її видача відбувалася здебільшого відповідно до поданих 

актів та відомостей під розпис, в окремих випадках роздавалася особисто 
благодійниками на території громади. Для забезпечення відкритості та прозорості, 

процес видачі допомоги зафіксований у відповідних фото та відеоматеріалах, та 
постійно висвітлювався у соціальних мережах. 
З початку військової агресії службу в ЗСУ несуть наші громадяни , вони  пішли з 

перших днів війни за власним покликом серця  та за викликом  Черкаського РТЦК 
та СП. Так на сьогоднішній день на різних рівнях структури ЗСУ, перебуває більше 

сотні наших односельців. На жаль маємо поранених, безвісті пропалих та одного 
загиблого. Постійно проводиться моніторинг сімей військовослужбовців, щодо 

надання матеріальної та моральної підтримки. Сім’ям надавалися продуктові 
набори, а самими військовим передавалися посилки, через волонтерів у зону 

бойових дій: випічка, консервація, продукти харчування, овочі, фрукти, мед, 
напівфабрикати, спальні мішки, каремати, газові балони, теплий одяг, медичні 

аптечки, окопні свічки тощо. 
Так за цей період нами організовано збір коштів на покупку генератора 5кВт, 

медичних засобів, військового спорядження. Спільно з Черкаським районним 
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, закупили 
комплект радіостанцій, акумуляторів та супутникових антен за добровільні внески 

колективу Тернівської сільської ради. Проводилось багато інших заходів, які не 
можна висвітлювати у воєнний час. 

Протягом 9 місяців, майже щонеділі, здійснюється збір продуктів 
харчування, одягу, засобів гігієни, побутової хімії для збройних сил, тероборони та 

деокупованих регіонів України. Передача відбувається за призначенням через  
військові адміністрації, волонтерів, благодійні фонди та громадські організації.  

Для прикладу таких як: Благодійні фонди «Допоможемо армії разом», «Нью 
ренесанс», «Сталеві мурахи Центр», «Сталеві мурахи Південь» , ГО «Січ Сміла», 

Волонтерський центр м. Сміла, волонтери: Марина Іванова, Максим Калашник.  
Активно до вирішення вищезазначених питань долучались і депутати 

сільської ради: Василь Бялківський, Анатолій Холоденко, Світлана Дахно, Ігор 
Веритільний, Віктор Васюра, Вікторія Сватко, Ігор Тимчук, Людмила Рудас, 

Анатолій Шулежко, Тетяна Вінковська , Володимир Одородько. 
На виконання доручення офісу Президента України, та вимоги Черкаської 

ОВА у зв’язку з масовими атаками об’єктів енергетичної інфраструктури України, 

з метою недопущення випадків переохолодження загибелі і травмування людей, 
підвищення надійності управління  в умовах повної відсутності енергопостачання 

на території Черкаського району у селі Тернівка створено «Пункт незламності», 
який працює цілодобово. Тут є можливість для обігріву, зарядки гаджетів, доступ 

до інтернету, приготування їжі та гарячих напоїв, отримання медичної та 
соціальної допомоги. Зважаючи на ці обставини, було прийняте рішення про 

переміщення штатних працівників сільської ради, у це ж приміщення, для економії 
енергоресурсів у зимовий період. 

 
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 



Рішенням Тернівської сільської ради від 22.09.2021 №18-2/VІІІ «Про 
внесення змін до рішення від 27.03.2020  №20-3/VII «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» переліки адміністративних послуг, що надаються через 

ЦНАП викладено в новій редакції.  
За звітній період, а саме з січня по листопад 2022 року відділом «Центр 

надання адміністративних послуг» Тернівської сільської ради проводилася робота 
по наданню адміністративних послуг громадянам - жителям громади. 

Підписано договір про співробітництво у сфері надання послуг з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
між Тернівською сільською радою та Смілянською міською радою. Відтепер, 

жителі громади можуть подавати документи для отримання послуг з реєстрації 
юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, внесення змін до відомостей про 

юридичну особу та ін. до відділу ЦНАП  Смілянської міської ради.   
Упроваджено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада», що являє собою налаштоване на робочому комп’ютері 
адміністратора програмне забезпечення для прийняття документів від населення на 

отримання субсидій, пільг, допомог з подальшою передачею їх до Управління 
соціального захисту населення в електронній формі. За допомогою ІІС «Соціальна 

громада» людям надано 665 послуги у сфері соціального захисту населення, а саме: 
-призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива – 297 заяв 
-надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 

палива  і скрапленого газу – 35 заяв 
-надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 55 заяви 

-призначення державної допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» - 61 заяви 

-призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства або дітям з інвалідністю – 2 заяви 

-призначення  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю – 5 заяв 

-призначення  державної соціальної допомоги відповідно до Закон України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” – 1 заява 
-надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме – 1 заява 
-призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки 

особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам – 2 
заяви 

-призначення державної допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних 
сім’ях – 4 заяви 

-призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за нею – 7 заяв 



-призначення державної допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних  

сім’ях – 8 заяв 

-призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату - 10 
Впроваджено та забезпечено функціонування публічного сервісу «Реєстр 

територіальних громад» у Тернівській сільській раді. Наразі реєстрація та зняття з 
реєстрації місця проживання особи проводиться не в паперовому вигляді, як було 

раніше.  
Протягом звітного періоду у  «Реєстрі територіальних громад» проведено: 

-реєстрацій місця проживання особи –73  
-зняття з реєстрації місця проживання особи- 133 

Забезпечена робота по наданню місцевих послуг: видано 61 довідка про склад 
сім’ї для оформлення соціальної допомоги, 297 довідок про склад сім’ї для 

оформлення субсидій, 28 довідок про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб), 12 довідки про фактичне місце проживання особи, 5 

довідок про проживання без реєстрації, 4 довідки про членство в особистому 
селянському господарстві (ОСГ), 3 довідки про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок, 11 виписок  з по господарської книги, 12 довідки  про 

реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, 12 про реєстрацію місця 
проживання померлого, та ін.  

Прийнято 68 заяв на видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки;  

Продовжується співпраця відділу ЦНАП та Управлінням Державної 
міграційної служби України в Черкаській області з питань отримання послуг у 

ДМС із вклеювання до паспорта громадянина, України фотокартки при досягнення 
громадянином 25-ти та 45-ти річного віку. Надано 9 послуг з вклейки фотокартки. 

В результаті співпраці з Відділом 3 Управління у Черкаському районі 
Головного управління Держгеокадастру надано наступні послуги:  

-надання відомостей з Державного земельного кадастру (ДЗК) у формі витягу 
– 34 послуги 

-видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку 

земельної ділянки – 23 послуги. 
В результаті налагодженої співпраці Головного управлінням Пенсійного 

фонду України та відділу ЦНАП кожну четверту середу місяця з 9.00 до 10.00 в 
приміщенні Тернівської сільської ради проводиться виїзний прийом громадян 

спеціалістами Пенсійного фонду з наступних питань: надання  консультацій, 
роз’яснень щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, пенсійне забезпечення; прийом замовлень на видачу довідок 
про розмір пенсії, про перебування на обліку, про заробітну плату за формою 

ОК5(ОК2, ОК7); видача виготовлених довідок; допомога в заповненні та прийом 
анкет на виготовлення пенсійного посвідчення; надання переліку документів, 

необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги по похованню та ін.  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 



Відділом соціального захисту населення Тернівської сільської ради за період 
з січня по листопад проведена наступна робота: Вирішувались питання, щодо 

влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю до психоневрологічних 
інтернатів та будинків-інтернатів загального типу для людей похилого віку. Було 

сформовано 4 особових справи з повним пакетом документів відповідно до  вимог 
та направлено на розгляд до департаменту соціального захисту населення 

Черкаської облдержадміністрації. За рішенням департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації виділено 3 путівки для влаштування до 
інтернатних установ системи соціального захисту. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №321 від 05.04.2021р. «Про 
затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 
виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші 

засоби реабілітації, переліків таких засобів» опрацьовано 1 заяву  від громадян,  
видано 2 направлення по протезуванню. 

Враховуючи звернення громадян за наданням адресної допомоги пов’язаної 
з тяжким матеріальним станом, виходячи з бюджетних можливостей сільської ради 

було надано матеріальну допомогу – 42 особам, на суму 64210 грн., в тому  
числі 3 жителям громади після поранення. Надано матеріальну допомогу 70 

учасникам бойових дій на суму 35000 грн. 
Двом особам з інвалідністю згідно постанови Кабінету Міністрів України 

№558 від 29.04.2004 «Про затвердження Порядку призначення та виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» виплачена допомога 
в сумі 7149,60 з місцевого бюджету, 1 житель громади оформлена допомога 

відповідно до 859 Постанови КМУ виплата компенсації з догляду на непрофесійній 
основі, виплачена 16544 грн. з місцевого бюджету. 

За період з 24.02.2022 по 31.11.2022 Тернівською сільською радою було 
прийнято 656 внутрішньо переміщених осіб, 589 осіб звернулись за призначенням 

допомоги ВПО. 48 жителів громади зареєструвались в програмі «Прихисток», та 
надали житло 154 внутрішньо переміщеним особам. 

Регулярно надходить гуманітарна допомога від Черкаської військової 
райдержадміністрації (потреба відправляється кожен четвер),  від фермерських 

господарств  Тернівської територіальної громади, від організації  «Червоний 
хрест», від благодійного фонду «Нью ренесанс», від гімназії №14, від відділу освіти 

Смілянської міської ради, Смілянське КП «Медіа Центр», Смілянська Міська Рада, 
Волонтерський ХАП на базі ДНЗЧВПУ м. Черкаси, Гуманітарний центр Черкаської 
міської ради, інклюзивна арт- студія «Долоньки» також надають гуманітарну 

допомогу. 
В разі потреби ВПО надається медична допомога «Центром первинної 

медико-санітарної допомоги» Тернівської сільської ради. 
З метою інформування населення Тернівської сільської ради на сайті 

Тернівської сільської ради та в соціальній мережі розміщується інформація з метою 
інформування населення, щодо змін в законодавстві соціальної підтримки, щодо 

реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. 
 



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ТЕРНІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Станом на 12.12.2022 року структура закладу змінилася, в зв’язку з 

оптимізацією мережі та налічує 31 установу в т.ч.: 6 амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини(АЗПСМ), - 12фельдшерських пункти(ФП).13 

медичних пунктів тимчасового базування(МПТБ). 
Створена мережа закладів первинної допомоги є оптимальною так, як 

враховані адміністративні, територіальні, історичні та інші особливості регіону. В 

зв’язку з реформами, зміною стратегічного напрямку розвитку охорони здоров’я в 
державі, демографічної, соціально-економічної ситуації в районі буде 

продовжуватися оптимізація мережі направлена по покращення  доступності та 
якості медичної допомоги сільським жителям на первинному рівні.  

Первинну медико-санітарну допомогу в районі надають 99 працівників, з них 
16 лікарів та 54 молодших спеціалістів з медичною освітою (медичних сестер, 

сімейних медичних сестер)14-молодших спеціалістів.  
 Не укомплектовані фізичними особами Макіївська АЗПСМ сімейним лікарем; ФП 

с.Плоске-медичною сестрою. 
Фінансування  ПМСД за   2022  рік.   

За 11 місяців 2022року надійшло з НСЗУ-16873908,57. 
З бюджетів сільських громад надійшло 5831716,78грн.- з них використано на 
заробітну плату з нарахуванням 3930490,46грн; 

Придбання: 
Калоприймачі,підгузки,туберкулін,медикаменти-580873,44грн.; 

Молочні суміші 64484,40грн. 
Оплата послуг інтернету-21550грн. 

Оплата енергоносіїв 780404,60грн.в т.ч.-теплопостачання-198831,23грн. 
                                                                   -водопостачання-17387,64грн. 

                                                                   -електроенергія-296995,38грн. 
Оплата природного газу-206890,39грн. 

Оплата пільгових медикаментів-453913,88грн. 
Отримано централізовано: гуманітарної допомоги, вакцин та  медикаментів на 

суму – 730,967грн. Виробів медичного призначення 23222грн.Засобів 
індивідуального захисту-16774грн. 

Придбано обладнання за рахунок коштів НСЗУ на загальну суму 
15470306,45тис.грн..) в т.ч.: медобладнання –18,1 тис.грн. (медикаменти та 
вироби медичного призначення, комп’ютерна та копіювальна техніка,  медичне 

обладнання, медична друкована продукція, канцтовари, паливно-мастильні 
матеріали, запчастини до автомобілів) 

Відремонтовано протягом року покрівлю Смілянської АЗПСМ–33944грн. , 
проведено повірку та ремонт обладнання, яке використовується на загальному 

прийомі лікарів.  
Ремонт газового обладнання Холоднянської АЗПСМ -36500грн. 

Автотранспорт відремонтовано до рівня безпечної експлуатації та проведено 
сервісне обслуговування на загальну суму -57273грн.  



Витрачено на послуги крім комунальних-813243,75грн.(відшкодування 
лабораторних послуг, послуг охорони, електромонтажні роботи, інформаційні 

послуги, супровід програмного забезпечення) 
 Всі робочі місця (адміністрація, ІАВ, бухгалтерія, кадри, базова Смілянська 

АЗПСМ) забезпечені відповідними ліцензованими програмами.  
Лікарями Центру здійснено прийом в амбулаторіях на ФП, МПТБ та відвідувань 

вдома  86803. 
Робота   ліжка  денного стаціонару Центру 1410 ліжко-днів. 
Виконано стаціонарів вдома -997,9 

Проведена  вакцинація населення для профілактики covid 19- 3829осіб. 
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ: 

         - Питання виділення власного приміщення для Смілянської АЗПСМ та 
адміністративно-господарчого підрозділу закладу, та денного стаціонару в 

Смілянській АЗПСМ. 
      -  НЕ ВИДІЛЕННЯ коштів Березняківськоїю СТГ для спів фінансування 

Смілянської АЗПСМ. 
      В цілому КНП «Центр ПМСД» Тернівської СР протягом 2022 року працював в 

межах можливостей. Надіємося на подальшу тісну співпрацю та кращі показники 
роботи у 2023 році. 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» 

Основними напрямками діяльності територіального центру є виявлення 
сімей/осіб в складних життєвих обставинах, оцінка їх потреб та надання 

соціальних послуг відповідно до виявлених потреб. 
При Центрі діють такі відділення як: 

- відділення соціальної допомоги вдома. За звітній період на обслуговуванні в 
соціальних робітників 82 особи. Зміст послуги - комплекс заходів, що 

здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги 
протягом робочого дня, які спрямовані на створення умов забезпечення 

життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили/не набули здатності до 
самообслуговування. Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для 

кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від 
ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в 

договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома 
- відділення соціальної допомоги дітям, сім´ї та молоді. Зміст послуги - комплекс 
заходів спрямованих на попередження, обмеження та зупинення негативних 

соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному 
середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, 

юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга 
надається особам, сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним 
становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або 

позбавлення волі на певний строк тощо. На супроводі за звітній період – 8 сімей. 
В територіальному центрі надання соціальних послуг працює 1 завідувач 

відділеннями, 0,5 ставки фахівця із соціальної роботи та 8 соціальних робітник. 
Заборгованості по виплаті заробітної плати не має. 



Працівниками Центру спільно з старостами систематично проводиться 
виявлення громадян, які потребують «догляду вдома». Разом з Службою у справах 

дітей Тернівської сільської ради регулярно проводяться рейди в родини з дітьми, 
які знаходяться на обліку як такі, що мають ризик потрапити в складні життєві 

обставини. Проводяться бесіди та консультації, з метою мінімізувати цей ризик.  
За звітний період також  проведена наступна робота: 

- Фахівцем з соціальної роботи було проведено 110 оцінок потреб та підтверджено 
факт перебування заявників в СЖО 108 осіб; 
- Досліджено елементарних дій осіб для встановлення їх рухової активності – 87; 

-  Створено 5 планів соціального супроводу; 
- Завідувачем відділеннями розроблено та поновлення 82 індивідуальні плани; 

- Виготовлені програми для соціальних робітників, за якими щомісячно 
проводяться  навчальні заняття для поліпшення якості соціальних послуг 

передбачених державним стандартом; 
- Надано соціальну послугу «інформування» та «консультування»  мешканцям 

громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам -128 послуг ; 
- Роздано гуманітарну допомогу ВПО, які проживають разом із дітьми – 27 сімей; 

- Працівники взяли участь в обласних семінарах та тренінгах – 12 заходів. 
Не вдалося зробити за 2022 рік: 

 – Створити 1-патронатну сім’ю; 
- Надати всім бажаючим і потребуючим особом паліативний догляд. 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
Протягом 2022 року служба у справах дітей Тернівської сільської ради було 

облаштовано кабінет ССД, сейф для зберігання ключів для доступу до ЄІАС 
«Діти», шафу із замком для зберігання справ дітей, встановлено кодовий замок для 

обмеження доступу в кабінет служби. Забезпечено повноцінне функціонування 
ЄІАС «Діти». На постійній основі ведуться журнали обліку дітей, опікунів, заяв та 

ін., книгу первинного обліку дітей-сиріт, розроблено програми «Забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2021-2023 роки», «Оздоровлення та літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 2023 рік» та ін. 

Впродовж зазначеного періоду службою у справах дітей Тернівської 
сільської ради відповідно покладених обов’язків проведено наступну роботу за 

такими напрямками: 
1. Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактика 
дотримання батьками обов’язків по догляду за дітьми 

Протягом звітного періоду службою у справах дітей у складі рейдових груп 
здійснено 34 виїзди, в ході яких відвідано 89 родин із числа багатодітних, 

малозабезпечених, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

діти з особливими потребами, діти ВПО, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 
тощо. Заходи проводяться відповідно до затвердженого маршруту рейдовими 

групами із числа працівників служби у справах дітей, КЗ «Центр надання 
соціальних послуг Тернівської СР», відділу соціального захисту, відділу освіти 

сільської ради, старост. Також до складу груп залучаються представники 



національної поліції, медичних установ, соціальні педагоги та класні керівники, 
депутатський корпус. 

Щомісячно за підписом начальника ССД видається наказ про проведення 
профілактичних заходів, в якому визначається склад рейдових груп, 

затверджується маршрут. 
Під час виїздів здійснюється контроль за умовами виховання та догляду за 

дітьми, проводяться профілактичні бесіди з батьками, налагоджується 
конструктивний діалог. В певних випадках систематичні відвідування та 
профілактичні бесіди проводяться на прохання саме батьків.  

Наявні 4 випадки, коли виїзди груп здійснювалися терміново за 
повідомленнями сусідів, старост та співробітників ювінальної привенції. 

Результатом екстреного реагування було попереджена спроба суїциду 
неповнолітнього та встановлено місце знаходження трьох малолітніх дітей. 

Реагування на такі повідомлення здійснювалося відповідно до вимог чинного 
законодавства із залученням представників органу опіки та піклування, Нацполіції , 

Центру надання соціальних послуг, медичних установ. 
За результатами виїздів виявлено 5 дітей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, які на даний час перебувають на обліку в ССД.  
За результатами виїзду виявлено 4 випадки систематичного ухилення батьків 

від виконання обов’язків по догляду за дітьми. Зібрані матеріали стали підставою 
для притягнення 4 батьків до відповідальності за ст. 184 КУпАП..  
2.  Надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; влаштування дітей під опіку, в прийомні сім’ї, ДБСТ, спеціальні та 
спеціалізовані установи МОЗ, Міносвіти,  Мінсоцполітики. 

На даний час на первинному обліку ССД Тернівської сільської ради 
перебуває 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 14 

перебувають під опікою, 5 – в ДБСТ, 1 – в прийомній сім’ї.  
Відповідно до Акту органу внутрішніх справ України та закладу охорони 

здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 12.08.2022 (м. 
Черкаси), статус дитини позбавленої батьківського піклування було надано 2 дітям. 

Зазначені статусні діти, рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради 
об’єднаної територіальної громади Черкаської області від 26.10.2022 №466 «Про 

довлаштування до дитячого будинку сімейного типу на базі родини Кавуна 
Олександра Андрійовича та Кавун Оксани Олександрівни неповнолітнього 

Чорновола Максима Олександровича та малолітню Барченко Аліну 
Олександрівну».  

Крім того, на території Тернівської ТГ в сім’ях опікунів проживають 4 

дитини, які перебувають на первинному обліку поза територією громади 
(посиротіли поза межами ТГ) та 3 статусних дітей ВПО.. 
3. Організація роботи Комісії з питань захисту прав дитини Тернівської 
сільської ради. 

Засідання комісії з питань захисті прав дитини проводяться відповідно до 
чинного законодавства.  

За результатами прийнятих комісією рішень виконавчим комітетом 
Тернівської сільської ради як органом опіки та піклування прийнято:  

- 4 рішення про надання дозволів на операції з майном, право власності чи 
користування яким мають діти,  



- 2 висновки про позбавлення батьківських прав у відношенні 4 дітей 
4. Контроль за дотриманням майнових прав дітей. 

За звітний період до ССД Тернівської сільської ради надійшло 4 звернення 
про надання дозволів щодо проведення операцій з майном, право користування чи 

власності на яке мають діти. Дозволи надавалися лише після зібрання пакету 
документів щодо майна та дитини, питання про це виносилися на засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Надання дозволів здійснювалося виключно з 
урахуванням найкращих інтересів дитини та спрямовувалися на забезпечення 
майнових прав дітей.  
5. Розгляд заяв та повідомлень громадян. 

До ССД протягом звітного періоду надійшли 7 заяв  та повідомлень , які 

стосувалися: 
- 2  - про перебування дитини в складних життєвих обставинах; 

- 1 – щодо позбавлення батька батьківських прав; 
- 4 – щодо надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів 

з нерухомим майном, право власності та/або право користування яким має дитини; 
вирішення іншим майнових питань дітей; 

Всі заяви зареєстровані у відповідних журналах, розглянуті згідно чинного 
законодавства. 
6. Захист прав дітей в умовах воєнного стану. 

Протягом лютого-грудня 2022 року службою у справах дітей Тернівської ТГ 
спільно з ПАТ «Нова Пошта» організовано підвіз гуманітарної допомоги об’ємною 

вагою 5 тис.кг..  
Спільно з християнською місією (с. Миколаївка) забезпечено перебування та 

подальшу евакуацію КЗ «Сумський центр соціально-психологічної реабілітації  
дітей Сумської обласної ради». 

Забезпечено евакуацію (Чехія) 2 дітей, які перебували в КЗ «Черкаський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради».  

На постійній основі ведеться співпраця з благодійними організаціями та 
органами виконавчої влади щодо забезпечення гуманітарною допомогою сімей 

ВПО. 
7. Організаційно-профілактичні заходи на території громади. 

ССД систематично проводяться заходи щодо  профілактики дитячої 
бездоглядності, безпритульності, правопорушень серед дітей. До складу рейдових 

груп з метою профілактики залучаються представники національної поліції, КЗ 
«Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради».  

Підготовлено розпорядження та план заходів про проведення в Тернівській 

ТГ Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 
Не реалізовані плани: Не забезпечено функціонування патронатної сім’ї в межах 

ТГ. 
 

ОСВІТА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Тернівської сільської ради є 

модернізація, вдосконалення системи освіти, зокрема дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної. 

У 2022 році  відділом освіти, культури, молоді та спорту , закладами 
дошкільної, загальної середньої освіти громади  здійснювалась цілеспрямована 



робота щодо реалізації державної політики в системі освіти на виконання Законів 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів Міністерства освіти і науки, інших законодавчих та нормативно-правових 

документів, що регламентують освітній процес. 
Робота відділу освіти, культури, молоді та спорту у 2022 році була 

спрямована на реалізацію пріоритетних  завдань розвитку освітньої галузі: 
-впровадження Концепції «Нова українська школа» 
-сприяння залученню спеціалістів з відповідною фаховою освітою до роботи в 

закладах освіти; 
-створення ефективної системи підготовки випускників шкіл до участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні та забезпечення об’єктивності оцінювання 
знань учнів; 

-впровадження інклюзивної освіти у закладах освіти; 
-збереження та розвиток мережі гуртків, 

-підтримка обдарованих дітей та талановитої молоді в системі освіти; 
-забезпечення гарячим харчуванням 100% учнів початкових класів та дітей 

окремих категорій; 
-оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. 

Відповідно до цих пріоритетів упродовж минулого  року за активної 
підтримки депутатського корпусу, виконавчого комітету, підприємців, громади, 
батьків, керівників закладів освіти та педагогів вживалися заходи для забезпечення 

функціювання галузі освіти громади, її подальшого розвитку, створення умов для 
рівного доступу мешканців громади до якісної освіти. 

До мережі закладів освіти Тернівської територіальної громади входять 9 закладів, 
з них4 закладів загальної середньої освіти: 

-Тернівський ліцей Тернівської сільської ради - 240 учнів; 
-Сердюківська початкова школа Тернівської сільської ради - 12 учнів; 

-Попівська початкова школа Тернівської сільської ради – 14 учнів; 
-Малосмілянська початкова школа Тернівської сільської ради – 26 учнів; 

Загальна кількість учнів 292. Із-за відсутності контингенту очнів у Пастирському 
ЗЗСО І-ІІ ст. заклад був ліквідований, учні з 1 вересня  довозяться до Тернівського 

ліцею. 
Ми пішли на те, щоб для дітей із особливими освітніми потребами відповідно 

до рекомендацій інклюзивно – ресурсного центру та заяв батьків було організувати 
інклюзивне навчання для 1 учня у 1 закладі  загальної середньої освіти громади 
(Малосмілянська початкова школа Тернівської сільської ради  ). 

На території громади функціюють 5 закладів дошкільної освіти 
(Холоднянський ДНЗ № 16 «Вогник», Малосмілянський ДНЗ № 4 «Дзвіночок», 

Тернівський ДНЗ №8 «Промінчик», Попівський ДНЗ №26 «Росинка», 
Сердюківський ДНЗ №26 «Яблунька»). Загальна кількість вихованців становить – 

48 осіб. 
У закладах загальної середньої освіти організовано: 

 1 група продовженого дня – Тернівський ліцей (30 учнів); 
  індивідуальна форма навчання для дітей з особливими потребами –2 учнів 

(Тернівський ліцей), 
  1 інклюзивний клас – Малосмілянська початкова школа - 1; 



 5 гуртків на базі Тернівського ліцею. 
З 24 лютого 2022 року заклади працювали дистанційно, наразі з 1 вересня 

2022 року очно працює 1 заклад (Тернівський ліцей, має облаштоване укриття, 
що відповідає всім вимогам), 3 - початкові школи працюють дистанційно, за 

відсутності укриття. Садочки знаходяться на простої. 
В закладах загальної середньої освіти Тернівської ТГ  працює 50 педагогів, з 

них 2 – це директори, 2 – в.о. директора,, 1 – заступник директора з навчально-
виховної роботи, 1 – заступник з виховної роботи, 16 – вчителів початкових класів, 
24 – вчителів 5-11 класів різних предметів, 5 – завідувачів дитячих садочків, 5 – 

вихователів. З загальної кількості педагогів 18 мають «вищу кваліфікаційну 
категорію», 8 – «І кваліфікаційну категорію», 6 – «ІІ кваліфікаційну категорію», 

14 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», педагогічне звання 
вчитель-методист – 2, старший учитель – 10. 

У 2022 році маємо 3 вчителів початкових класів Малосмілянської початкової 
школи пройшли сертифікацію педагогічних працівників (Бак О.В, Кочерженко Т.І, 

Шарлай Н.А.)  (сертифікація є одним із щаблів професійного зростання вчителя 
НУШ) та 2 з них стали експертами сертифікації педагогічних працівників (Бак О.В., 

Кочерженко Т.І.). Учитель початкових класів Сердюківської початкової школи 
Кочугура І.Х. зайняла ІІІ місце в обласному конкурсі «Ірозквітне Україна силою 

єднання!» 
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти: 

Оплата праці і нарахування заробітної плати: заклади дошкільної освіти 

(ЗДО)-  1652,0 тис.грн (ЄСВ 415,1); заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) 
(молодший обслуговуючий персонал)- 2257,7 тис.грн (ЄСВ 551,1); заклади 

загальної середньої освіти (педагогічний персонал)- 6603,3 тис.(ЄСВ 1421,5) 
Бібліотеки- 214,4 тис. (ЄСВ 57,1); будинки культури та клуби- 484,4 тис.(ЄСВ 

108,7) Оплата електроенергії- 1158,7 тис.грн.; Оплата інших енергоносіїв – 95,2 
тис.грн.; Оплата за продукти харчування: -для ЗЗСО – 210,6 тис.грн.; -для ЗДО – 

33,5 тис.грн.; Поточні ремонти закладів :для ЗЗСО – 153,9 тис.грн; для будинків 
культури – 22,9 тис.грн.; Оплата профілактичного медогляду – 9,8 тис.грн.; 

Придбання паливо-мастильних матеріалів- 185,6 тис.грн.; Придбання запчастин 
для шкільних автобусів – 59,1 тис.грн.; Оплата за проведення лабораторних 

досліджень питної води: - для ЗЗСО – 20,7 тис.грн.; Оплата за перезарядку 
вогнегасників – 16,9 тис.грн.; Оплата за підезення учнів – 154,9 тис. грн.; 

Облаштування укриття – 199,8 тис.грн.; Придбання журналів – 5,6 тис.грн; 
Дератизація, дезинвекція, - 35,8 тис.грн; спортивний інвентар – 10,2  тис.грн; 
Документи про освіту – 1,0 тис.грн.   

Підвіз учнів 
У Тернівській ТГ підвозяться 166 учнів, в т.ч. із с. Пастирське, с. Сердюківка, 

с. Попівка, с. Санжариха, с. Мала Смілянка, с. Миколаївка, с-ще. Холоднянське, м. 
Сміла до Тернівського ліцею. 

Підвіз учнів здійснюється 3 автобусами (1 шкільний, 2 орендовані).  
Організація харчування 

Реформування шкільної освіти передбачає удосконалення організації 
харчування школярів, які значну частину часу перебувають у межах своїх закладах 

освіти. Стан здоров’я дітей та підлітків знаходиться у великій залежності від 
режиму та якості харчування, тому з метою створення належних умов для навчання  



й зміцнення здоров’я дітей, відділом освіти, культури, молоді та спорту закладами 
загальної середньої освіти Скала-Подільської ТГ проведено роботу по 

забезпеченню продуктами харчування шкільних їдалень, підвищенню якості 
харчування. 

З 1 вересня 2021 року набули чинності нові норми харчування у закладах 
освіти та Порядок організації харчування у закладах освіти, 

затверджені постановою Кабміну № 305 від 24 березня 2021 року, тому усі без 
виключення заклади освіти з 1 вересня 2022 року перейшли на харчування по нових 
вимогах та згідно сезонного чотиритижневого меню. 

Погоджено (в частині безпечності) сезонне чотиритижневе меню для здійснення 
харчування у дошкільних закладах, учнів 1-4 класів та пільгових категорій учнів 5-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Смілянським відділенням 
управління Держпродспоживслужби у Черкаському районі. 

Користуються гарячим харчуванням у закладах загальної середньої освіти – 
200 учнів. Користуються безкоштовним харчуванням у ЗЗСО – 93 учнів. Наразі 

працює 1  шкільна їдальня в закладі освіти, що забезпечує очне навчання 
(Тернівський ліцей), у ній загальна кількість посадкових місць -40. 

Культура 
Реалізація державної політики в галузі культури, охорони культурної 

спадщини, захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики 
здійснюється відділом освіти, культури, молоді та спорту спільно із закладами 
культури, старостами старостинських округів громади. Забезпечено вільний 

розвиток культурно-мистецьких процесів, всіх видів культурних послуг і 
культурної діяльності. 

Збереження культурного надбання та традицій – одне з найголовніших 
завдань, що стоїть перед галуззю культури. Проте кожна традиція, якою б 

привабливою вона не була, потребує оновлення, осучаснення, модернізації. 
У сфері культури функціюють: 

         -6 бібліотек; 
-8 будинків культури та клубів; 

З 24 лютого заклади знаходяться на простої. Під час простою працівники 
культури публікують вітання до свят, беруть участь у волонтерській діяльності. 

В закладах культури працюють 13 працівники. Робота відділу була 
направлена на реалізацію державної молодіжної та сімейної політики. Протягом 

року організовано та проведено: 
До Новорічних свят: 
- онлайн-конкурс «Щедрик» (участь взяли 28 осіб з усіх населених пунктів 

громади, 14 переможців); 
- взято участь у флешмобі на підтримку ЗСУ «Хай Великдень з кожної домівки в 

Україні долине до сердець наших захисників», маємо 22 дипломи. 
З нагоди  дня народження Т.Г.Шевченка  

- онлайн-конкурс читців «Тарасова вершина» (участь взяли 45 осіб з усіх населених 
пунктів громади, 25 переможців) 

З нагоди Дня Конституції: 
- Онлайн-конкурс «Конституція України – символ незалежності держави» (участь 

взяли 21 особа, з них 18 переможців). 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-norm-ta-poryadk-a305


- Організовано захід «Щасливий час» за участі благодійної організації 
«Благодійний фонд «Міжнародне служіння благодійності «Еммануїл-імосе», з 

метою активного дозвілля дітей на базі Тернівського ліцею, участь взяло 
близько 300 дітей. 

До дня Гідності та Свободи 
 Учні взяли участь в Обласному марафоні «Гідні та вільні»; 

 Участь у поетичному флешмобі національної єдності з нагоди Дня 
української мови та писемності «Мова єднання»; 
 Участь у проєкті Flowers4Scool спільно з Нідерландами (участь взяли 2 

школи, отримали півтисячі цибулин тюльпанів); 
 Участь у відео-фестивалі  «З Днем Народження, моя Україно!», маємо 8 

дипломів; 
ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ 

- У січні участь у ІІІ етапі (обласному) Всеукраїнських учнівських предметних 
олімпіад 2021-2022 н.р. взяли: 1 учень з екології, 1 учень з математики, 2 учні 

історія. 
- У січні-лютому проведено ХІ Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей» ( участь взяло 29 учнів, І місце 10 робіт, ІІ місце 
– 7 робіт, ІІІ місце – 12 робіт);  

- У березні проведено Всеукраїнський літературний конкурс «Ми за безпечне 
майбутнє» на протипожежну та техногенну тематику ( І місце – 6 учасників, 
ІІ місце – 4 учасника, ІІІ місце – 4 учасника); 

-  У жовтні пройшов обласний етап Всеукраїнської акції «День юного 
натураліста»  ІІІ місце вихованці гуртка «Дивосвіт» Тернівського ліцею;   

-  Обласний етап Всеукраїнської акції «Турбота молоді тобі, Україно» І місце 
в номінації « Плекаємо сад», вихованці гуртка «Дивосвіт» Тернівського 

ліцею. 
-  У жовтні - листопаді проведено І та ІІ етапи ХХІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка, в 
якому взяли участь: І етап – 44 учні та ІІ етап  4 учні з Тернівського ліцею.  

- У листопаді-грудні проведено І-ІІ етап Міжнародного конкурсу з української 
мови імені П. Яцика участь взяли в І етапі 88 учнів з Тернівського ліцею, 

Сердюківської початкової школи,  Малосмілянської початкової школи та в ІІ 
етапі 6 учнів ( 1 – перше місце, 2 – других місця, 3 – третіх місць).  

- Листопад – грудень проходить І та ІІ етапи Всеукраїнські олімпіади і турніри 
з навчальних предметів у 2022/2023 н.р. Переможці ІІ етапу: географія – 5 
переможців, біологія – 4 переможці, хімія – 7 переможців, математика – 6 

переможців, екологія – 4 переможці, англійська мова – 2 переможці, німецька 
мова – 2 переможці, історія – 3 переможці, фізика – 8 переможців, астрономія 

– 2 переможці, правознавства – 1 переможець, трудов навчання – 4 
переможці. 

- ІІ місце в обласному Етапі Всеукраїнського конкурсу «Птах року»в номінації 
«Кращий доробок, креативність та самобутнє сприйняття орнітовауни» 

вихованка гуртка «Дивосвіт» Малосмілянської початкової школи; 
- У грудні пройшов Всеукраїнський конкурс на написання есе «Війна за свій 

шлях» лауреатами стали 3 учнів Тернівського  ліцею;  



- Участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі дитячої творчості до 
Всесвітнього дня тварин «Наші друзі» маємо 14 дипломів мереможці учнів 

Тернівського ліцею та Малосмілянської початкової школи 
Проте ще потребує удосконалення система підготовки учнів до змагань, 

конкурсів, олімпіад; поліпшення організації науково-дослідницької роботи з ними 
через активізацію діяльності шкільних наукових учнівських товариств, 

секцій  МАН.  
Фізична культура та спорт 

Організовано та взято участь у змаганнях з футболу. Наразі проводиться робота 

щодо закупівлі нової футбольної форми для команди Тернівської ТГ. За сприянням 
депутата Черкаської обласної ради Юрія Сегеди та сільської ради було придбано 

спортивний інвентар для Тернівського ліцею. 
- Отримано Диплом за участь у Всеукраїнскій акції Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») «Зобутки куреня на 
підтримку Захисників та Захисниць України» - курень ім. Олега Новохатька;   

- Диплом за участь у обласному флешмобі ватр «Дякуємо захисникам і 
захисницям України»  - рій «Борей»; 

- Рій «Борей» та зайняв І місце в обласному етапі та взяли учать у 
Всеукраїнському етапі  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), що проходив на Закарпатті з 17 по 25 серпня. 
- Учні закладів освіти взяли участь у фізкультурному онлайн челенджі.  

Оздоровлення та відпочинок дітей 

Оздоровлення та відпочинок дітей в громаді здійснювались відповідно до 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», та у зв’язку з військовим 

станом оздоровлення було відмінено, та все ж таки завдяки спонсорам для учнів 
було організовано: 

- 3 розважальні поїздки в с. Мельники Чигиринського району; 
- 1 поїздка до Черкаського зоопарку; 

- організовано оздоровлення в санаторії  «Сосновий бір» для 7 дітей;  
- 2 розважальні поїздки в с. Миколаївку.   

Національно-патріотичне виховання 
Протягом року відділ освіти, культури, молоді та спорту для всіх закладів 

загальної середньої освіти громади та закладів культури, рекомендував та 
координував проведення заходів національно-патріотичного спрямування, а саме: 

- захід до Дня Соборності України; 
- І та ІІ етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») на території Тернівського ліцею; 

- Диплом за участь у Всеукраїнській екологічній акції «Збережемо мальовничу 
Україну разом» - рій «Борей»; 

- Участь у Всеукраїнському творчому конкурсі до 31-ої річниці Дня Незалежності 
України – 3 дипломи переможців; 

- Участь у краєзнавчому флешмобі «Вишиванка – душа мого народу». 
- Захід до вшанування жертв голодоморів та запалення свічки Пам’яті.  

Всі заклади освіти з 24 лютого були задіяні до волонтерської діяльності, до 
проведення різноманітних заходів для діток ВПО:  

- Проведено благодійні акції щодо збору допомоги воїнами (продукти харчування, 
випічка); 



- Виготовлення окопних свічок; 
- Плетіння маскувальних сіток; 

- Виготовлення тушонок; 
- Малювання малюнків для Захисників; 

- участь в благодійній акції  « Дітям Херсонщини»; 
- акція «Смілива гривня»; 

- проведені благодійні ярмарки. 
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД « ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Комунальна установа « Інклюзивно-ресурсний центр» Тернівської сільської  

ради у 2022 році обслуговувала дітей віком від 2 до 18 років в кількості 6364 дітей, 
які проживають на території Балаклеївської, Березняківської, Білозірської, 

Ротмістрівської та Тернівської громад. 
Станом на 01.12.2022 року кадровий склад установи становить – 6 штатних 

одиниць, з них 6 педагогічних працівників, а саме: директор, 2-практичних 
психолога, вчитель-логопед , вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, провідний 

бухгалтер. Дані працівники мають відповідну фахову підготовку.  
В інклюзивно-ресурсному центрі психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги надають фахівці: 2  практичні психологи, вчитель –логопед, 
вчитель - дефектолог,вчитель - реабілітолог. 

Загалом, за 2022 рік було проведено 114 комплексних психолого-

педагогічних  оцінок розвитку дитини. Виявлено дітей з порушеннями інтелекту- 
36, із затримкою психічного розвитку - 6,  порушеннями  мовлення - 51, опорно-

рухового апарату -3, трисономією 21 хромосоми- 2, з порушенням слуху – 3, з 
порушенням  зору – 2. Зі складними порушеннями розвитку – 5, з розладами 

аутистичного спектру – 6. 
Фахівці центру є учасниками команд психолого – педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються інклюзивно в 10 закладах 
освіти громад.  Протягом  січня -  лютого  фахівці брали участь у  засіданнях щодо 

визначення рівнів підтримки.  Всього за 2022 рік директор та фахівці закладу брали 
участь в 14 засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дітей.   

Фахівці центру надають рекомендації щодо створення та моніторингу 
індивідуальних програм розвитку (ІПР) кожної дитини. Для педагогів, що 

впроваджують інклюзивне навчання розроблено методичні рекомендації, брошури, 
пам’ятки: «Модель підтримки дитини з особливими освітніми потребами», 
«Вчителю інклюзивного класу», «Складаємо Індивідуальну програму розвитку», 

«Організовуємо роботу команди психолого-педагогічного супроводу», 
«Модифікація та адаптація навчальної програми до можливостей дитини».  

Окрім здійснення оцінки розвитку дітей в інклюзивно-ресурсному центрі 
надаються психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуги дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у ЗДО, ЗЗСО та не отримують 
відповідної допомоги. Таку допомогу впродовж 2022 року отримали  164 дітей при 

центрі. Протягом року фахівці центру послуги надавали дистанційно за допомогою 
таких онлайн сервісів Classroom,  Соціальні мережі та Viber, Goole - Meet, Zoom. 



Фахівці центру протягом року підвищують кваліфікацію , брали участь у 
міжнародних та  всеукраїнських конференціях, ворк –шопах. Круглих столах та 

семінарах. 
Фахівцями центру надаються консультації батькам з питань навчання та 

виховання дітей з особливими освітніми потребами. Приділяється увага  
  питанню щодо раннього втручання  в  розвитку дітей віком до 3 років.  

На період дії воєнного стану в країні фахівці ІРЦ надавали додаткові 
корекційно-розвиткові послуги 23 особам  з ООП, які вимушено змінили місце 
проживання. Надано інформаційну підтримку 36  батькам (опікунам) дітей з ООП 

щодо закладів освіти. Психологічною допомогою охоплені  діти,  які переживають 
психологічну травму та надано консультації батькам щодо надання первинної 

психологічної допомоги при стресових розладах дітей та знятті дитячих панічних 
атак. 

Центр тісно співпрацює із Службами у справах дітей територіальних громад  
Для забезпечення ефективності освітнього процесу в закладі створюються 

належні умови. У грудні 2021 року інклюзивно-ресурсним центром за кошти 
субвенції з державного бюджету закуплено спеціальне обладнання для оснащення 

кабінетів ІРЦ.  У вересні 2022 року здійснено поточний ремонт частини 
орендованих приміщень ІРЦ, так як вони потребували переобладнання 

та поточного ремонту. 
Проте в роботі центру за 2022 рік залишаються ще ряд не вирішених питань. 

Так, у центрі не облаштовано згідно державним будівельним стандартам ресурсна 

кімната. Потребує поповнення матеріальна база. 
 

Містобудування, архітектура, комунальна власність, земельні відносини 
та житлово-комунальне господарство 

В галузі містобудування 
Відділ в межах повноважень виконавчого комітету сільської ради, 

визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими 
законодавчими актами та за рішеннями Тернівської сільської ради створює 

сприятливі умови для процесів облаштування містоформуючих об’єктів та 
містобудівної, архітектурної діяльності. В цій сфері Відділ повинен завчасно 

регламентувати характеристики і допустимі параметри дозволеного будівництва, 
місторегулюючі фактори, що виступають в якості правил і обмежень, які 

визначають межі втілення намірів забудовників, для чого зокрема забезпечує: 
- розробку і подання на затвердження раді місцевих містобудівних програм, 
визначення території для містобудівних потреб. Зміни до програми подані та 

затверджені рішеннями ради № 5-8 від 24.12.2020 (із змінами), передбачалось 
виконати Детальні плани с-ща Холоднянське, зокрема нової садибної забудови, 

господарського двору у с. Пастирське, топооснову та Генплани с. Пастирське і с -
ща Богунове, розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

громади. 
 За цим напрямком, у співпраці з Замовником та за його фінансування, 

виконано проект містобудівної документації "Детальний план території 
колишнього господарського двору по вул. Михайла Брайчевського за межами с. 

Пастирське Черкаського району Черкаської області", який успішно пройшов 
містобудівну раду. Безпосередньо відділом проведено належні процедури його 



громадського обговорення, включно з громадськими слуханнями, підготовку 
проектів рішень та його затвердження рішенням ради від 22.03.2022 №27–9. 

Відповідно до нього технічною інвентаризацією земель господарського двору 
відновлено межі 4 земельних ділянок, в тому числі, під складом ФГ «Андріяна» та 

ділянки, яка передбачалась для будівництва пташника. Проте, у зв’язку з введенням 
воєнного стану та змін процедури надання ділянок, отримано кадастровий номер 

тільки на ділянку ФГ «Андріяна». Підготовлені договори оренди кілька разів 
подавались на реєстрацію, але залишились не зареєстровані районною військовою 
адміністрацією, адже ділянка надається для будівництва, а законом будівництво на 

землях сільськогосподарського призначення, які надаються за правилами воєнного 
часу, заборонялось. З листопада до законодавства внесені зміни, якими знято 

заборону на виконання документації та продаж права оренди земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, підчас воєнного стану, через аукціон, що 

дозволить здійснювати забудову, як і було у довоєнний період. Із Замовником 
наразі вирішується питання виготовлення такої документації. 

В напрямку розроблення Комплексного плану просторового розвитку 
території громади, підготовлене та прийняте радою рішення щодо його 

розроблення. Для претендування на держану субвенцію на зазначені роботи, рада 
має виконати ряд вимог, зокрема, виконати формування технічного завдання. 

Розпорядженням сільського голови від 01.12.22 № 206, оприлюдненим на сайті 
ради, запропоновано попередній склад робочої групи. Підготовлено проект 
рішення виконавчого комітету про утворення робочої групи з її остаточним 

складом та положенням. Укладено договір з проектною організацією на надання 
послуг з формування технічного завдання та профінансовано на 78 тис. грн. Строк 

розроблення передбачається до кінця І кварталу 2023 року. Напрацьоване технічне 
завдання затверджуватиметься після громадського обговорення у порядку 

встановленому законом. 
Решта заходів з містобудування у поточному році не фінансувались.  

 Натомість вчинялись дії організаційного характеру, пов'язані із створенням 
і веденням містобудівних кадастру та реєстру, адресного реєстру, присвоєння 

адрес, заповнення даними держаного порталу відкритих даних.  
 Підготовлено на розгляд виконавчого комітету 34 проекти рішень, в тому 

числі, про утворення комісій з обстеження зелених насаджень - 11, про 
затвердження актів обстеження - 10, з питань поводження з відходами – 3, , з 

встановлення тарифів на послуги ЖКП «Холоднянське» - 2, з питань підготовки до 
опалювального сезону – 2, щодо зміни, присвоєння адрес (в межах населених 
пунктів) – 1, про дозвіл на порушення об’єктів благоустрою при проведенні 

земляних робіт – 2. Утворено комісію з обстеження об’єктів, пошкоджених у 
наслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.  

 У зв’язку з відсутністю працівників відповідного фаху послуги з складання, 
видачі та обліку будівельних паспортів, паспортів прив’язки тимчасових споруд, 

містобудівних умов для забудови ділянки, зміни та присвоєння адрес будівлям та 
об’єктам будівництва (за межами населених пунктів), довідок щодо відповідності 

намірів забудови державним будівельним нормам та правилам, висновків про 
погодження проектів землеустрою, надаються сьогодні районною державною 

адміністрацією за відповідним договором. 



 Дотримання вимог законодавства, затвердженої містобудівної 
документації під час планування та забудови територій відповідних населених 

пунктів громади, забезпечувалось шляхом аналізу поданої раді для затвердження 
документації із землеустрою.  

В галузі земельних відносин 
Пропозиції заходів програми земельних відносин на 2022 рік подані та 

затверджені рішенням ради від 22.02.2022 №25-27 та змінені рішенням від 
22.11.2022 №32–8. В обсягах обумовлених ними коштів, на виконання рішення від 
22.02.2022 №25-8 укладено договори на розроблення нормативних грошових 

оцінок земель населених пунктів с-ща Холоднянське, с. Мала Смілянка, 
с. Миколаївка (47 тис. грн.) й відповідно договори на розроблення проектів 

землеустрою щодо встановлення меж сіл Миколаївка та Мала Смілянка (40 тис. 
грн). Проект встановлення меж селища Холоднянське вже затверджений рішенням 

Черкаської районної ради від 08.10.2021 №13-4.  
На виконання рішення суду, про визнання протиправною бездіяльності 

ради, прийнятого за поданням прокуратури, укладено договір на виконання 
проєктів землеустрою щодо встановлення меж об’єктів природно заповідного 

фонду «Шарпіно» у с. Пастирське та «Джерело» за межами с. Мала Смілянка на 
суму 45 тис. грн. У зв’язку з цим, роботи з інвентаризації земель під комунальними 

об’єктами, передбачені рішенням ради від 22.02.2022 №25-26, перенесено на 2023 
рік. 

Щодо надання адміністративних послуг з організації землеустрою, передачі 

земель у власність громадян, надання земельних ділянок у користування 
юридичних осіб. Введення воєнного стану й відповідно заборони на приватизацію 

земель, встановлення обмеження умов обігу земель сільськогосподарського 
призначення привели до того, що за звітний період надійшло лише 69 клопотань та 

заяв, тоді як за 2021 рік їх було розглянуто 328. Підготовлено викопіювань до заяв 
громадян із зазначенням місць розташування ділянок, їх орієнтовних меж – 30 (у 

2021 – 47). За всіма отриманими заявами підготовлені відповідні проекти рішень, й 
з поданими матеріалами, розглянуті профільною депутатською комісією і на 8 

сесійних засіданнях сільською радою прийняті 54 рішення. Основна кількість 
прийнятих рішень стосувалась затвердження проєктів землеустрою щодо зміни 

цільових призначень приватних присадибних земельних ділянок з «для ведення 
особистих селянських господарств» на «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
Контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, 

додержанням вимог земельного та екологічного законодавства на сьогодні 

фактично повністю перекладено на виконавчі органи сільських рад, проте такий 
орган Тернівською сільською радою через обмеженість бюджету не утворювався. 

Відділом забезпечено інформування результатів ведення моніторингу 
використання земель переданих з державної у комунальну власність на сайті 

сільської ради, інформування землекористувачів та уповноважених державних 
органів влади з відповідних питань, зокрема і щодо оподаткування 

землекористувань, постійно в ході обробки інформації, аналізу поданої 
землевпорядної документації та стану земельних. Здійснюється надання 

пропозицій на усунення виявлених порушень, в тому числі, щодо приведення у 
відповідність законодавчим та нормативним актам, рішенням ради, шляхом 



внесення змін до діючих договорів оренди, було підписано 10 додаткових угод ще 
не підписані 4, по 9 ділянках ще не можливо внести зміни через відсутність 

нормативної грошової оцінки земель, 1 додаткова угода не укладена через 
незатвердження поділу ділянки. На сьогодні за 69 договорами оренди передані 119 

земельних ділянок комунальної власності загальною площею 676,3107 га. Як 
результат станом на 10.12.2022 року до бюджету громади надійшла орендна плата 

за землю з юридичних осіб у сумі 1 489 487 грн., орендна плата з фізичних осіб – 
528955 грн. Крім того, землекористувачами сплачений земельний податок з 
юридичних осіб – 402000 грн., з фізичних осіб – 489124 грн. Ще один вид 

надходжень податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) склав 
321770 грн. 

Слід зазначити що після передачі з державної у комунальну власність 
земельних ділянок та отримання повноважень радою розпоряджатись землями за 

межами населених пунктів за рішеннями ради сформовано перелік з ділянок для 
продажу права оренди та сформовано умови їх надання в оренду на 1 рік в умовах 

воєнного стану. Перелік доведено сільгоспвиробникам, інформація розміщена на 
сайті ради. Надійшли заяви лише на 1 ділянку. Надано дозвіл на виготовлення 

технічної документації з інвентаризації нерозпайованих земель колишнього КСП 
«Прогрес» с. Пастирське, очікується присвоєння кадастрового номера. Продаж 

права оренди сільськогосподарських земель підчас воєнного стану відновлений 
законодавством, тому й цей напрямок можна продовжити у разі отримання заяв чи 
фінансування радою робіт з виготовлення документації для підготовки лотів для 

торгів, які проводяться виключно на електронних аукціонах. 
 У 2022 році на торги за рішеннями ради на продаж двічі виставлялось право 

оренди земельної ділянки площею 2,0 га з водним об’єктом ставком у 
с. Пастирське. Торги не відбулись через відсутність учасників навіть після 

зниження розміру оренди вдвічі. Причина - завищена нормативна грошова оцінка 
земель у тому числі водного фонду у с. Пастирське на фоні таких же земель в інших 

населених пунктах області. На усунення цієї ситуації необхідно виконати за 
останніми методиками оновлення нормативної грошової оцінки с. Пастирське.  

Встановлено ряд обставин, усунення яких збільшить надходження. Так ФГ 
«Аграрій» і СТОВ «Сердюківське» не завершено документації із землеустрою по 

формуванню 1 ділянки невитребуваного паю площею 2,39 га, не відновлено межі, 
не виконано поділ ділянки і не укладено договори оренди господарських дворів на 

площу 11,9 га.  
Не досягнуто порозуміння з питань укладання договорів оренди з ТОВ 

«Олімп» щодо господарських дворів та польових шляхів, як у с. Пастирське на 

площу більше 25 га, хоч підприємство й отримало дозвіл на складання технічної 
документації з відновлення їх меж, так і в с. Тернівка на понад 14 га під частково 

розібраними током та комплексом будівель молочно-тваринницької ферми.  
Направлені відділом зміни до договорів оренди ігноруються ФОП Лапіним 

О.П. – 50 га, ПАТ «Лавр» - 16 га, ФГ «Надія» Богушевського А.П. – 17 га. 
Роботу з ними буде продовжено в рамках діяльності робочої групи з 

інвентаризації об’єктів оподаткування, утвореної рішенням виконавчого комітету,  
із залученням посадових осіб зацікавлених контролюючих органів. 

В галузі житлово-комунального господарства 



Програми цього напрямку у 2022 році були значно переглянуті. Збільшено 
статутний фонд ЖКП «Холоднянське» на 375 тис.грн, встановлено тарифи на 

послуги з водопостачання та водовідведення населенню у с-щі Холоднянське, на 
послуги з вивезення сміття, на транспортні послуги. Внесені зміни до статуту 

підприємства, розширено види діяльності, що дозволить проводити певні роботи і 
їх відповідне фінансування з бюджету. Передбачені кошти на доплату працівникам 

цього підприємства. Планувалось придбання контейнерів для сміття, в тому числі 
для роздільного його збирання, придбання сміттєвоза виділення коштів на ремонт 
комунальних доріг. У поточному році регулярно у с-щі Холоднянське, селах 

Миколаївка, Мала Смілянка, Тернівка, Попівка ЖКП «Холоднянське» проводився 
збір та вивезення мішковим способом побутових відходів на місцеві 

сміттєзвалища, але ресурсів підприємства не достатньо для обслуговування 
домоволодінь у с-щі Червоне, с. Сердюківка, с. Пастирське та с-щі Богунове. 

За сьогоднішнього стану бюджету і чинного правового поля, скласти 
обґрунтовану Схему санітарної очистки території громади на всі пори року 

засобами та ресурсами тільки сільської ради та ЖКП «Холоднянське» належним 
чином не можливо, як і вирішити всі питання поводження з відходами через 

відсутність полігонів для захоронення ТПВ, великогабаритного та будівельного 
сміття, відсутності сміттєвозів та контейнерів, в тому числі, для роздільного 

збирання відходів. Для збирання відходів у підприємства встановлені лише 6 
контейнерів наданих КП «ВодГео» і тільки у с-щі Холоднянське, захоронення 
проводиться частково на Смілянський полігон ТПВ. Собівартість такого 

обслуговування дуже висока. Шляхи вирішення проблеми розглядатимуться при  
розробленні комплексного плану просторового розвитку території громади.  

За підготовленими відділом пропозиціями проект реконструкції каналізації 
с-ща Холоднянське включено до обласної Програми охорони навколишнього 

природнього середовища на 2021-2025 роки. Втім заявка на фінансування робіт у 
2022 році не включена на фінансування. Боргів перед іншими суб’єктами 

господарювання підприємство (крім певних поточних платежів) на сьогодні не має. 
Борг населення перед підприємством (всього близько 320 абонентів) складається в 

основному з нарахувань за надання послуг водопостачання та водовідведення за 
листопад, які й мають надійти підприємству у грудні. Поточні платежі у 2022 році 

здійснюються на рівні близько 90 %.  
З метою приведення у належний стан дорожньої мережі на території 

громади, відділом містобудування готувались відповідні листи всім причетним 
виконавчим органам області з пропозиціями включення у перелік доріг для 
ремонту у 2022 році державної автодороги Т 24-14 та ряду доріг районного 

значення, завершення ремонтних робіт дороги до с-ща Червоне, покращення 
інфраструктури облаштуванням автобусних зупинок у зручних для пасажирів 

місцях. Подавались пропозиції щодо фінансування з інших бюджетів робіт по 
ремонту комунальних вулиць згідно з виконаними проектно-кошторисними 

документаціями.  
Службою автомобільних доріг виконано ремонтні роботи на містках в 

с.Попівка та покладено 600 метрів квадратних асфальту в с.Миколаївка. 
За кошти сільської ради в кожне село було завезено біля 30-50 кубічних 

метрів ЩПС або щебеню різних фракцій для ямкового ремонту доріг.  



Також у звітний період відділом продовжувалась робота з аналізу стану 
вуличного освітлення у населених пунктах громади. Замовлені проектно-

кошторисні документації по покращенню освітлення ряду вулиць с. Миколаївка, с. 
Пастирське, с. Мала Смілянка, с. Тернівка з існуючими мережами та завершені 

роботи з улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць Лермонтова, 
Весняної, провулків Вишневого та Польового у с. Тернівка, вулиць Морозова, 

Шкільної, пров. Підлісного у с. Попівка. На жаль, в умовах воєнного стану 
зовнішнє освітлення вулиць у населених пунктах громади не проводиться.  

В межах повноважень виконавчого комітету у звітному періоді відділом 

містобудування підготовлено також рішення про оновлення складу комісії з 
обстеження зелених насаджень, якою виконано обстеження дерев у населених 

пунктах та складено 6 актів обстеження. Акти затверджені рішенням виконкому за 
яким були видані ордери на видалення таких насаджень.  

Двічі на розгляд виконавчого комітету виносились рішення щодо дозволу 
на порушення об’єктів благоустрою з наступною видачою відповідних ордерів.  

Крім зазначеного, на розгляд відділу містобудування лише з початку 2021 
року направлено 450 листів вхідної кореспонденції  

 
ЮРИДИЧНО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відділ юридично-кадрового забезпечення проводить роботу щодо розгляду 
звернень громадян та юридичних осіб, готує запити до відповідних органів, надає 
юридичні висновки та консультації у відповідності до законодавства, приймає 

участь у засіданнях комісій, нарад, робочих груп, які проводилися сільською радою 
та її виконавчими органами. 

Так, за звітній період, було надано юридично обґрунтовані відповіді на 12 
звернень громадян, які звернулись до Черкаського обласного контактного центру, 

розглянуто та підготовлено відповіді на листи Черкаської районної адміністрації,  
ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІККА», ПАТ «Черкасиобленерго», Смілянському 

відділу державної виконавчої служби у Черкаському районі, комунального 
підприємства «ВодГео», АТ «Укрпошта». 

Взято участь у підготовці, розробці та перевірці на відповідність чинному 
законодавству 136 проектів рішень Тернівської сільської ради, 75 рішень 

виконавчого комітету Тернівської сільської ради, 212 розпоряджень сільського  
голови. 

Проведений аналіз на дотримання вимог законодавства договорів та їх 
проектів щодо правовідносин в різних сферах діяльності сільської ради та її 
виконавчих органів. 

Відповідно до покладених повноважень, представлено, у встановленому 
законодавством порядку, інтереси Тернівської сільської ради у розгляді 12 судових 

справ. 
Розроблено Положення про порядок забезпечення доступу до публічної 

інформації в Тернівській сільській раді; Порядок подання запиту на інформацію, 
розгляду інформації та її отримання; Порядок надання та оприлюднення 

Тернівською сільською радою публічної інформації; Положення про виконавчий 
комітет Тернівської сільської ради; Порядок проведення пленарних засідань сесії, 

виконавчих комітетів та депутатських комісій Тернівської сільської ради в режимі 
відеоконференції  (дистанційне засідання). 



Перевірено на відповідність чинному законодавству Статут комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тернівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, Колективний договір Тернівської сільської ради на 
2022-2025 роки, Статут ЖКП «Холоднянське», Статут КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Регламент Тернівської сільської ради.  
Здійснюється контроль та подачу звітності до Державної регуляторної служби 

України щодо діючих регуляторних актів, прийнятих Тернівською сільською 
радою. 

Робота з кадрами в Тернівській сільській раді здійснюється згідно 

Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції», указів і розпоряджень Президента 
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших 

законодавчих та нормативно-правових актів України, рішень сільської ради, 
виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови. У питаннях організації 

і застосування методики служби в  органах місцевого самоврядування та ведення 
кадрової роботи відділ керується відповідними рекомендаціями Національного 

агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики 
України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України. 

Звітуючи про діяльність Тернівської сільської ради, хочу подякувати за плідну 
співпрацю депутатам обласної, районної та сільської рад, працівникам обласної та 
районної державних адміністрацій, членам виконкому Тернівської сільської ради, 

керівникам установ і організацій, сільськогосподарських підприємств, активістам 
сіл громади працівникам сільської ради - всім, хто доклав зусиль для забезпечення 

злагодженої роботи Тернівської сільської ради, активної підтримки спільних 
ініціатив, підвищуючи тим самим свій авторитет та авторитет органів місцевого 

самоврядування. 
Всім нам як найшвидшої перемоги! 

 
Голова Тернівської сільської ради  

Юрій КРИВДА 


