
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

________14_________сесія ____VIII_____ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від  22.12.2021                                      м.Кам’янське                               № 391-14/VIII 

                               

Про затвердження Програми  

економічного і соціального 

розвитку Кам’янської міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного  

та культурного розвитку міста у 2021 році, враховуючи результати аналізу 

сталого економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної 

громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету» (зі змінами), 

Закону України «Про державне прогнозування  

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

розпорядження міського голови від 08.11.2021 №475-р «Про забезпечення 

розроблення нових місцевих цільових програм на 2022 рік», керуючись  

п.22. ч.1 ст.26, ст.27, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік (додається). 

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік, в межах коштів, 

затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

3. Департаменту економічного розвитку міської ради забезпечити 

звітування про хід і результати виконання Програми економічного  

і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік 

до 01 лютого 2023 року. 

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 



 2 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

економічного розвитку міської ради, координацію – на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова 

О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-

економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій БІЛОУСОВ 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 22.12.2021 № 391-14/VIII 

 

ПРОГРАМА 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2022 РІК 

 

ЗМІСТ 

Вступ 

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Кам’янської міської 

територіальної громади 

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади у 2022 році 

3. Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу та прозора влада 

3.1. Розвиток промисловості 

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність 

3.3. Інвестиційна діяльність 

3.4. Регуляторна політика, розвиток підприємництва, споживчий ринок  

3.5. Розвиток трудових ресурсів 

3.6. Податково-бюджетна діяльність 

3.7. Розвиток інформаційного простору та громадської активності 

4. Екологічна безпека та енергоефективність 

4.1. Охорона навколишнього природного середовища 

4.2.Енергоефективність та енергозбереження, розвиток альтернативної 

енергетики 

4.3. Благоустрій та здорове довкілля 

5. Безпечне середовище та високі стандарти життя 

5.1. Житлово-комунальне господарство 

5.2.Безпека життєдіяльності 

5.3. Транспорт та зв’язок 

5.4. Розвиток системи надання адміністративних та соціальних послуг 

5.5. Освіта 

5.6. Охорона здоров’я 

5.7. Соціальне забезпечення 
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5.8. Підтримка сімей, дітей та молоді 

5.9. Культура та розвиток туризму 

5.10. Фізичне виховання та спорт 

6. Додатки 

1. Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік. 

2. Додаток 2. Перелік місцевих цільових програм, які передбачається 

фінансувати у 2022 році. 

3. Додаток 3. Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати  

у 2022 році. 

 

ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) та основні показники 

економічного і соціального розвитку міста на 2023–2024 роки (додаються) 

розроблена департаментом економічного розвитку міської ради за участю 

виконавчих органів міської ради за відповідними напрямами діяльності. 

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України  

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного  

і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку  

та складання проекту державного бюджету» (зі змінами). 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08. 2020 №695; 

 Державної програми стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534; 

 Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області  

на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради від 07.08.2020 

№624-24/VІІ; 

 Стратегії розвитку міста Кам’янське на період до 2027 року  

та проєкту Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кам’янське на період  

до 2027 року на 2021–2023 роки, затвердженою рішенням міської ради  

від 18.12.2020 №27-03/VІІ. 
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Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу 

соціально-економічної ситуації за поточний період з урахуванням актуальних 

проблем розвитку громади, з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку 

та шляхів досягнення динамічного, збалансованого економічного  

і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади у 2022 році. 

Програма визначає цілі й пріоритети економічного і соціального 

розвитку міста на 2022 рік, завдання та заходи щодо розвитку відповідних 

галузей (сфер діяльності) згідно з основними стратегічними напрямами розвитку 

і заходами міських цільових (комплексних) програм. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися  

за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету Кам’янської 

міської територіальної громади, власних коштів підприємств та інвесторів, 

кредитних ресурсів, грантів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Кам’янської міської 

територіальної громади 

Економічний потенціал Кам’янської міської територіальної громади 

характеризується передусім, потужним багатогалузевим промисловим 

комплексом. Виробничу діяльність здійснюють 36 великих і середніх 

підприємств, серед яких є найбільші роботодавці міста та платники податків  

до місцевого бюджету. Провідними галузями промислового комплексу  

є металургія, хімічна та коксохімічна галузь, машинобудування  

та електроенергетика. При цьому металургійний комплекс забезпечує понад 50% 

загального обсягу реалізованої підприємствами міста продукції. 

За підсумками січня–жовтня 2021 року у сфері виробництва 

найважливіших видів промислової продукції збільшилось виробництво цементу 

на 7,9% (462,6 тис.тон), коксу на 2,6% (1057,4 тис.тон), мінеральних добрив  

на 3% (347,2 тис.тон) та електроенергії на 64,5% 929,5 млн.кВт./год); зменшилось 

виробництво вагонів магістральних на 37,6%. 

На кінець 2021 року очікується збільшення виробництва таких 

найважливіших видів промислової продукції, як чавуну на 2,4%, прокату  

на 5,3%, агломерату на 2,0%, коксу на 4,3%, сталі без напівфабрикатів, 

отриманих безперервним литтям на 35,4%, соди каустичної на 8,8%, хлору 

рідкого на 42,0%, цементу на 0,9%, електроенергії на 35,4%. Спостерігатиметься 

скорочення обсягів виробництва вагонів вантажних на 36,4%, іонообмінних смол 

на 68,1%, добрив азотних мінеральних чи хімічних на 2,6%, кислоти соляної на 

9,5%, аміаку на 10,3% та сталі на 1,1%. 

Міська економіка значною мірою залучена до зовнішньоекономічних 

процесів. Експортна орієнтованість підприємств є досить вираженою –  

за межі країни постачається вагома частка продукції та майже весь експорт 

здійснюється великими підприємствами. Промислова спеціалізація Кам’янської 

міської територіальної громади визначається, насамперед, 
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експортоорієнтованими металургійним комплексом та хімічною промисловістю. 

Провідними підприємствами експортерами-імпортерами є: ПРАТ 

«Дніпровський коксохімічний завод», АТ «ДНІПРОАЗОТ»,  

ПрАТ «ЮЖКОКС», ТОВ ПП «ЗІП», ПрАТ «Хімдивізіон», ДП «Смоли».  

За підсумками 2021 року очікується зовнішньоторговельний оборот 

(товарів та послуг) на рівні 1216,2 млн.дол.США, експорт становитиме  

1056,3 млн.дол.США (126,5% по відношенню до 2020 року), імпорт – 

159,9 млн.дол.США (110% до показника 2020 року). Сальдо зовнішньої торгівлі 

збільшиться до рівня 896,4 млн.дол.США (129,9% по відношенню  

до 2020 року). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складатиме 6,6.  

Найбільшу питому вагу в експорті товарів становитимуть недорогоцінні 

метали та вироби з них – 85,7% обсягу експорту. Значну частку в імпорті товарів 

складатимуть мінеральні продукти – 77,4% від загального обсягу імпорту 

товарів. Обсяг експорту послуг може на 88,2% перевищити імпорт  

та становитиме 16,0 млн.дол.США. 

Інвестиційна діяльність виконавчих органів міської ради спрямована  

на створення привабливого інвестиційного клімату та подальше нарощування 

інвестиційних ресурсів, поліпшення інвестиційних джерел, оптимізацію 

напрямків їх вкладення. На офіційному сайті міської ради створено карту 

інвестиційних можливостей із зазначенням вільних земельних ділянок  

та приміщень комунальної власності, розташованих на території міста, а також 

окремий розділ з інформацією щодо проєктів, які пропонуються для 

інвестування.  

З метою залучення іноземних інвестицій на реалізацію пріоритетних 

інфраструктурних проєктів Кам’янська міська територіальна громада 

співпрацює зі світовими й регіональними міжнародними організаціями. 

В рамках реалізації проєкта Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком, 

ведуться будівельні роботи по субпроєктам: «Реконструкція окремо 

розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 

І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за 

адресою: вул.9 Травня, 18» загальною вартістю 62,3 млн.грн  

та «Реконструкція комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради 

за адресою: просп.Тараса Шевченка, 8, м.Кам’янське» загальною вартістю  

124,4 млн.грн. Протягом 2021 року в гімназії №11 виконані роботи на суму  

18,5 млн.грн, у колегіумі №16 введено в експлуатацію триповерховий корпус, 

виконані роботи на суму 68,0 млн.грн. 

У рамках проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. 

Покращення первинної медицини у сільській місцевості (УФСІ VIІ)», який 

фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччина через Німецький банк 
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розвитку, розпочато будівельні роботи за субпроєктом «Капітальний ремонт у 

амбулаторії ЗПСМ № 5 ЦПМСД №1, за адресою: бульвар Будівельників, 23, м. 

Кам’янське, Дніпропетровська область» на загальну суму 17,7 млн.грн. 

Ведеться робота по забезпеченню участі Кам’янської міської 

територіальної громади в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ» 

Міністерства інфраструктури України із залученням кредитних коштів 

Європейського інвестиційного банку. Обрано для участі проєктну пропозицію 

міста щодо оновлення рухомого складу КП КМР «Транспорт» – придбання  

20 нових трамвайних вагонів К-1 на загальну суму 14,3 млн. євро. 

Для участі у відборі проєктів за Програмою з відновлення України 

Європейського інвестиційного банку (Пул 5) підготовлено та подано анкети  

та презентаційні матеріали по 7-ми перспективним пріоритетним субпроєктам 

міста, спрямованим на покращення соціальних умов. 

Одним з важливих чинників економічного зростання та зміцнення  

є розвиток підприємництва. З початку 2021 року здійснюють діяльність  

1134 малих підприємства та 64 середніх підприємства. За даними Кам’янської 

державної податкової інспекції Кам’янського управління ГУ ДПС  

у Дніпропетровській області загальна кількість фізичних осіб-підприємців 

станом на 01.10.2021 становить 10081 осіб, збільшення на 1,3% порівняно  

з початком року. 

Станом на 01 жовтня 2021 року з загальної кількості платників податків 

41,9% або 6818 осіб (з яких 6250 – фізичні особи-підприємці, 568 – юридичні 

особи) є платниками єдиного податку, що забезпечує стабільне наповнення 

місцевого бюджету. 

За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств малого 

та середнього бізнесу зосереджена у сферах послуг, оптової  

та роздрібної торгівлі, промисловості.  

Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, 

хімчистка та ін.) більш ніж на 90% формується за рахунок приватних 

підприємців – фізичних осіб. Обсяги реалізації послуг підприємств побутового 

обслуговування демонструють щороку тенденцію до зростання, хоча кількість 

підприємств, які надають ці послуги, та чисельність працівників на них 

змінюються. Однак, протягом 2021 року під час введених в країні обмежень 

щодо запобіганню виникненню та поширенню пандемії коронавірусної хвороби 

спостерігалось зменшення кількості об’єктів з надання послуг населенню. 

Станом на 01.09.2021 року здійснює діяльність з надання побутових послуг 

353 підприємств на яких обліковується близько 1600 робочих місць. Впродовж 8 

місяців 2021 року відкрито 10 підприємств сфери побуту, додатково створено 25 

робочих місць. 

У сфері торгівлі значна увага спрямована на підтримку вітчизняного 

виробника, реалізації якісної продукції, її безпеки для здоров’я споживачів, 
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забезпечення належного торговельного обслуговування. Торговельне 

обслуговування проводиться через роздрібну торговельну мережу. Станом  

на 01.09.2021 року зареєстровано понад 2000 підприємств торгівлі, у тому числі: 

1196 магазинів та супермаркетів, 356 об’єкти ресторанного господарства (17800 

посадочних місць), 270 – підприємств дрібнороздрібної мережі (кіоски, 

павільйони), 280 підприємств сезонної дрібнороздрібної мережі, 18 – об’єктів 

оптової торгівлі, 11 підприємств-виробників харчової продукції, 14 об’єктів 

ринкового господарства.  

Очікувана сума обсягу роздрібного товарообігу підприємств роздрібної 

торгівлі у 2021 році очікується у сумі 5331,6 млн.грн. За даними державної 

служби статистики України, у структурі продажу продуктів харчування частка 

товарів, що вироблені підприємствами на території України, у поточному році, 

становила 75,4%, частка вітчизняних непродовольчих товарів склала 39,6 % від 

загального їх продажу. 

З метою вдосконалення взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності  

з органами державного нагляду (контролю) та з метою подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 протягом І півріччя 2021 року 

здійснювалась робота із суб’єктами господарювання щодо організації роботи 

агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів, в тому 

числі щодо невідкладних заходів з попередження поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Наведені статистичні дані свідчать, що малий бізнес розвивається 

уповільнено та нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі 

внаслідок ряду проблем на державному рівні та які значно були посилені 

економічним впливом пандемії COVID-19 через запровадження карантинних 

заходів в звітному році.  

Основними питаннями, на яких було сконцентровано увагу у сфері 

розвитку підприємництва в 2021 році, є: вдосконалення дозвільної системи 

шляхом забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевого 

самоврядування та державної влади з суб’єктами підприємницької діяльності  

та зменшення втручання місцевих органів виконавчої влади у діяльність 

суб’єктів господарювання, а також посилення ролі центру надання 

адміністративних послуг із забезпеченням доступності якісних адміністративних 

послуг для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. 

За даними офіційної статистики середньооблікова кількість штатних 

працівників по місту на початок 2021 року становила 42,5 тис.осіб,  

що становить 18% від наявного населення міста. Динаміка розвитку ринку праці 

у значній мірі залежить від ефективної діяльності містоутворюючих 

підприємств. Основними роботодавцями є такі великі промислові підприємства: 
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ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод», ПрАТ «Южкокс», 

АТ «ДНІПРОАЗОТ», ПрАТ «Дніпровагонмаш».  

Суттєву роль у забезпечені зайнятості мешканців має також, малий  

та середній бізнес. Загалом за прогнозними даними на малих та середніх 

підприємствах з початку 2021 року було зайнято 18,9 тис.осіб, або понад  

8% наявного населення міста. В середньому на одному малому підприємстві 

працює 5 осіб, на середньому – 236 осіб.  

Відповідно до звіту управління Державної казначейської служби України  

у м.Кам’янському про виконання місцевого бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади за 10 місяців 2021 року загалом до загального  

та спеціального фондів міського бюджету з урахуванням офіційних трансфертів 

надійшло 2 039,7 млн.грн, що становить 100,5% до уточненого плану. Порівняно 

з аналогічним періодом 2020 року загальний обсяг надходжень збільшився  

на 279,7 млн.грн або 15,9%. 

Доходи загального фонду з урахуванням офіційних трансфертів 

становлять 1 888,6 млн.грн, або 100,3% плану звітного періоду,  

що на 195,7 млн.грн (11,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 

тому числі власні доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) 

надійшли в обсязі 1 504,4 млн.грн при планових призначеннях 1 495,5 млн.грн 

або 100,6% до плану звітного періоду. Темп росту надходжень власних доходів 

загального фонду за 10 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 

минулого року становить 215,6 млн.грн або 116,7%.  

Офіційні трансферти із вищестоящих бюджетів до загального фонду 

надійшли в сумі 384,2 млн.грн, що становить 99,2% від запланованого обсягу  

та на 19,9 млн.грн або на 4,9% менше порівняно з аналогічним періодом  

2020 року. 

Безпосередньо на наповнення доходної частини бюджету Кам’янської 

міської територіальної громади негативно впливає несвоєчасність проведення 

та/або не проведення в повному обсязі розрахунків з бюджетом окремими 

суб’єктами господарювання. Так, станом на 01.11.2021 за даними Головного 

управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області 

загальна сума податкового боргу (з банкрутами) до бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади становить 164,9 млн.грн, який порівняно  

з початком року збільшився на 13,0 млн.грн. В тому числі податковий борг  

по економічно-активних суб’єктах господарювання (без банкрутів) становить 

100,1 млн.грн що становить 60,7% в загальному обсязі боргу разом  

з банкрутами. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі податкового боргу (разом  

з банкрутами) займає податковий борг по: платі за землю –  

75,4% (124,3 млн.грн); податку на доходи фізичних осіб – 7,0% (11,5 млн.грн), 
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податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  

6,5% (10,7 млн.грн), акцизному податку – 4,3% (7,1 млн.грн), єдиному податку – 

3,1% (5,1 млн.грн), податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності – 1,5% (2,5 млн.грн).  

Видатки бюджету Кам’янської міської територіальної громади за січень–

жовтень 2021 року виконано в сумі 2 195,1 млн.грн при плані 2 471,5 млн.грн, 

або 88,8% до уточненого плану звітного періоду, в тому числі по загальному 

фонду – 1 658,7 млн.грн або на 93,4%, по спеціальному фонду – 536,4 млн.грн 

або на 77,1%.  

В загальній сумі видатків загального фонду бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади видатки по галузі освіти становили – 871,2 млн.грн 

(95,8%), охорони здоров’я – 105,2 млн.грн (80,9%), соціального захисту  

та соціального забезпечення – 85,8 млн.грн (93,8%), культури і мистецтва –  

43,2 млн.грн (94,2%), фізичної культури і спорту – 38,7 млн.грн (92,6%), 

житлово-комунального господарства – 227,0 млн.грн (93,6%), економічної 

діяльності – 104,5 млн.грн (94,1%), державного управління – 147,5 млн.грн 

(93,8%), інші – 35,6 млн.грн (76,6%). 

За звітний період Кам’янською міською радою залучено до бюджету 

Кам’янської міської територіальної громади кредитні кошти від: 

- Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) в сумі 

1,2 млн.грн відповідно до кредитного договору від 28.12.2017 року №ESC 1/17 

(зі змінами) (загальна суму кредиту 11,8 млн.грн) для фінансування 

інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в м.Кам’янське»; 

- «Державний ощадний банк України» в сумі 270,3 млн.грн згідно  

з договором кредитної лінії від 17.05.2021 №1392/31/6 (зі змінами) (загальна 

суму кредиту 351,0 млн.грн) для фінансування видатків бюджету розвитку 

міського бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери, придбання 

обладнання довгострокового користування та міських автобусів. 

За рахунок коштів загального фонду бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади на обслуговування місцевого боргу спрямовано загалом 

26,2 млн.грн, у тому числі: Північній Екологічній Фінансовій корпорації 

(НЕФКО) − 0,2 млн та Державний ощадний банк України» − 26,0 млн.грн. Також 

здійснено погашення кредитів, залучених до бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади в минулих періодах (2020–2021 роки) в сумі 34,7 

млн.грн, у тому числі: 

- відповідно до умов кредитного договору між Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Кам’янською міською радою  

від 28.12.2017 №ESC 1/17 (зі змінами) – 4,0 млн.грн; 
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- відповідно до умов Договору кредитної лінії між акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» та Кам’янською міською 

радою від 17.07.2020 №1342/31/6 (зі змінами) – 30,7 млн.грн. 

Одним з важливих напрямків розвитку Кам’янської міської територіальної 

громади є створення умов для реалізації конституційних прав громадян  

на інформацію, впровадження державної політики в інформаційній сфері 

 на території громади, забезпечення відкритості і прозорості діяльності 

Кам’янської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів 

шляхом залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, 

створення якісних інформаційних продуктів. 

Впродовж звітного періоду значна увага приділялася висвітленню 

діяльності та відповідних нормативно-правових актів органів державної влади  

та місцевого самоврядування в умовах загальнонаціонального карантину, 

координації та висвітленню роботи виконавчих органів Кам’янської міської 

ради. Проводиться постійна робота по адмініструванню, удосконаленню  

та наповненню офіційного веб сайту Кам’янської міської ради.  

Кам’янська міська територіальна громада приймає участь у Програмі 

«Transparent cities/Прозорі міста», метою якої є оцінювання прозорості  

100 найбільших міст України тапроводиться громадською організацією 

«Transparency International Ukraine/Трансперенсі Інтернешнл Україна».  

За результатами оцінювання у 2020 році місто посіло 6 місце та набрало  

74,9 балів із 100. 

З метою вдосконалення діалогу між владою і громадою, створення  

та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально 

значущих питань, активізації мешканців щодо участі у бюджетному процесі  

діє Програма партиципаторного бюджетування (бюджету участі). В 2021 році  

на конкурс громадських проєктів було подано 79 проєктів, з яких  

до голосування допущено 61. За результатами голосування відібрано  

11 проєктів переможців за чотирма категоріями. 

Для залучення до процесу прийняття рішень дітей та підлітків, спонукання 

їх до активної громадської участі та сприяння встановленню сталих соціальних 

зв’язків із територіальною громадою у 2021 році впроваджено пілотний проєкт 

із запровадження інструменту партисипації «Бюджет участі. Діти». На участь  

у конкурсі подано 15 шкільних проєктів. За результатами голосування визначено 

6 шкільних проєктів переможців, загальною вартістю 179,7 тис.грн. Зазначені 

проєкти-переможці заплановано стовідсотково реалізувати у 2021 році. 

З метою покращення існуючого стану навколишнього природного 

середовища, визначення природоохоронних заходів, спрямованих  

на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного 

середовища, екологічної ситуації в Кам’янській міській територіальній громаді 

та вирішення актуальних екологічних проблем громади діє Екологічна програма 
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Кам’янської міської територіальної громади розрахована на період  

до 2025 року.  

В рамках Програми проводяться заходи з захисту населення від факторів 

радіаційного забруднення навколишнього природного середовища в зоні впливу 

хвостосховища по вул. Кодацька. Протягом 9 місяців 2021 року освоєно 585,00 

тис.грн. Завершено роботи по проєкту «Створення системи комплексного 

екологічного моніторингу міста Дніпродзержинська, селищ Таромське  

і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ». На теперішній час проведено 

приймальні випробування системи комплексного екологічного моніторингу  

та введено у промислову експлуатацію, освоєно 1,7 млн.грн. 

З початку року за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища ліквідовано 58 несанкціонованих стихійних 

сміттєзвалищ, загальним об’ємом понад 9,5 тисяч тонн, освоєно  

2,1 млн.грн. Проводиться коригування робочого проекту «Проведення заходів 

щодо поліпшення стану лівобережного каналу» м. Кам’янське. Реконструкція. 

Коригування», до кінця 2021 року планується освоїти 450,0 тис.грн. 

Основні природоохоронні заходи Екологічної програми Кам’янської 

міської територіальної громади на 2021–2025 роки виконуються промисловими 

підприємствами – забруднювачами міста за рахунок власних коштів.  

За інформацією, наданою підприємствами, в 2021 році на ПАТ «Дніпровський 

коксохімічний завод» здійснювались заходи щодо поліпшення атмосферного 

повітря: модернізації батарейного циклону при проведенні капітального ремонту 

агломашини №11 в двоступеневий очисний апарат з підвищеною ефективністю 

вловлення однієї агломашини (7,8 млн.грн),  модернізація системи подачі повітря 

в зону спікання агломашин №9 (2,5 млн.грн), модернізація батарейного циклону 

при проведенні капітального ремонту агломашини №11 (2,5 млн.грн), 

модернізація батарейного циклону при проведенні капітального ремонту 

агломашини №12 (2,5 млн.грн) та технічні ремонти постів автоматизованої 

системи екологічного моніторингу атмосферного повітря (2,8 млн.грн). 

У рамках заходів з охорони водних ресурсів виконувались роботи щодо 

видалення нафтопродуктів зі стічної води комбінату за допомогою вуглецевого 

сорбенту (6,3 млн.грн), з поводження з відходами – забезпечується утилізація 

залізовмістких шламів у повному обсязі (4,6 млн.грн), для забезпечення 

економічного використання енергоресурсів проводиться ремонт каупера 

доменної печі ДП №1М, №12.  

На ПрАТ «ЮЖКОКС»проведено ремонт 77 камер коксових батарей №5, 6 

коксового цеху з використанням керамічного наплавлення для усунення прососів 

з камер в опалювальні простінки (7,1 млн.грн), заміну 4745 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі лампи та світлодіодні прожектори  

(у середньому 260 од. щорічно) на загальну суму 363,9 тис.грн, вилучено  

4,7 тон рідких хімічних відходів із накопичувача з метою переробки  

їх у котельне паливо. 
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ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» завершено другий етап та розпочато виконання 

третього етапи з реконструкції хімводопідготовки цеху синтезу аміаку №1-Б, 

освоєно 13,6 млн.грн. 

ПАТ «ЄВРАЗ Дніпровський коксохімічний завод» впроваджуються заходи 

з рециклінгу відходів. 

Протягом 2021 року зусилля виконавчих органів міської ради 

спрямовувались на зниження споживання енергоносіїв в усіх галузях 

суспільного господарства Кам’янської міської територіальної громади  

за рахунок впровадження організаційних та технічних заходів з підвищення 

енергоефективності. 

Відповідно до вимог Європейської ініціативи «Угода Мерів», підписантом 

якої є Кам’янське, в громаді впроваджується один із стратегічних документів  

в розвитку енергетичної безпеки та підвищення енергетичної ефективності – 

План дій сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕР). 

З метою підвищення поінформованості місцевої громади стосовно 

сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії, відповідно  

до Положень «Угоди Мерів», щороку проводяться «Дні сталої енергії».  

У 2021 році в онлайн форматі було проведено низку цікавих заходів  

на енергоефективну тематику, розрахованих на різні вікові категорії споживачів. 

З 2016 року міська рада є підписантом Меморандуму про співробітництво  

з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, 

метою якого є збільшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії  

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяння 

залученню інвестицій у цю сферу, посилення зацікавленості населення  

і суб’єктів господарювання у запровадженні передових енергоефективних 

технологій та обладнання. 

Для комплексного вирішення питань підвищення ефективності 

використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями 

суспільного господарства діє програма підвищення енергоефективності  

та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Кам’янській міській 

територіальній громаді, відповідно до якої бюджетними установами  

та закладами, комунальними та промисловими підприємствами впроваджуються 

енергозберігаючі заходи та проєкти. 

З метою раціонального використання енергетичних ресурсів та контролю 

за їх споживанням в бюджетних установах та закладах впроваджено 

Інформаційну систему енергомоніторингу (ІСЕ). До інформаційної системи 

енергомоніторингу підключено 144 бюджетні заклади (216 об’єкти). Проєкт 

впроваджено за підтримки Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ Gmbh. 

В рамках програми НЕФКО завершено проєкт «Підвищення 

енергоефективності у місті Кам’янське», який реалізовувався у комунальному 
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закладі «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних 

технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Кам’янської міської ради». Загальна вартість –  

3,35 млн. грн, у тому числі кредитні кошти НЕФКО – 11,8 млн. грн, 

співфінансування з міського бюджету – 2,07 млн. грн.  

Для скорочення споживання енергетичних ресурсів в КЗ ДНЗ-ЦРД №27 

«Орлятко» виконано заміну вікон на енергозберігаючі на 80%, утеплення фасаду 

на 40% та на 60% відремонтована покрівля. В інших навчальних закладах також 

виконано заміну 18 вікон та 3 двері на енергоефективні.  

В ДНЗ «Евріка» КЗ НВК «Гімназія №11» КМР виконані роботи по утепленню 

фасаду, прибудові вхідної групи, ремонту покрівлі, заміні вікон  

на енергозберігаючі та в КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – колегіум №16» виконані роботи по ремонту покрівлі, 

утепленню та фарбуванню фасаду, заміни інженерних та електричних мереж. 

На теперішній час в рамках участі в Програмі розвитку муніципальної 

інфраструктури України (ПРМІУ), яка фінансується Європейським 

інвестиційним, реалізуються 2 субпроєкта:  

- «Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки 

та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту у м.Кам’янське», яким 

передбачається утеплення та реконструкція інженерних мереж 17 об’єктів 

бюджетної сфери. Вартість проекту – 15,5 млн. євро, очікувана економія 

енергоносіїв – 12,5 тис. МВт*год, скорочення викидів парникових газів –  

3,1 тис. т. СО2; 

- «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення  

із впровадженням енергозберігаючих технологій м.Кам’янське», яким 

передбачено капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення за рахунок 

встановлення енергоефективного обладнання. Вартість проекту –  

11,406 млн. євро, очікувана економія енергоносіїв – 1,81 тис. МВт*год, 

скорочення викидів парникових газів – 6,0 тис. т. СО2; 

В громаді працює сучасна комп’ютеризована система управління 

зовнішнім освітленням, яка дозволяє зекономити енергоресурси та збільшити 

термін безаварійної експлуатації інженерних систем. Автоматичне управління 

здійснюється за спеціальним графіком, а функції оперативного управління 

дозволяють диспетчеру за необхідністю виконувати ручне керування 

пристроями пункту включення. 

Для стимулювання мешканців ОСББ та ЖБК на проведення 

енергоефективних заходів розроблено та затверджено Порядок відшкодування 

відсотків за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  

та житлово-будівельних кооперативів на впровадження енергозберігаючих 

заходів. У рамках Державної програми компенсації частини суми кредиту  

на придбання енергоефективних товарів та обладнання у Кам’янському  

за 10 місяців 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» видано 6 «теплих» кредитів  
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на загальну суму 282,55 тис.грн, АТ «ОЩАДБАНК» – 16 «теплих» кредитів  

на загальну суму 499,72 тис.грн. 

Протягом поточного року комунальні підприємства на заходи  

з підвищення енергоефективності та енергозбереження витратили близько  

219,0 тис. грн. КП «Кам’янський водоканал» ДОР проведено модернізацію 

існуючого зовнішнього та внутрішнього освітлення з впровадженням 

світлодіодних ламп на насосних станціях водопроводу та каналізації на суму 50,0 

тис.грн, виконано перехід з централізованого теплопостачання адміністративно-

побутового корпусу комплексу очисних споруд каналізації  

по вул.Індустріальна, 30 на загальну суму 150,0 тис.грн. Очікувана економія 

енергоресурсів при впровадженні цих заходів становить – 278,2 тис. грн. 

КП «Транспорт» проводить роботи, спрямовані на зниження споживання 

енергоресурсів: проведено зварювання трамвайних стиків на суму 18,7 тис.грн, 

впроваджується раціональний режим руху трамваїв. Ці заходи дозволять 

заощадити електричну та теплову енергію на суму 586,5 тис.грн. 

У промисловому секторі протягом 2021 року на впровадження заходів  

з енергозбереження витрачено близько 62,6 млн.грн. 

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» було виконано заміну ртутних ламп  

на світлодіодні, режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні 

випробування сушильних барабанів, оптимізацію режиму роботи та утеплення 

сушильних барабанів. Загальний обсяг фінансування виконаних заходів  

3,1 млн.грн, вартість зекономлених ПЕР 358,0 тис.грн. 

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» металургійного 

виробництва» виконано капітальний ремонт баштової градирні 1600 оборотного 

циклу киснево компресорного цеху, турбоповітродувки  

№16 АКВ-18-II К-5500-41-II, котельних агрегатів №7 та №9, повітряних 

турбокомпресорів К-1500-62-2 №5 та №8. Загальний обсяг фінансування 

виконаних заходів 62,6 млн. грн. Виконання цих заходів дозволить зекономити  

ПЕР на суму 71,6 млн.грн. 

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» для зниження 

споживання ПЕР виконали заміну зовнішнього освітлення на ділянці сушіння, 

електродвигуна обесфенолівающей установки №1 потужністю 15 кВт  

на потужність 7,5 кВт, електродвигуна котловану Монжус машинного залу 

потужністю 18,5 кВт на потужність 11 кВт. Загальна вартість робіт становила 

290,9 тис. грн. 

З метою забезпечення сприятливих умов для життя мешканців вживаються 

заходи щодо комплексного благоустрою та озеленення території громади.  

Санітарне утримання здійснюється КП КМР «КАТП 042802». 

Підприємством щоденно виконується прибирання доріг від випадкового сміття, 

замітання, прибирання зупинок громадського транспорту, автопавільйонів, 

територій прилеглих до пам’ятників, вивезення сміття. Щотижня виконується 
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прибирання сміття на площі 165 тис.м2, прибирання 73 зупинок громадського 

транспорту, 62 автопавільйонів, територій прилеглих до пам’ятників Воїнам 

АТО, Т.Г.Шевченку, Л.І.Брежнєву, «Жінка-мати», «Прометей», Воїнам – 

інтернаціоналістам, Героям Майдану. Щоденно виконується механічне 

прибирання доріг за допомогою спецтехніки. Протягом 2021 року прибрано 

понад 560 км доріг.  

Приведено до належного санітарного стану сквери та зони відпочинку. 

Площа упорядкованих територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій 

– 661,36 га. Виконано благоустрій 6 пам’ятних місць. Здійснювалось 

обслуговування та поточний ремонт каналізації та колекторів. 

Проведено роботи з засипання 26,5 тис.м2 ям, утворених після руйнування 

погребників, вартість робіт становила – 3,0 млн.грн. 

На ремонт та технічне обслуговування електромереж зовнішнього 

освітлення на міських вулицях загального користування та на вутрішньо-

квартальних і внутрішньодворових проїздах у 2021 році з міського бюджету 

витрачено 20,5 млн.грн. На неосвітлених ділянках вулично-дорожній мережі 

встановлено 1899 світильників, замінено 3885 перегорілих ламп, влаштовано 

38,2 км кабельно-проводникової продукції, встановлено 116 електричних опор. 

Для додаткового підсвічування неосвітлених ділянок вулично-дорожньої мережі 

встановлено 30 прожекторів.  

На внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздах замінено 1802 

перегорілих ламп, встановлено 414 світильників і 50 електроопор, влаштовано 

21,7 км кабельно-провідникової продукції.  

У 2021 році проведено обрізку 1302 дерев, омолоджено 382 дерева, 

видалено 103 дерева, виконано покіс на площі 9,7 млн.м2 та надано інші послуги 

з утримання зелених насаджень на території громади на загальну суму 20,5 

млн.грн. 

Протягом 2021 року придбано 188 елементів дитячих майданчиків для 

встановлення на території громади на суму 2,8 млн.грн та 150 спортивних 

майданчиків на суму 2,0 млн.грн. Проводився поточний ремонт дитячо-

спортивних майданчиків. 

За рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади 

проведено ремонт дорожнього покриття на загальній площі 42,255 тис.м2,  

в тому числі: 30,154 тис.м2 влаштування асфальтобетонного покриття  

та 12,101 тис.м2 ремонт покриття спецавтомобілем УЯР. В т.ч. проведено ремонт 

дорожнього покриття тротуарів по вул.Сачка, вул.Медичній, 

вул.Республіканській, просп.Конституції, вул.Лисенка, просп.В.Стуса, 

просп.Свободи, просп.Шевченка на загальній площі 9,7 тис. м2. 

Також було виконано роботи з капітального ремонту дорожнього покриття 

по вул. Затишна від просп. Конституції до вул. Ухтомського, 

внутрішньоквартальних проїздів в районі житлових будинків №№10, 12, 12а, 14 
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по вул. Сергія Слісаренка та внутрішньоквартального проїзду вздовж 

мультифунціонального майданчику по просп. Перемоги, 63. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній 

мережі нанесено 25,0 тис.м2 дорожньої розмітки. Для впорядкування дорожнього 

руху та зниження аварійності на території громади побудовано  

2 світлофорні об’єкти: на Майдані Героїв (30 світлофорів) та Єлизаветівському 

шосе (8 світлофорів). 

Одним з напрямків розвитку є покращення стану житлово-комунального 

господарства. На території громади розташовано 1992 багатоквартирних 

житлових будинків, з яких 84 ОСББ та 47 ЖБК та 20218 індивідуальних 

житлових будинків. 

Багатоквартирні будинки, які перебувають у комунальній власності 

обслуговуються 4 підприємствами з утримання житла, 1 підприємство,  

що надає послуги з централізованого водопостачання із загальною протяжністю 

мережі 776,1 км та водовідведення із загальною протяжністю мережі 372,3 км,  

4 підприємства, які надають послуги з централізованого опалення із загальною 

протяжністю мережі 304,1 км та 1 підприємство з вивозу твердих побутових 

відходів, яке обслуговує 185,3 тис. споживачів. Послугами централізованого 

водопостачання користується 224,2 тис. споживачів, з яких майже 70 тис. 

споживачів мають прилади обліку, послугами централізованого водовідведення 

користується 180 тис. споживачів, послугами централізовано опалення 

користується 52,9 тис. споживачів, з них майже 35 тис. споживачів мають 

прилади обліку.  

З метою підтримання житлового фонду у належному стані протягом  

2021 року виконано капітальний ремонт покрівель 9 житлових будинків  

та фасадів 8 будинків, проведено поточні ремонти покрівель 38 будинків,  

9 під’їздів, 8 інженерних мереж, температурних швів на 10 будинках  

та водозливних труб за 13 адресами, по 16 об’єктам виконано заміну випусків 

каналізації, за 26 адресами поточний ремонт ДВК.  

За 10 місяців 2021 року за зареєстрованими злочинами рівень злочинності 

на 10 тис. населення становить 48,1% злочинів, що менше середнього показника 

по області (69,1%). 

Зареєстровано 1193 злочинів, що на 25,5% менше аналогічного періоду 

2020 року. Зменшилась кількість зареєстрованих тяжких тілесних ушкоджень  

зі смертельними наслідками на 60,0%, пограбувань на 29,2%, крадіжок чужого 

майна на 23,0%, крадіжок з квартир на 11,0%, шахрайств на 39,8%, незаконних 

заволодінь автотранспортом на 57,1%. Зросла на 100% кількість зареєстрованих 

умисних вбивств, розбійних нападів на 33,3%, тяжких тілесних ушкоджень  

на 6,25%. 

Протягом 10 місяців 2021 року зареєстровано 439 дорожньо-транспортних 

пригод без постраждалих, за керування транспортними засобами в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 
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препараті складено 372 адміністративних протоколи. За порушення правил 

дорожнього руху притягнуто до адміністративної відповідальності  

5,5 тис. осіб.  

З метою вжиття заходів щодо попередження та профілактики 

правопорушень, у т.ч. повʼязаних з порушенням дорожнього руху проведено  

9 брифінгів та прес – конференцій, 50 іміджевих заходів, на сторінках місцевих 

та регіональних газет публіковано 218 публікацій, знято 73 відео-сюжети,  

на офіційний сторінці Facebook розміщено 206 інформацій про профілактику  

та розкриття резонансних кримінальних правопорушень, проведено 82 рейди 

«Діти вулиці», за правопорушення у побуті складено 1162 адміністративних 

протоколів. 

З початку поточного року працівниками поліції задокументовано  

44 кримінальні правопорушення з питання протидії незаконному обігу 

наркотиків (повідомлено про підозру – 35), виявлено, задокументовано  

та розпочато 1 кримінальне провадження, пов’язане із утриманням місць для 

виготовлення та вживання наркотиків, встановлено 37 осіб, причетних  

до скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним оборотом наркотиків. 

Мережа камер відеоспостереження «Безпечне місто» налічує 101 камеру 

зовнішнього відеоспостереження, розташованих на основних транспортних 

магістралях, місцях концентрації ДТП та скоєння злочинів, за допомогою яких 

КП КМР «Інформаційні системи» забезпечується передача зображення 

в режимі реального часу до ситуаційного центру ГУ НП у м.Дніпро.  

На території Кам’янської міської територіальної громади зареєстровано  

4 громадських формування з охорони громадського порядку, які активно беруть 

участь в охороні публічного порядку на території міста. 

Маршрутна мережа Кам’янської міської територіальної громади 

представлена 4 трамвайними та 30 автобусними маршрутами загального 

користування. Протягом 2021 року перевезення пасажирів здійснювали  

3 приватні автомобільні підприємства та 2 комунальні: КП «Транспорт»  

та КП «КАТП-042802», щоденно працювало близько 160 автобусів  

та 23 трамвайні вагони. До кінця 2021 року планується перевезти близько  

22 млн. пасажирів (автобуси) та 12 млн. пасажирів (трамвай). 

У 2021 році за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади закуплено 9 громадських/міських автобусів на суму 20,2 

млн.грн. та 5 шкільних автобусів на суму 9,7 млн.грн.  

КП КМР «Транспорт» було придбано 3 трамвайних пасажирських вагони 

чеського виробництва марки TATRA, типу Т6А5, що були у використанні,  

на загальну суму 10,8 млн. грн.  

За рахунок власних коштів автомобільними перевізниками оновлено  

14 одиниць транспорту на автобусних маршрутах загального користування. 
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Послугами автоматичного місцевого та міжнародного зв’язку, аудіо 

тексту, радіомовлення, телеграфного, факсимільного зв’язку, швидкого доступу 

до мережі Інтернет мешканців забезпечував Центр електрозв’язку 

 КЦТ №522. АТ «Укрпошта» з мережею 22 відділення поштового зв’язку 

споживачам надано понад 60 видів послуг. 

В галузі поштових послуг та зв’язку основними напрямами роботи було 

вдосконалення діючих технологій послуг, наближення їх до клієнтів, 

впровадження нових послуг, розвиток мобільного зв’язку та зростання його 

якості, дія розгалуженої мережі інтернет-провайдерів та інтернет-кафе тощо. 

У Кам’янській міській територіальній громаді забезпечено ефективну 

роботу Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» 

та «єдиного офісу». Кам’янський ЦНАП – це мережа багатофункціональних, 

сучасних та комфортних офісів, в яких зручно можна отримати 639 послуг:  

532 адміністративні послуги органів місцевого самоврядування  

та територіальних органів державної виконавчої влади (в тому числі послуги 

соціального характеру, які надаються у Офісі соціальних послуг) та 107 послуг 

комунальних підприємств (монополістів сферах газо-, водо-, теплопостачання, 

обслуговування житлового фонду, інформаційно-розрахункового центру тощо) 

в «Офісі комунальних послуг». Для забезпечення прийому заяв та документів від 

осіб, які обмежені у пересуванні надається послуга «Мобільний офіс» (віддалене 

робоче місце адміністратора ЦНАП). 

З початку 2021 року кількість звернень до ЦНАП та його філій становить 

157464, надано понад 10 тисяч консультацій. Забезпечується робота щодо 

надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «єдиного 

офісу», центр об’єднує представників адміністративних органів, адміністраторів 

ЦНАП, державних реєстраторів, представників інших органів, підприємств, 

організацій та установ. Для забезпечення належної взаємодії всіх учасників у 

ЦНАП працює 30 адміністраторів. 

З метою створення максимально зручних і доступних громадянам  

і суб’єктам господарювання адміністративних послуг, а також впровадження 

принципу екстериторіальності, працюють три територіальні підрозділи ЦНАП, 

забезпечено роботу віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП в селищі 

Карнаухівка. Мешканцям селища Карнаухівка доступно 281 адміністративна 

послуга Кам’янського ЦНАП, з початку року послугами ЦНАП в селищі 

Карнаухівка скористалися 1000 громадян. 

У ЦНАП забезпечено надання послуг щодо видачі закордонних  

та ID-паспортів. Комфортним сервісом отримання паспорта через ЦНАП  

з початку року вже скористалися 3559 громадян. 

Окрім цього, мешканці можуть отримати послуги сервісного центру МВС: 

обмін посвідчення водія (без складання іспитів), видача нового посвідчення 

водія замість втраченого або викраденого, реєстрація транспортних засобів (без 

огляду) з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака  
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та перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із зміною реєстраційних даних. 

За звітний період через ЦНАП Кам’янського отримали водійські посвідчення 

понад 272 громадян. 

Наразі популярним є сервіс з надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг адміністраторами ЦНАП з використанням захищених носіїв 

особистих ключів або власних носіїв користувачів типу USB-flash. З початку 

року було оформлено близько 188 кваліфікованих електронних підписів. 

З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти протягом 2021 року в освітніх закладах проведено капітальні ремонти  

та реконструкції на загальну суму 28,8 млн.грн, а саме: покрівель будівель  

7 закладів дошкільної та 3 закладів загальної середньої освіти (8,6 млн.грн); 

будівель КЗ «ДНЗ №39 «Ромашка», КЗ «НВО-ліцей НІТ», КЗ «СЗШ №5 

ім.Г.Романової», КЗ «СЗШ №34» (6,5 млн.грн); приміщень для улаштування 

ресурсних кімнат у 4 закладах загальної середньої освіти (2,0 млн.грн); 

навчальних кабінетів під STEM-лабораторії в КЗ «Технічний ліцей»  

та КЗ «НВО-ліцей НІТ», КЗ «Академічний ліцей №15» (1,8 млн.грн); приміщень 

будівлі інклюзивно-ресурсного центру «Світ дитинства»  

(2,2 млн.грн); їдальні КЗ «Ліцей №13» (1,4 млн.грн); реконструкція приміщення 

басейну КЗ «ДНЗ-ЦРД №30 «Мальва» (5,3 млн.грн).  

Витрачено 3,6 млн.грн на проведення поточних ремонтів, у т.ч.: 

спортивного залу в КЗ «СЗШ №23» (749,0 тис.грн), харчоблоків  

в КЗ «ДНЗ-ЦРД №10 «Ластівка», КЗ «ДНЗ №45 «Краплинка» (602,4 тис.грн), 

систем опалення в КЗ «ДНЗ №18 «Оленка», КЗ «ДНЗ №28 «Малятко»  

(396,8 тис.грн), системи водопостачання в КЗ «ДНЗ-ЦРД №24 «Казка»  

(199,6 тис.грн), тіньових навісів КЗ «ДНЗ №8 «Теремок», КЗ «СДНЗ №11 

«Чайка» (398,2 тис.грн), паркану в КЗ «ДНЗ №2 «Веснянка» (299,5 тис.грн), 

будівлі КЗ «ДНЗ №29 «Світлячок» (268,9 тис.грн), пральні в КЗ «СДНЗ №12 

«Сонечко» (119,7 тис.грн), приміщень ІРЦ «Надія» (199,9 тис.грн), відмостків  

в КЗ «ЗДО №43 «Зоренька» (72,0 тис.грн).  

Проведено заміну вікон та склоблоків в 3 закладах освіти на суму  

547,3 тис.грн, оснащення приміщень після завершення реконструкцій  

в КЗ «Гімназія №11», КЗ «Колегіум №16», КЗ «СЗШ №20» на суму 

2,3 млн.грн. 

У 2021 році за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів 

здійснено поточний ремонт туалетних приміщень та їх облаштування санітарно-

гігієнічним обладнанням в 12 закладах загальної середньої освіти  

(2,1 млн.грн), оснащено кабінети інклюзивно-ресурсних центрів (183,3 тис.грн). 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою  

COVID–19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти придбано 167 ноутбуків.  
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Як і в попередні роки педагогічні колективи приймали активну участь  

у міжнародних виставках. Переможцями Дванадцятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти» стали: КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 

«Перлинка» КМР у номінації «STEM-освіта: сучасні формати й практичні 

рішення від дошкільника до компетентного учня і студента» (золота медаль), КЗ 

«Гімназія №27» КМР у номінації «Психологічний супровід освітніх реформ  

у діяльності психологічної служби» (золота медаль), КЗ «Середня 

загальноосвітня школа №7» КМР у номінації «Психологічний супровід освітніх 

реформ у діяльності психологічної служби» (срібна медаль). 

Директор КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11- 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад «Еврика» КМР Рева Наталія Василівна посіла 

перше місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

у номінації «Керівник закладу освіти» та взяла участь у всеукраїнському етапі 

конкурсу.  

КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 «Перлинка» КМР став 

переможцем фестивалю педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини 

«EDU FEST DNIPRO-2021» у номінації «Від STEM освіти до STEM кар’єри» – 

рішення від дошкільника до компетентного учня і студента».  

За підсумками 2020–2021 року кращі випускники закладів загальної 

середньої освіти були нагороджені золотими та срібними медалями  

за досягнення у навчанні. Всього медалістами цього року стали 44 учні,  

з них 30 – отримали золоті медалі, а 14 – срібні.  

На весні 2021 року команда учнів 9–11 класів технічного ліцею імені 

Анатолія Лигуна отримали І місце у Всеукраїнському етапі олімпіади 

креативності та здобули спеціальну нагороду «Ренесанс». 

У жовтні 2021 року освітяни взяли участь у Тринадцятій міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті», за результатами якої п’ять закладів 

здобули золоті медалі: гімназія №4 ім.А.С.Макаренка, НВК «ЗНЗ – академічний 

ліцей №15», гімназія №12, НВК «Гімназія №11 «Еврика», технічний ліцей імені 

Анатолія Лигуна. 

Освітяни взяли участь у грантовому Всеукраїнському проєкті з подолання 

цифрової освітньої нерівності «Інноваційний прорив» та отримали сертифікат на 

2,85 млн. грн для забезпечення прав і можливостей дітей та учнів, в тому числі 

осіб з особливими освітніми потребами, для здобуття ними освіти на всіх рівнях. 

Додатково отримано 10 грантових сертифікатів вартістю 355,0 тис.грн на право 

користування електронним освітнім ресурсом  «ДОШКІЛЛЯ». 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогів-позашкільників 

«Джерело творчості» керівник гуртка «Цифрове фото» ЦПР та ДТ Пелих Сергій 

став переможцем в номінації «науково-технічний напрям» та взяв участь  

у Всеукраїнському етапі (заочно).  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/uchytel-roku/2021/zakladu-osviti.xlsx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/uchytel-roku/2021/zakladu-osviti.xlsx
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За підсумками участі в обласному конкурсі «Сім перлин дошкілля» 

переможцями визнано 6 закладів дошкільної освіти Кам’янської міської 

територіальної громади. 

З метою підтримки обдарованої молоді департаментом з гуманітарних 

питань міської ради проведено III щорічну церемонію відзначення переможців 

інтелектуальних змагань «VIVA! Найрозумніші 2021». У першому етапі 

конкурсу взяли участь 144 учні з 24 шкіл, з них переможцями стали 65.  

В обласному етапі змагалися 33 учні, призові місця здобули 8 учасників,  

7 з яких представляли Кам’янське на всеукраїнському рівні. Призові місця  

у всеукраїнському етапі здобули 5 учасників.  

Діяльність галузі охорони здоров’я у звітному 2021 році була спрямована  

на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, 

проведення профілактичних заходів, забезпечення стабільного функціонування 

закладів охорони здоров’я, вжиття заходів щодо запобігання виникненню  

і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Демографічний показник у Кам’янській міській територіальній громаді  

в динаміці народжуваності збільшився порівняно з минулим роком  

(5,5 – 2021 році на 1000 жителів порівняно з 4,9 у 2020 році). 

До переліку показників, що різносторонньо характеризують стан здоров’я 

населення і підлягають динамічному спостереженню та аналізу, відноситься 

захворюваність населення.  

Показник захворюваності на туберкульоз за 10 місяців 2021 року 

зменшився порівняно з минулим роком на 9,2% (2020 – 32,3, 2021 –  

29,8 на 100,0 тисяч населення). Показник серцево-судинних захворювань 

порівняно з минулим роком збільшився на 11,4% (2020 – 2229,3; 2021 – 2484,6). 

Показник захворюваності на злоякісні новоутворення зменшився порівняно  

з показником 2020 року на 17,8% (2020 – 359,6;очікуване 2021 – 295,4). 

Захворюваність на ВІЛ за 10 місяців 2021 року суттєво збільшилась порівняно  

з аналогічним періодом минулого року (2020 – 37,8;2021 – 48,70). Враховуючи 

зміни механізму фінансування надання медичної допомоги, кожний мешканець 

міста має можливість пройти безкоштовне консультування та тестування  

на ВІЛ в кабінетах «Довіра» та у свого сімейного лікаря. Це дає можливість 

своєчасного виявлення ВІЛ-інфекції та лікування таких пацієнтів. 

Показники смертності від злоякісних новоутворень та ВІЛ по Кам’янській 

міській територіальній громаді за 10 місяців 2021 року збільшились та мають 

тенденцію до зростання. Смертність від туберкульозу має тенденцію  

до зменшення порівняно з аналогічним періодом минулого року  

(2020 – 9,2; 2021 – 8,46). Показник смертності від серцево-судинних захворювань 

має тенденцію до спаду (2020–532,1, в 2021–560).  

З початку реєстрації випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

COVID–19 у Кам’янській міській територіальній громаді станом на листопад 
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2021 року зареєстровано 10116 випадків захворюваності, з яких:  

8013 – одужали, 390 – померли від COVID–19.  

В лікувальних закладах впроваджувались новітні методики лікування  

з використанням сучасної лікувально-діагностичної апаратури, а саме: 

-  розпочали роботу клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним 

відділом на базі КНП КМР «МЛ №1», єдина лабораторія акредитована 

відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 та реабілітаційне відділення для 

дорослих з захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату, 

обладнане найсучаснішою медичною фізіотерапевтичною апаратурою; 

-  впроваджено методики лікування (VAC-терапія та інше), що дало 

можливість скороти терміни перебування пацієнтів у стаціонарі, подовжити 

строки ремісії, повернення до суспільно корисної роботи та відновлення 

працездатності та метод системного тромболізиса у неврологічних хворих, 

сучасні методи лікування з використанням ендоскопічної апаратури при 

онкозахворюваннях сечостатевої системи, відновлення порушення серцевого 

ритму (екстрасистолій) за допомогою електроімпульсноного дефібрилятора;  

- оновлені протоколи ведення хворих із захворюваннями дихальних шляхів 

(ГРВІ, гострий бронхіт, пневмонія, тощо) та, беручи до уваги можливості 

ускладнення, ведення хворих з патологією серця та судин (гіпертонічна хвороба, 

ішемічна хвороба серця, гостре порушення мозкового кровообігу та ін.)  

з обов’язковим використанням діагностичної апаратури –цифрового рентген-

апарату та ультразвукового дослідження; 

-  заклади забезпечені швидкими тестами для обстеження пацієнтів  

на СНІД, вірусні гепатити В, С. Це дає можливість проводити обстеження,  

виявляти на ранніх етапах соціально небезпечні захворювання та направляти 

пацієнтів до вузько профільних спеціалістів для проведення лікування. 

Заклади охорони здоров’я підключені до центральної бази даних 

електронних медичних інформаційних систем, які передбачені технічними 

вимогами, затвердженими Національною службою здоров’я України  

та працюють у інформаційно-телекомунікаційній системі ЕСОЗ та е-Неlsi,  

що дає можливість аналізувати інформацію щодо надання медичних послуг 

населенню. 

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 (лівобережна 

поліклініка) за рахунок коштів Національної служби здоров’я України  

та міського бюджету створено Єдиний контакт-центр.  

Протягом 2021 року проводились ремонти та реконструкції приміщень 

медичних закладів, а саме: терапевтичного та отоларингологічного відділень  

та системи киснезабезпечення КНП КМР «Міська лікарня №7», 

травматологічного та відділення політравми КНП КМР «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги», реанімаційного, терапевтичного та педіатричного 

відділень, покрівлі 4-х поверхової будівлі, даху терапевтичного корпусу  
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КНП КМР «Міська лікарня №9», капітальний ремонт І-го та ІІ-го поверхів, 

фасаду та покрівлі АЗПСМ № 12 КНП КМР «ЦПМСД №3», вхідної групи,  

ІІ-го та ІІІ-го поверхів амбулаторії ЗПСМ №5 КНП КМР «ЦПМСД №3». 

Після проведених ремонтних робіт відкрито відділення реанімації  

та інтенсивної терапії КНП КМР «Міська лікарня №9».  

У 2021 році в селищі Романкове побудовано та відкрито амбулаторію №15 

ЦПМСД №3. Медичний заклад розрахований на прийом 150 пацієнтів  

за одну зміну. Приймають лікарі загальної практики сімейної медицини, акушер-

гінеколог та інші фахівці. Відвідувачі можуть пройти ультразвукове обстеження 

на сучасному обладнанні, здати аналізи в діагностичній лабораторії, купити 

необхідні ліки в аптечному пункті, який працює в будівлі амбулаторії, створено 

кабінети щеплення і маніпуляційний.  

За рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади 

придбано обладнання для медичних закладів (2 насоса інфузійний,  

3 кисневих концентратори, сумка-укладка) на загальну суму 272,3 тис.грн.  

За підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

в 2021 році оновлено рухомий склад станції екстреної медичної допомоги  

26 новими автомобілями «Citroen», які оснащені системою подачі кисню, 

апаратами штучної вентиляції легенів, дефібрилятором, електрокардіографами, 

засобами для транспортування пацієнтів і багатьом іншим необхідним 

обладнанням. 

У сфері соціального захисту зусилля влади направлені на реалізацію права 

громадян на соціальний захист, забезпечення рівного доступу до базових послуг 

для всіх верств населення. 

Впродовж 2021 року державними соціальними програмами охоплено  

38,9 тисяч осіб та майже 32 тис. осіб пільгової категорії, що становить  

30% від загальної кількості мешканців. Діють місцеві соціальні програми 

Програма соціального захисту населення, Комплексна програма підтримки 

демобілізованих учасників антитерористичної операції, програма підтримки 

членів сімей учасників антитерористичної операції «Родина героя», Програма 

розвитку сімейної і гендерної політики, тощо. 

На реалізацію зазначених місцевих програм в бюджеті Кам’янської міської 

територіальної громади на 2021 рік передбачено 78,3 млн.грн, з яких  

за 10 місяців 2021 року використано 61,9 млн.грн або 79% від запланованих. 

Додаткова соціальна допомога надається у вигляді грошових виплат  

та компенсацій, натуральної допомоги, додаткових пільг (на оплату житлово-

комунальних послуг, санаторно-курортного лікування, відпочинок  

і оздоровлення дітей, тощо). Загалом протягом 10 місяців 2021 року соціальною 

підтримкою охоплено близько 37 тис. осіб. 

Одним з пріоритетних напрямів соціального сфери є розвиток на території 

міста системи надання соціальних послуг. З жовтня поточного року функціонує 
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комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг», який з’єднав районні 

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Кам’янський міський центр соціальних служб приєднані та комунальний заклад 

соціального захисту «Центр обслуговування бездомних осіб». На теперішній  

час у Центрі проводять свою діяльність 6 відділів. 

На обліку перебуває 3221 особа та 107 сімей, які отримують соціальні 

послуги (осіб): догляд вдома – 1578, денний догляд – 317, соціальні адаптація – 

188, натуральна допомога – 622, представництво інтересів для бездомних осіб – 

407, надання притулку – 25, соціальна адаптація, представництво інтересів для 

звільнених осіб – 2. 

Особам з інвалідністю 1, 2 груп та дітям з інвалідністю з порушенням 

функцій опорно-рухового апарату надається транспортна послуга «Соціальне 

таксі». З початку 2021 року укладено 107 договорів про надання послуги, надано 

390 послуг, з яких 340 послуг в межах міста, 50 – в межах області. 

Відділом підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства  

та насильства за ознакою статі за 10 місяців 2021 року опрацьовано  

25 повідомлень про осіб, постраждалих від домашнього насильства, яким надано 

соціальну та психологічну допомогу. 

Протягом 10 місяців 2021 року відділ комплексного обслуговування  

та реінтеграції бездомних осіб обліковано 208 безхатченків, з яких 52 особи 

виявлено шляхом патрулювання. Серед облікованих 39 осіб похилого віку,  

28 осіб з інвалідністю та 141 особа працездатного віку. Зареєстровано  

за юридичною адресою Відділу місце проживання 101 особі, завдяки чому  

26 осіб отримали інвалідність, оформили державну соціальну допомогу  

по інвалідності та пенсію за віком, 75 осіб працевлаштувались. Станом  

на 01.11.2021 відділом обслуговано 565 осіб та надано 123,1 тисяча соціальних 

послуг. 

За даними Кам’янського міського центру зайнятості на кінець жовтня 2021 

року статус безробітного мали 3456 осіб. Більше половини з них (62,7%) – жінки, 

особи у віці до 35 років складали 29,2%. Всього з початку року перебувало на 

обліку – 18281 особа, в т.ч. безробітних – 11848 осіб. Офіційний рівень 

безробіття дорівнює 2,7%. 

З числа квотної категорії населення на обліку в міському центрі зайнятості 

перебувало в статусі безробітного 450 осіб, з них зареєстровано  

з початку року 154 особи. Всього з початку року на підприємства 

працевлаштовані 148 осіб (33%). 

За статистичними даними протягом січня – жовтня 2021 року кількість 

роботодавців, що співпрацюють з центром зайнятості з питання 

укомплектування кадрами зростала та складає на початок листопада 601 од. 

(101% до минулого року), кількість вакансій у звітному періоді 6179 од.  

(102% до минулого року).  
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Протягом січня – жовтня 2021 року міський центр зайнятості видав  

23 ваучера, 739 осіб пройшло професійне навчання на замовлення роботодавців, 

418 осіб проходили стажування та 31 особа навчалась  

за дуальною формою. Після закінчення стажування працевлаштовано 95,9%. 

Всього протягом 2021 року на професійне навчання направлено  

720 безробітних осіб, закінчили навчання – 698 осіб, працевлаштовано  

661 особу (94,7%). 

Протягом 10 місяців 2021 року всього працевлаштовано 5604 особи, в т.ч.  

до набуття статусу безробітного 588 осіб, безробітних – 5016 осіб, в т.ч. 

самостійно 1261 особа, що на 16% більше, ніж у минулому році. Загальний рівень 

працевлаштування становить 30,6%, в т.ч. до набуття статусу безробітного – 

10,5% від загальної кількості працевлаштованих, рівень працевлаштування 

безробітних – 42,3%.  

З метою реалізації державної програми у сфері охорони дитинства, 

забезпечення прав і свобод дітей, поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне 

виховання діє Програма захисту прав дітей та розвиток сімейних форм 

виховання.  

На первинному обліку служби перебуває 608 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. До сімейних форм виховання  

із загальної кількості дітей влаштовано 567 дітей (93%), з них: 403 дитини 

виховується під опікою (піклування), 151 дитина в прийомних сім`ях  

та дитячих будинках сімейного типу, 13 дітей – усиновлено. 

За 10 місяців 2021 року посиротіло та поставлено на облік 64 дитини, яким 

надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

20 дітей довлаштовано до вже існуючих дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей, створено 2 дитячих будинка сімейного типу. 

Всього в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 17 дитячих будинків 

сімейного типу, в яких виховується 151 дитина. 

Пріоритетною формою влаштування дітей є усиновлення. За рішенням 

суду усиновлено 13 дітей. На обліку в службі перебуває 2 кандидата  

в усиновлювачі, 162 дитини перебуває на обліку з усиновлення, з них: 96 дітей 

мають братів або сестер, 15 дітей мають інвалідність. 

На обліку в службі перебуває 109 дітей, які постраждали внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів.  

Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 64 дитини, 

які опинилися в складних життєвих обставинах (з 37 сімей), з них: 46 дітей, які 

проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, 18 дітей, проживають в сім’ях, де існує реальна загроза вчиненню 

насильства над дітьми. 
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Працівниками служби регулярно проводиться відвідування таких сімей. 

Спеціалісти відвідали 195 сімей у зв’язку з порушенням прав дітей  

та безвідповідальним ставленням батьків до виконання батьківських обов’язків, 

про що складено відповідні акти. До міського відділу поліції направлено  

42 клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності 

(ст.184 КУпАП). Позбавлено батьківських прав 35 осіб по відношенню  

до 38 дітей. 29 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах отримали 

соціальний захист та допомогу в комунальному закладі «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей».  

Із 608 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають 

житло на праві власності – 77, на праві користування – 464, не мають житла – 67. 

На квартирному обліку для поліпшення житлових умов перебуває  

67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та особи  

з їх числа віком від 18 до 23 років. 

Розвиток культури Кам’янської міської територіальної громади 

спрямований на відродження і розвиток української національної культури, 

забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких 

процесів, професійної та аматорської творчості, забезпечення матеріальних  

і фінансових умов розвитку культури. 

Заклади культури проводили свою роботу відповідно до Програми 

розвитку культури у місті Кам’янське на 2021 рік. У зв’язку із карантинними 

заходами, спричиненими коронавірусом COVID-19, більша частина 

запланованих заходів була перенесена в он-лайн режим, проведено  

34 загальноміських культурно-масових заходів. 

Вихованці Кам’янських мистецьких шкіл продовжують активно 

долучатися до участі в міжнародних та всеукраїнських дистанційних конкурсах. 

У «Мистецькій школі №2» було відкрито відділення образотворчого мистецтва, 

у «Мистецькій школі №1» – хореографічне. 

Учні «Мистецької школи №5» змагалися (онлайн) у Берліні та Братиславі. 

Дар’я Шапошнікова стала лауреатом ІІ ступеня та виборола грант  

у Міжнародному багатожанровому онлайн-конкурсі «Christmas Stars». 

Учні «Мистецька школи №2» зайняли призові міста у VII дистанційному 

Всеукраінському фестивалі-конкурсі творчості та мистецтва «Музичне Різдво» 

в смт.Верховина (Карпати). 

У вересні учениця КЗ СМО «Мистецька школа №2» Марія Галіна гідно 

представила Кам’янське на ІІІ Всеукраїнській учнівській конференції 

«Мистецтво без меж: шлях до науки» у рамках XXXII Міжнародного фестивалю 

«Київ Музик Фест–2021», отримала диплом учасника та почесне право 

модерування на наступній Всеукраїнській мистецькій конференції. 

Проведено урочистості з нагоди 75-річчя КЗ СМО «Мистецька школа №5» 

та 75-річчя КЗ СМО «Мистецька школа №1». 
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Протягом 2021 року активно розвивався фестивальний рух: регіональний 

музичний фестиваль-марафон виконавської майстерності творчої молоді 

«Кам’янська рапсодія», ІІ міський фестиваль виконавців джазової музики 

«Джазова весна у Кам’янському», міський фестиваль «Вишивана моя Україна», 

гала-концерт учасників Першого відкритого конкурсу ансамблів та оркестрів 

народних інструментів «Folk Orchestra Fest» на майдані Петра Калнишевського, 

XIV Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай fest»,  

ІІІ міський фестиваль «Кам’янська Покрова» у Лівобережному парку,  

ІІІ міський фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна зірка». 

У 2021 році були започатковані загальноміські культурно-мистецькі акції 

«Великоднє містечко», «Вишита моя Україна». Вперше проведено ретро круїз 

«У минуле на велосипеді». Розпочато творчий проєкт «МИРні» вихідні»  

за участю творчих колективів КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР». 

Під час проведення Дня міста було нагороджено переможців ІІ міського 

конкурсу іміджевих відеороликів «В об’єктиві Кам’янське», лауреатів  

ІІ міського конкурсу «Успішна жінка – успішна громада». Урочиста церемонія 

відкриття Лівобережного парку завершилась міським святом Різнокольорових 

парасольок. 

У фестивалі-конкурсі «Січеславна 2021» значних успіхів домоглися 

представники академічного музично-драматичного театру ім.Лесі Українки, 

актриса Марина Юрченко отримала перемогу у номінації «Найкраща жіноча 

роль», Маргарита Ненашева стала у переможцем номінації «Надія Січеславни» 

за кращу режисерську роботу. 

Серед митців у сфері театрального мистецтва молодий актор театру ім.Лесі 

Українки Сергій Вінокур отримав премію Президента України  

для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, 

образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва  

та кіномистецтва.  

П’ять лауреатів міської премії в галузі культури «Кам’янське мистецьке 

перевесло» отримали премію міського голови у розмірі 10 тис.грн.  

Проведено інвентаризацію пам’яток історії з оформленням документації. 

Ведеться капітальний ремонт глядацької зали та фасаду КЗ «Кіноконцертний зал 

«МИР». 

З метою залучення громадян до активного способу життя реалізовується 

Програма підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного 

спрямування Кам’янської міської територіальної громади на 2020–2024 роки. 

Всього в Кам’янській міській територіальній громаді культивується  

43 види спорту, з яких 21 – олімпійський. У спортивних секціях КЗ «Міський 

центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» КМР займається  

128 осіб з інвалідністю. В 7 ДЮСШ в спортивних секціях з видів спорту 

займається 3 403 спортсмени. За звітній період Звання майстра спорту України 
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отримали 4 спортсмени. Спортсменам присвоєно: ІІ розряд – 162 особам,  

ІІІ розряд – 170 особам, 4 тренерам-викладачам ДЮСШ – звання першої  

та вищої кваліфікаційних категорій.  

З метою забезпечення розвитку пріоритетних для Кам’янської міської 

територіальної громади видів спорту, протягом 2021 року забезпечено виплату 

30 провідним та обдарованим спортсменам, які мають високі досягнення  

на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня олімпійських  

та неолімпійських видів спорту. Відкрито 2 багатофункціональних спортивних 

комплекси для занять ігровими видами спорту біля СЗШ№18 та на 10-му 

мікрорайоні лівобережжя, на базі комунального закладу «Дитячо-юнацька 

футбольна школа «Надія» створено перше відділення баскетболу. В 2021 році 

організовано дитячий тренувальний табір з баскетболу «Я все зможу». Щодня 

табір відвідували понад 60 дітей у віці від 10 до 16 років. 

В Кам’янській міській територіальній громаді реалізовується соціальний 

проєкт «Активні парки – локації здорової України», затверджений указом 

Президента України від 17.12.2020 №574/2020.  

Протягом 2021 року проведено легкоатлетичний пробіг на підтримку 

Олімпійської збірної України, в якому прийняло участь понад 500 осіб, 

фестиваль з водних видів спорту «KamianskeWaterFest», в рамках якого  

на міському пляжі спортсмени, переможці чемпіонатів області, України провели 

в межах фестивалю видовищний парад на спортивних човнах, байдарках і каное, 

«Велодень–2021», чемпіонат з важкої атлетики, який проведено в приміщенні 

клубу «Айболить» ДЮСШ№1, змагання на першість міста з крос-триатлону 

тощо. 

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади у 2022 році 

Метою Програми є створення передумов для сталого економічного 

розвитку Кам’янської міської територіальної громади на основі збереження 

конкурентоспроможності промислового комплексу, сприяння впровадженню 

інноваційних технологій на основі смарт-спеціалізації, формування 

сприятливого інвестиційного іміджу, розвитку бізнес-середовища, покращення 

стану навколишнього природного середовища, сприяння впровадженню 

природоохоронних заходів, проекологічних технологій на підприємствах-

забруднювачах, зменшення споживання енергетичних ресурсів, впровадження 

сучасних енергозберігаючих технологій в усіх галузях і сферах, забезпечення 

комфортних та безпечних умов проживання населення, надійного 

функціонування систем життєзабезпечення, підвищення рівня соціальної 

захищеності населення, доступності та якості соціальних послуг, створення умов 

для ефективного функціонування мережі закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури та спорту.  
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Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів 

економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної 

громади у 2022 році: 

 

 
3. Економічне зростання, сприятливі умови для бізнесу та прозора влада 

3.1. Розвиток промисловості 

Головна мета: збереження та розвиток існуючого виробничого потенціалу 

промислового комплексу, нарощування обсягів промислового виробництва  

і реалізації конкурентоспроможної продукції, сприяння впровадженню 

інноваційних, високотехнологічних, енергозберігаючих та екологічно безпечних 

видів виробництва. 

Основні завдання та заходи: 

оптимізація структури та підвищення ефективності промислового 

виробництва за рахунок технологічної модернізації виробничої бази 
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підприємств, проведення реконструкції та розширення діючих виробничих 

потужностей; 

сприяння впровадженню інноваційних технологій на основі  

смарт-спеціалізації в високотехнологічному промисловому виробництві; 

підвищення інноваційного рівня промислового виробництва, посилення 

співробітництва підприємств промислового сектору та науково-дослідних 

установ у сфері інновацій; 

освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, підвищення 

якості та адаптація продукції місцевих товаровиробників до європейських  

та світових стандартів та нормативів; 

зміцнення позицій місцевих товаровиробників на внутрішньому  

та зовнішньому ринках, пошук нових перспективних ринків збуту; 

посилення інвестиційної спрямованості діяльності промислових 

підприємств, сприяння залученню інвестиційних ресурсів для впровадження 

інноваційних проєктів у галузях промисловості; 

залучення товаровиробників до участі у міжнародних виставкових 

заходах, форумах, конкурсах тощо.  

Очікувані результати: 

збільшення загального обсягу реалізованої продукції до 71,4 млрд.грн 

(на 1,7% більше показника 2021 року); 

збільшення обсягів виробництва основних видів продукції;  

сприяння впровадження інноваційних технологій на основі смарт-

спеціалізації в хімічній галузі; 

підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 

виробленої продукції; 

проведення та втілення у виробництво підприємствами науково-дослідних 

робіт, у тому числі пов’язаних зі створенням нових високотехнологічних 

виробництв, вдосконаленням технологічних процесів, підвищенням якості та 

розширення асортименту продукції,  

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, 

впровадження нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва  

та видів продукції.  

Протягом 2022 року на промислових підприємствах планується: 

- розширення асортименту продукції та впровадження нової марки 

цементу на Кам’янському заводі ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»; 

- проведення перекладки 14 простінків коксової батареї №6 

на ПрАТ «ЮЖКОКС», що дозволить збільшити обсяг виробництва коксу; 
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- завершення робіт по реконструкції гідроагрегатів №2, проведення 

реконструкції МНУ, виготовлення та монтаж нових сміттєзатримувальних 

решіток Середньодніпровською ГЕС, що сприятиме підвищенню техніко-

економічних показників діяльності та покращенню умов експлуатації 

виробничих об’єктів підприємства. 

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність 

Головна мета: підвищення ефективності використання експортного 

потенціалу Кам’янської міської територіальної громади, сприяння виходу 

місцевих товаровиробників на зовнішні ринки, розширення співробітництва  

з закордонними партнерами. 

Основні завдання та заходи: 

розширення експортних можливостей підприємств, впровадження 

виробництв нових видів високотехнологічної продукції та збільшення  

її частки в структурі експорту; 

адаптація підприємств-виробників до ситуації, що склалася у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, посилення позицій на традиційних ринках  

та вихід на нові перспективні ринки експорту товарів та послуг; 

залучення експортерів до участі у міжнародних виставкових заходах  

та бізнес-форумах на території України та за її межами; 

поширення комерційних пропозицій товаровиробників стосовно 

експортних можливостей та потреби в імпорті для подальшого міжнародного 

співробітництва та пошуку потенційних партнерів. 

Критерії досягнення: 

активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств; 

нарощування порівняно з очікуваними показниками 2021 року обсягів 

експорту та імпорту товарів та послуг на 1% та 1,5% відповідно; 

збереження коефіцієнту покриття експортом імпорту на рівні 6,7; 

поглиблення зовнішньоекономічних зв’язкі в з країнами світу.  

3.3. Інвестиційна діяльність 

Головна мета: формування прозорого інвестиційного середовища  

та підвищення іміджу Кам’янської міської територіальної громади як території, 

привабливої для інвестування, з метою забезпечення сталого економічного 

зростання та покращення добробуту мешканців. 

Основні завдання та заходи: 

взаємодія місцевих органів влади та інвесторів у напрямку реалізації 

пріоритетних інвестиційних проєктів Кам’янської міської територіальної 

громади; 

мобілізація приватних фінансових ресурсів шляхом інформаційної  
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та організаційної підтримки інвесторів; 

створення бази інвестиційних пропозицій, формування реєстру 

інвестиційних об’єктів Кам’янської міської територіальної громади; 

просування інвестиційного потенціалу шляхом розміщення інвестиційних 

пропозицій на вітчизняних та міжнародних порталах; 

участь у всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, семінарах, 

проведення презентацій, підготовка інформаційно-рекламних матеріалів; 

розробка щорічного інвестиційного паспорту Кам’янської міської 

територіальної громади; 

співпраця з рейтинговим агентством щодо щорічного оновлення 

кредитного рейтингу Кам’янської міської територіальної громади –  

48,0 тис.грн. 

Критерії досягнення: 

зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку Кам’янської 

міської територіальної громади; 

успішна реалізація розпочатих інвестиційних проєктів на території 

громади та зростання кількості нових укладених інвестиційних договорів; 

популяризація привабливого іміджу Кам’янського, відкритого для 

інвестування; 

залучення міжнародної технічної та донорської допомоги, співпраця  

з міжнародними фінансовими організаціями; 

нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення інвестиційних джерел, 

оптимізація напрямків їх вкладення; 

зростання обсягу введення в експлуатацію житла, створення умов для 

залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у сферу капітального 

будівництва. 

3.4. Регуляторна політика, розвиток підприємництва, споживчий ринок  

Головна мета: створення сприятливого бізнес-середовища та умов для 

розвитку підприємництва як складової економічного потенціалу Кам’янської 

міської територіальної громади, створення та розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва, покращення взаємодії між владою та приватним 

сектором, популяризація підприємництва та місцевих товаровиробників. 

Основні завдання та заходи: 

розвиток бізнес-середовища через створення та удосконалення 

інфраструктури підтримки підприємництва, інформаційне забезпечення  

та подальшу популяризацію підприємництва серед населення, усунення 

адміністративних бар’єрів у веденні бізнесу; 
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створення сприятливих умов для формування інфраструктури підтримки 

підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг; 

забезпечення доступу громадян та бізнесу до всіх електронних державних 

послуг за єдиними стандартами, оптимізація, регулювання та полегшення 

адміністративних процедур для малого та середнього бізнесу через 

налагодження роботи порталу державних послуг «ДІЯ»; 

налагодження ефективного діалогу органів влади з представниками малого 

та середнього бізнесу шляхом забезпечення ефективної роботи координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва у Кам’янській міській територіальній 

громаді; 

забезпечення реалізації заходів Комплексної програми сприяння розвитку 

підприємництва у Кам’янській міській територіальній громаді на 2022 рік; 

підтримка місцевих товаровиробників шляхом сприяння розвитку 

торговельної мережі, залучення місцевих товаровиробників до участі  

у заходах щодо просування товарів та послуг; 

забезпечення належного рівня торговельного обслуговування 

та споживчих прав мешканців;  

сприяння більш повному задоволенню потреб населення у високоякісних 

товарах та послугах. 

Критерії досягнення: 

збільшення: 

кількості зайнятих у малому підприємництві працівників до 6,1 тис.осіб; 

кількості малих підприємств на 0,2 %; 

питомої ваги продукції, реалізованої малими підприємствами  

у загальному обсязі виробництва до 12,4%; 

кількості сервісів у сфері отримання публічних послуг; 

мінімізація витрат ресурсів (час, кошти) громадян та суб’єктів 

господарювання на отримання адміністративних послуг; 

обсягу роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі 

до 5,4 млрд.грн (на 1,5%); 

обсягу реалізованих послуг до 1,4 млрд.грн (на 1,2%); 

просування в торгівельній мережі продукції вітчизняних товаровиробників 

та збільшення обсягів продажу, проведення ярмаркових заходів за їх участю; 

налагодження зворотного зв’язку та порозуміння між споживачами, 

суб’єктами господарювання і владою; 

підвищення громадської активності населення із захисту споживчих прав. 

3.5. Розвиток трудових ресурсів 
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Головна мета: забезпечення формування професійно-кваліфікаційного 

складу робочої сили відповідно до потреб економіки та ситуації на ринку праці, 

збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць, 

підвищення якості робочої сили, посилення мотивації до легальної продуктивної 

зайнятості, підвищення рівня професійної мобільності вивільнюваних 

працівників та створення умов для самостійної зайнятості населення і розвитку 

підприємницької ініціативи. 

Основні завдання та заходи: 

сприяння створенню нових робочих місць, що відповідають вимогам 

сучасного ринку праці; 

створення умов для забезпечення суб’єктів господарювання 

кваліфікованими кадрами; 

детінізація відносин у сфері зайнятості, сприяння офіційному 

працевлаштуванню. 

Критерії досягнення: 

підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили з урахуванням 

вимог сучасного ринку праці і роботодавців; 

підвищення рівня зайнятості населення; 

зменшення рівня безробіття; 

збільшення кількості осіб за сприянням міського центру зайнятості: 

працевлаштованих – до 6,0 тис. осіб; 

охоплених професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації – до 1,0 тис. осіб;  

залучених до участі в громадських роботах та роботах тимчасового 

характеру – до 1,0 тис. осіб. 

3.6. Податково-бюджетна діяльність 

Головна мета: формування виваженої бюджетної політики, управління 

місцевими фінансами за принципами ефективності, неупередженості, цілісності 

та прозорості, забезпечення виконання запланованих показників доходів  

і видатків, вжиття дієвих заходів щодо ефективного, раціонального та цільового 

використання бюджетних коштів. 

Основні завдання та заходи: 

планування реальних надходжень до бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади на основі прогнозних макропоказників економічного  

і соціального розвитку країни та громади з урахуванням динаміки бази 

оподаткування і фактичного рівня відповідних надходжень за минулі періоди; 
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забезпечення самостійності бюджету, зміцнення фінансової спроможності 

бюджету Кам’янської міської територіальної громади, підвищення прозорості та 

ефективності управління бюджетними коштами; 

використання фінансових ресурсів для отримання максимального 

економічного ефекту і вирішення найбільш нагальних та важливих завдань; 

послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить 

забезпечити фінансову стабільність територіальної громади; 

прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, спрямованих  

на підвищення якості місцевих послуг; 

управління місцевим боргом; 

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету для 

всіх учасників бюджетного процесу. 

Критерії досягнення: 

забезпечення виконання бюджету Кам’янської міської територіальної 

громади в обсягах, затверджених на 2022 рік; 

збільшення загального обсягу власних надходжень загального фонду 

бюджету Кам’янської міської територіальної громади порівняно з попереднім 

роком; 

забезпечення фінансування передбачених бюджетом видатків в повному 

обсязі з урахуванням наявного фінансового ресурсу бюджету Кам’янської 

міської територіальної громади; 

зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів. 

3.7. Розвиток інформаційного простору та громадської активності 

Головна мета: забезпечення прозорості (транспарентності) управління, 

впровадження дієвих механізмів і процедур для доступу громадян  

до інформації про діяльність влади, забезпечення вільного та зручного доступу 

до відкритих даних міської ради, налагодження партнерства між владою  

і громадськістю. 

Основні завдання та заходи: 

впровадження електронного урядування у різних сферах життєдіяльності 

громади; 

розвиток системи внутрішнього електронного документообігу  

в виконавчих органах міської ради; 

формування та розвиток інфраструктури відкритих даних; 

забезпечення вільного та зручного доступу до відкритих даних міської 

ради; 

впровадження електронних форм для участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень; 
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створення та розвиток форм залучення громадян до управління  

на місцевому рівні; 

забезпечення висвітлення через засоби масової інформації об’єктивної  

та своєчасної інформації про цілі та результати роботи місцевої влади щодо 

реалізації заходів та завдань економічного і соціального розвитку громади; 

залучення мешканців до процесу партиципаторного бюджетування 

(бюджету участі); 

розширення участі молоді у суспільному житті громади шляхом підтримки 

молодіжних ініціатив. 

Критерії досягнення: 

підвищення прозорості та відкритості діяльності виконавчих органів 

міської ради; 

розвиток інфраструктури відкритих даних; 

збільшення кількості проведених громадських заходів, консультацій  

та зустрічей з громадськістю щодо вирішенні нагальних проблем Кам’янської 

міської територіальної громади; 

дієва модель молодіжного самоврядування, зростання кількості активної 

молоді; 

збільшення кількості поданих на участь у конкурсі громадських проєктів 

на 5%, мешканців, які взяли участь у голосуванні за громадські проєкти – 

на 10%;  

реалізація громадських проєктів – переможців у 2022 році за кошти 

громадського бюджету. 

4. Екологічна безпека та енергоефективність 

4.1. Охорона навколишнього природного середовища 

Головна мета: зниження негативного впливу на довкілля промислових 

підприємств, стабілізація та покращення стану природного середовища, 

упровадження новітніх технологій очищення викидів, забезпечення охорони, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів, підвищення 

рівня екологічної освіти. 

Основні завдання та заходи: 

зменшення негативного впливу промисловості на довкілля шляхом 

впровадження комплексних природоохоронних заходів на промислових 

підприємствах; 

впровадження нових технологій, зменшення енерго- і ресурсомісткості 

промислових виробництв; 

вдосконалення системи контролю та реагування за екологічним станом; 

проведення заходів із захисту населення від факторів радіаційного 
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забруднення навколишнього середовища; 

забезпечення створення та функціонування системи комплексного 

екологічного моніторингу Кам’янської міської територіальної громади; 

безпечне захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, 

приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового 

виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод». 

Критерії досягнення: 

поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, 

безпечного для життєдіяльності населення;  

зниження обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та 

р.Дніпро; 

зниження рівня радіаційного забруднення; 

впровадження заходів щодо захисту території від підтоплення. 

4.2. Енергоефективність та енергозбереження, розвиток 

альтернативної енергетики 

Головна мета: підвищення рівня енергоефективності та впровадження 

заходів з енергозбереження та енергоефективних технологій, забезпечення 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення  

їх споживання, зменшення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів, 

зниження рівня викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище  

та енергетичної складової собівартості при виробництві продукції, наданні 

послуг. 

Основні завдання та заходи: 

реалізація органами місцевого самоврядування політики, спрямованої  

на підвищення енергоефективності та раціонального використання енергетичних 

ресурсів в усіх галузях суспільного господарства; 

забезпечення ефективного управління енергетичними ресурсами, 

впровадження системи енергоменеджменту в усіх сферах діяльності, 

підвищення кваліфікації енергоменеджерів об’єктів комунальної власності; 

сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій на об’єктах 

комунальної власності та в житловому фонді, проведення енергоаудитів  

та енергосертифікації будівель; 

створення умов для реалізації проєктів в сфері відновлювальної 

енергетики, розширення використання нетрадиційних джерел енергії; 

забезпечення участі в грантових, кредитних програмах та програмах 

міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності. 
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Критерії досягнення: 

зменшення рівня втрат енергоресурсів при їх виробництві, 

транспортуванні та споживанні; 

зниження енергоємності промислового сектора та споживання 

енергоресурсів підприємствами на одиницю виробленої продукції; 

зростання обсягу та частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел, 

поступове заміщення традиційних видів палива на альтернативні  

та відновлювані; 

реалізація проєктів: 

в житлово-комунальному секторі: 

«Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням 

енергозберігаючих технологій у м.Кам’янське» (11,4 млн.євро) відповідно  

до Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (за умови 

виділення кредитних коштів Європейським Інвестиційним Банком); 

у бюджетній сфері: 

«Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки  

та спорту, закладів охорони здоров’я у м.Кам’янське» (15,5 млн.євро) відповідно 

до Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (за умови 

кредитування Європейським Інвестиційним Банком); 

в промисловому секторі: 

ПрАТ «ДКХЗ МП» – капітальний ремонт агломашини №11, котла №10,  

К-1500-62-2 №4, модернізація системи регулювання та захисту ТВД №1, 

модернізація освітлення прокатних цехів, заміна системи освітлення; 

Філія Середньодніпровська ГЕС ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» – 

реконструкція гідроагрегатів №2 та МНУ блоку №4 (для забезпечення високої 

якості системою автоматичного регулювання частоти та активної потужності 

системою автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС України); 

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» – заміна ламп 

розжарювання ЛОН 220W на світлодіодні LED 30W на ділянці підготовки смоли, 

ламп розжарювання ЛОН 500W на світлодіодні LED 50W  

на механізованому складі грануляції пеку, електродвигуна АВО 75кВт  

на електродвигун 37кВт в бензольному відділенні ЦУХПК, електродвигуна 

АВО№2 75кВт на електродвигун 37кВт в бензольному відділенні ЦУХПК. 

4.3. Благоустрій та здорове довкілля 

Головна мета: створення комфортних та безпечних умов проживання 

мешканців територіальної громади, забезпечення планування комплексного 

благоустрою та озеленення, адаптація громади до наслідків зміни клімату.  

 



40 

Основні завдання та заходи: 

забезпечення екологічно безпечного збирання, вивезення та переробки 

твердих побутових відходів; 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Кам’янської міської 

територіальної громади; 

утримання території громади в належному санітарному стані; 

проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень; 

впровадження нових форм ландшафтного благоустрою, квіткове 

оформлення; 

благоустрій існуючих та створення нових зелених зон, парків, скверів, 

алей, зон відпочинку; 

заходи щодо адаптації громади до наслідків зміни клімату. 

Критерії досягнення: 

забезпечення належного санітарного стану території Кам’янської міської 

територіальної громади; 

вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

збагачення міського ландшафту зеленими насадженнями, збільшення 

площі зелених насаджень; 

реалізація проєктів та заходів з адаптації громади до наслідків зміни 

клімату. 

5. Безпечне середовище та високі стандарти життя 

5.1. Житлово-комунальне господарство 

Головна мета: забезпечення ефективного та надійного функціонування 

житлово-комунального господарства, покращення умов проживання  

у житлових будинках, оновлення та модернізація інженерних мереж, 

впровадження енергозберігаючих заходів, утримання дорожнього господарства 

та об’єктів благоустрою в належному технічному та санітарному стані, подальше 

впровадження ефективних форм управління житловими будинками та сприяння 

створенню конкурентних умов на ринку житлово-комунальних послуг. 

Основні завдання та заходи: 

відновлення та подовження терміну експлуатації наявного житлового 

фонду Кам’янської міської територіальної громади шляхом здійснення його 

реконструкції, капітального та поточного ремонту; 

підвищення надійності роботи систем тепло-, водо-, електрозабезпечення 

житлового фонду; 

підвищення рівня якості житлово-комунальних послуг; 
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проведення роботи щодо своєчасності та повноти оплати за спожиті 

житлово-комунальні послуги, необхідності погашення заборгованості минулих 

років; 

забезпечення результативної роботи підприємств житлово-комунального 

господарства, їх беззбиткове функціонування; 

сприяння ефективному управлінню багатоквартирними будинками 

шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, надання 

організаційної, методологічної та фінансової підтримки; 

забезпечення роботи електромереж зовнішнього освітлення, зливової 

каналізації, безпеки руху та належного санітарного утримання на території 

Кам’янської міської територіальної громади, оновлення та модернізація 

комунальної інфраструктури. 

Критерії досягнення: 

здійснення капітальних та поточних ремонтів житлових будинків; 

модернізація зовнішніх та внутрішньобудинкових інженерних мереж; 

благоустрій та впорядкування прибудинкових територій; 

створення нових та ефективна діяльність існуючих ОСББ; 

підвищення рівня сплати населення за житлово-комунальні послуги, 

скорочення заборгованості за минулі періоди. 

5.2. Безпека життєдіяльності 

Головна мета: створення безпечних умов проживання та захист населення 

від негативних наслідків надзвичайних ситуацій, реалізація державної політики 

щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці  

на виробництві, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки  

на території Кам’янської міської територіальної громади, вжиття дієвих заходів  

з профілактики правопорушень та протидії злочинності.  

Основні завдання та заходи: 

підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення заходів 

цивільного захисту на території Кам’янської міської територіальної громади; 

забезпечення безпечного руху шляхом проведення капітальних  

та поточних ремонтів дорожнього покриття, якісного освітлення транспортних 

магістралей, модернізація технологічних систем управління безпекою руху; 

сприяння створенню ефективної системи запобігання нещасним випадкам 

на виробництві та профілактиці професійних захворювань; 

підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, гарантування 

безпеки населенню, оперативне реагування на вчинені правопорушення; 
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сприяння ефективній діяльності правоохоронних органів щодо захисту 

прав і свобод громадян; 

налагодження взаємодії між правоохоронними органами і населенням 

щодо охорони публічного порядку. 

Критерії досягнення: 

покращення стану цивільного захисту об’єктів з масовим перебуванням 

людей; 

відновлення робочого стану інженерного обладнання систем 

протипожежного захисту висотних будинків та будинків підвищеної 

поверховості, відновлення працездатності та заміна пожежних гідрантів, 

вдосконалення системи централізованого оповіщення; 

будівництво на лівобережній частині Кам’янського «Центру безпеки» 

(пожежного депо); 

збільшення рівня безпеки транспортних магістралей, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних випадків; 

зменшення кількості нещасних випадків на виробництві; 

атестація робочих місць за умовами праці, усунення або істотне зменшення 

негативної дії шкідливих виробничих факторів на робочих місцях; 

зниження загального рівня злочинності; 

зменшення часу реагування на факти порушень громадського порядку; 

зростання рівня довіри населення, покращення криміногенної ситуації. 

5.3. Транспорт та зв’язок 

Головна мета: забезпечення стабільного розвитку транспортної галузі,  

її фінансової стійкості та економічної ефективності, вдосконалення системи 

транспортного обслуговування, оновлення рухомого складу та матеріально-

технічної бази галузі, розвиток сучасних послуг зв’язку. 

Основні завдання та заходи: 

поповнення міського автобусного парку автобусами великої місткості  

із відповідністю технічних характеристик нормам ЕВРО 5; 

оновлення рухомого складу комунальних підприємств-перевізників, 

придбання автобусів, оновлення трамвайного парку; 

вдосконалення мережі громадського транспорту, відкриття нових 

маршрутів (за необхідності); 

покращення організації пасажирських перевезень та запровадження 

дієвого механізму управління та контролю за роботою пасажирського 

транспорту; 



43 

підвищення рівня безпеки та якості перевезень на громадському 

транспорті; 

впровадження нових та вдосконалення діючих поштових послуг. 

Критерії досягнення: 

зростання обсягу залучених інвестицій, кредитів та власних коштів 

автоперевізників на оновлення транспортної інфраструктури громади; 

розширення комунального автопарку, надання якісних та комфортних 

транспортних послуг; 

покращення матеріально-технічної бази та технічного оснащення 

комунальних підприємств-перевізників; 

досконала система моніторингу міського громадського транспорту 

загального користування в режимі реального часу; 

надання універсальних послуг поштового зв’язку, розвиток 

інформаційного простору. 

5.4. Розвиток системи надання адміністративних та соціальних послуг 

Головна мета: розвиток системи надання публічних та соціальних послуг, 

створення умов для максимального наближення сервісу до кожного мешканця, 

подальший розвиток сфери надання адміністративних послуг, у тому числі у 

електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, підвищення якості та 

доступності надання адміністративних послуг шляхом  

їх цифровізації, впровадження новітніх сервісних технологій. 

Основні завдання: 

модернізація процесів діяльності Центру надання адміністративних послуг 

шляхом цифровізації; 

розвиток інформаційно-ресурсної бази надання публічних послуг; 

забезпечення територіальної та онлайн доступності адміністративних 

та соціальних послуг за принципом «єдиного офісу»; 

інтеграція в центри послуг соціального характеру в форматі «Прозорий 

офіс», забезпечення соціальної орієнтованості ЦНАП; 

застосування європейських практик обслуговування заявників, вивчення 

кращого досвіду роботи вітчизняних провідних центрів, проведення практичних 

семінарів і тренінгів, систематичне навчання співробітників; 

запровадження кваліфікованих довірчих послуг, включаючи політику 

сертифіката та положення сертифікаційних практик; 

впровадження і розвиток електронних сервісів та інформаційних систем 

у сфері надання муніципальних, в тому числі адміністративних послуг. 
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Критерії досягнення: 

цифровізація послуг в ЦНАПі та філіях; 

розширення спектру та поліпшення якості публічних та соціальних послуг 

шляхом подальшої реалізації реформи системи надання адміністративних 

послуг, відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 18 серпня 2021 року №969-р «Про внесення змін 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523»; 

запровадження інноваційних підходів, зокрема пілотних проєктів 

з надання послуг «єдиним пакетом», комплексних послуг вразливим верствам 

населення, учасникам АТО та їхнім сім’ям, замовлення і надання через 

відповідні веб-ресурси популярних послуг, електронної системи оцінки якості 

обслуговування; 

підвищення рівня задоволеності мешканців діяльністю мережі ЦНАП; 

збільшення кількості наданих адміністративних послуг та консультацій  

на 7%. 

5.5. Освіта 

Головна мета: оптимізація мережі закладів освіти, забезпечення якісних 

освітніх послуг, соціального захисту та комфортних умов для всіх учасників 

навчального процесу, розвиток освітньо-виховних моделей та запровадження 

інноваційних педагогічних технологій. 

Основні завдання та заходи: 

оптимізація мережі закладів освіти (створення мережі ліцеїв для здобуття 

профільної загальної середньої освіти академічного та наукового спрямування); 

оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази; 

оснащення закладів освіти енергоефективним обладнанням; 

підвищення інноваційності і якості освіти, посилення кадрового 

потенціалу; 

забезпечення прозорості, діджиталізація та формування єдиного 

інформаційно-освітнього простору; 

розвиток інклюзивного освітнього середовища. 

Критерії досягнення:  

створення ефективної освітньої мережі; 

покращення рівня комфортності перебування дітей та педагогів  

в освітніх закладах; 

показники рівня освіти за результатами ЗНО; 

розвиток інклюзивної освіти; 
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реалізація проєктів, спрямованих на покращення якості надання освітніх 

послуг та умов перебування в закладах освіти, проведення реконструкції 

будівель та капітальних ремонтів приміщень та інженерних мереж у закладах 

освіти за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету 

Кам’янської міської територіальної громади. 

5.6. Охорона здоров’я 

Головна мета: забезпечення доступності та підвищення якості медичної 

допомоги населенню (з урахуванням наслідків, спричинених пандемією COVID–

19), покращення матеріально-технічної бази та розбудова закладів охорони 

здоров’я, зміцнення кадрового потенціалу та підвищення кваліфікаційного рівня 

працівників закладів охорони здоров’я, поліпшення стану здоров’я населення та 

збереження репродуктивного здоров’я. 

Основні завдання та заходи: 

удосконалення системи надання медичної допомоги; 

впровадження новітніх та сучасних методів лікування, використання 

сучасної лікувально-діагностичної апаратури; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

оновлення основних фондів, придбання медичного обладнання; 

поліпшення санітарно-технічного стану будівель і споруд закладів охорони 

здоров’я,  

впровадження інформатизації в лікувальних закладах; 

забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення з важкими 

захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами; 

вжиття заходів щодо профілактики інфікування та поширення 

захворюваності на COVID–19. 

Критерії досягнення: 

підвищення рівня якості та доступності медичних послуг; 

розвиток мережі закладів охорони здоров’я; 

зниження рівня захворюваності та смертності; 

оптимізація організації та механізму фінансування системи надання 

медичної допомоги; 

реалізація проєктів, спрямованих на покращення рівня надання медичних 

послуг та умов перебування у закладах охорони здоров’я, проведення 

реконструкції будівель та капітальних ремонтів приміщень та інженерних мереж 

закладів охорони здоров’я за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та 

бюджету Кам’янської міської територіальної громади. 
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5.7. Соціальне забезпечення 

Головна мета: реалізація права громадян на соціальний захист, 

забезпечення рівного доступу до базових послуг для всіх верств населення, 

впровадження системи електронного врядування в роботі закладів соціального 

захисту населення, підвищення ефективності системи надання мешканцям міста 

соціальної підтримки, розширення адресної допомоги незахищеним верствам 

населення. 

Основні завдання та заходи: 

удосконалення системи надання послуг соціального характеру, 

забезпечення їх доступності; 

надання адресної допомоги незахищеним верствам населення; 

надання окремим категоріям громадян додаткових місцевих пільг  

за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади;  

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів праці; 

забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб; 

надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям 

загиблих військовослужбовців, членам сімей загиблих працівників органів 

внутрішніх справ;  

здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян пасажирським транспортом загального користування; 

проведення безплатного капітального ремонту власного житла особам, які 

мають на це право; 

надання соціальної підтримки сім’ям, в яких виховуються діти  

з інвалідністю.  

Критерії досягнення: 

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної 

допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю  

з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям), компенсацій, 

житлових субсидій та пільг, відповідно до вимог чинного законодавства; 

реалізація Програми соціального захисту населення на 2018–2022 роки, 

Програми «Родина героя», Комплексної програми підтримки демобілізованих 

учасників антитерористичної операції, Програми підтримки внутрішньо 

переміщених осіб;  

ефективне функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг»; 

підвищення рівня доступності та якості надання соціальних послуг. 

5.8. Підтримка сімей, дітей та молоді 

Головна мета: удосконалення роботи із сім’ями, які опинилися  

в складних життєвих обставинах, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, до сімейних форм виховання, забезпечення якісним 

оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку,  

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов  

для подальшого розвитку потенціалу молоді в структурах суспільства, реалізація 

заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя  

в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі. 

Основні завдання та заходи: 

забезпечення належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися  

у складних життєвих обставинах; 

надання якісних спеціалізованих соціальних послуг сім’ям, дітям  

та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги; 

реалізація заходів, спрямованих на соціальну підтримку родини, надання  

допомоги багатодітним сім’ям; 

забезпечення дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісті)  

у районі проведення АТО, дітей осіб, визнаних учасниками бойових  

дій у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів та дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, якісним оздоровленням 

та відпочинком; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих  

на підвищення ролі сім’ї, подолання гендерних стереотипів, запобігання проявам 

домашнього насильства; 

залучення молоді до участі в житті громади; 

формування дієвої моделі молодіжного самоврядування та розширення 

участі молоді у суспільному житті громади шляхом підтримки молодіжних 

ініціатив.  

Критерії досягнення: 

створення 1 дитячого будинку сімейного типу та 1 прийомної сім’ї; 

облаштування та відкриття малого групового будинку; 

створення патронатних сімей; 

придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу; 

забезпечення оздоровлення 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу; 

охоплення соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 
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надання адресної натуральної допомоги та комплектів шкільного приладдя 

багатодітним сім’ям в рамках соціальної акції «Допомога дітям  

до школи»; 

удосконалення роботи соціальних служб для сімей, дітей та молоді; 

підвищення рівня громадської активності, патріотичної свідомості молоді 

та залучення до активної участі в міських заходах та проектах, спрямованих  

на підтримку інтелектуальної та обдарованої молоді;  

поширення наявних та запровадження нових моделей для розвитку, 

інтеграції та участі молоді у суспільному житті територіальної громади. 

5.9. Культура та розвиток туризму 

Головна мета: створення умов для розширення культурно-мистецького 

простору, збереження та розвиток національних культурних традицій  

та культурної спадщини, формування позитивного туристичного іміджу, 

створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту для 

задоволення потреб як вітчизняних, так і іноземних громадян в туристичних 

послугах. 

Основні завдання та заходи: 

модернізація та оновлення матеріально-технічної бази мережі закладів 

культури, розвиток культурної інфраструктури; 

розширення спектру культурно-мистецьких заходів та фестивального 

руху; 

налагодження співпраці з національними товариствами територіальної 

громади для реалізації спільних культурних проєктів; 

проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини 

відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; 

упорядкування об’єктів туристичної інфраструктури та прилеглої до них 

території; 

розвиток та просування нових видів туризму, створення нових 

туристичних маршрутів; 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту, промоція 

сувенірної та інформаційно-рекламної туристичної продукції. 

Критерії досягнення: 

організація та проведення 50 загальноміських культурно-мистецьких 

заходів та фестивалів; 

збереження культурної, історичної та архітектурної спадщини; 

розвиток існуючих та створення нових культурних продуктів; 

збільшення можливостей для творчої реалізації кожного мешканця; 
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покращення умов культурного дозвілля мешканців; 

розвиток туристичної інфраструктури; 

розроблення та промоція друкованої та сувенірної продукції щодо  

рекреаційних та туристичних можливостей територіальної громади. 

5.10. Фізичне виховання та спорт 

Головна мета: формування стійких інтересів до фізичної культури  

і спорту, як важливих чинників покращення якості та тривалості активного 

життя, посилення заходів, спрямованих на формування ідеології пріоритетності 

здорового способу життя, створення провідним та обдарованим спортсменам 

територіальної громади належних умов для підготовки до змагань. 

Основні завдання та заходи: 

розширення та зміцнення спортивної інфраструктури, створення сучасних 

багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих 

комплексів; 

проведення заходів з популяризації здорового способу життя; 

проведення змагань серед учнівської молоді з метою покращення 

фізкультурно-масової роботи та здоров’я зростаючого покоління; 

стимулювання розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту  

та видів спорту інвалідів, підготовка спортсменів, членів збірних команд області, 

України, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання 

та у місцях масового відпочинку населення. 

Критерії досягнення: 

покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою 

і масовим спортом різних вікових груп населення; 

збільшення кількості проведених змагань та спортивно-масових заходів на 

спортивних майданчиках за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення; 

збільшення чисельності населення, охопленого всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на 2%; 

розвиток пріоритетних видів спорту, в яких спортсмени міста спроможні 

досягти високих результатів шляхом збільшення кількості федерацій  

з олімпійських видів спорту, які отримають фінансову підтримку у 2022 році  

до 10; 

виплата стипендії з метою створення належних умов для підготовки  

до змагань кращим спортсменам міста, збільшення стипендіатів до 100 осіб. 

Секретар міської ради                                                         Наталія КТІТАРОВА 



Додаток 1 до Програми 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік та на 2023 – 2024 роки 

 

 
Показники Один. виміру 2021 

очікуване 
2022 

прогноз 
2023 

прогноз 
 

2024 
прогноз 

 

Розвиток основних галузей економіки      

Обсяг реалізованої промислової продукції  

у діючих цінах – всього* 

млн.грн 
70 202,0 71 411,8 71 777,5 72 022,6 

Темп росту обсягу реалізованої промислової 

продукції 
% 142,2 101,7 100,5 100,3 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність      

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування у фактичних цінах 

млн.грн 1 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % 104,5 113,0 100,0 100,0 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту млн дол.США 1 287,1 1 298,2 1 305,8 1 311,5 

у % до попереднього року % 131,3 100,9 100,6 100,4 

Обсяг експорту млн.дол.США 1 121,2 1 129,7 1 136,6 1 141,9 

у % до попереднього року % 134,3 100,8 100,6 100,5 

Обсяг імпорту млн.дол.США 165,9 168,5 169,2 169,6 

у % до попереднього року % 114,1 101,5 100,4 100,2 

Сальдо 

 

 

 

млн.дол.США 955,3 961,3 967,4 972,3 
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Показники Один. виміру 2021 

очікуване 
2022 

прогноз 
2023 

прогноз 

 

2024 
прогноз 

 

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної 

сфери за рахунок усіх джерел фінансування: 

     

загальна площа житла тис. м2 2,1 3,3 3,3 3,3 

у % до попереднього року % 100,6 157,2 100,0 100,0 

Показники рівня життя       

Фонд оплати праці працівників, зайнятих 

економічною діяльністю 

млн.грн 6472,4 7165,5 8007,0 8925,0 

у % до попереднього року % 111,6 110,7 111,7 111,5 

Середньомісячна заробітна плата працівників  

в цілому по економіці  

грн 12691 14050 15700 17500 

у % до попереднього року % 117,1 110,7 111,7 111,5 

Населення та ринок праці      

Чисельність наявного населення  тис. ос. 234,5 232,7 230,9 229,1 

у % до попереднього року % 99,1 99,2 99,2 99,2 

Чисельність безробітного населення,  

яке перебуває на обліку в службі зайнятості 

(протягом року) 

тис. ос. 11,9 11,0 11,0 11,0 

у % до попереднього року % 96,5 92,8 100 100 

з нього: працевлаштовано тис. ос. 5,6 6,0 6,5 7,0 

у % до попереднього року % 130,2 107,1 108,3 107,7 

Чисельність безробітних (на кінець року) тис. ос. 3,5 3,0 2,5 2,0 

у % до попереднього року % 79,1 85,7 83,3 80,0 

Рівень безробіття  % 2,7 2,7 2,7 2,7 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств один. 1 134 1 136 1 138 1 140 

у % до попереднього року % 100,0 100,2 100,2 100,2 

Чисельність працюючих в малих підприємствах 

 

тис. ос. 6,1 6,2 6,3 6,4 
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Показники Один. виміру 2021 

очікуване 
2022 

прогноз 
2023 

прогноз 

 

2024 
прогноз 

 

Чисельність підприємців - фізичних осіб тис. ос. 10 081 10 212 10 344 10 478 

Питома вага продукції, реалізованої малими 

підприємствами 

% 12,4 12,6 12,8 13,0 

*дані розрахункові та за інформацією з відкритих джерел 

 

 

Директор департаменту економічного  

розвитку міської ради                                                                                                                              Галина ЄРМОЛЕНКО 

 



Додаток 2 до Програми 

 

ПЕРЕЛІК  

місцевих цільових програм, які передбачається фінансувати у 2022 році 

№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

1.  Програма економічного і соціального 

розвитку Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Створення умов для забезпечення стабільного економічного 

зростання, модернізації інфраструктури міста, поліпшення бізнес-

клімату і створення сприятливих умов для залучення інвестицій, 

підвищення стандартів життя та ефективності соціального захисту 

населення 

Департамент економічного 

розвитку міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради) 

2.  Програма партиципаторного 

бюджетування (бюджету участі) 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки 

Сприяння розвитку демократичного суспільства шляхом 

популяризації застосування інструментів громадської ініціативи, 

налагодження дієвого діалогу між владою і громадою, збільшення 

залученості мешканців до процесу прийняття рішень щодо місцевого 

розвитку, створення дієвого механізму навчання дітей та молоді 

громадській активності та встановленню  

їх сталих зв’язків з територіальною громадою 

Департамент економічного 

розвитку міської ради  

3.  Програма енергоефективності  

та зменшення споживання 

енергетичних ресурсів у Кам’янській 

міській територіальній громаді  

на 2022 рік 

Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, 

скорочення їх споживання, підвищення рівня енергоефективності  

та впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері  

та житлово-комунальному господарстві, збільшення обсягів 

інвестицій в енергоефективну модернізацію та відновлювальну 

енергію, зниження рівня викидів шкідливих речовин у навколишнє 

середовище, скорочення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів, 

зниження енергетичної складової собівартості  

при виробництві продукції та наданні послуг. 

Департамент економічного 

розвитку міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради, підприємства, 

організації та установи міста). 

4.  Програма розвитку житлового 

господарства Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2025 роки 

 

Проведення капітального ремонту житлових будинків, забезпечення 

надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду  

та прибудинкових територій, належної та безперебійної роботи 

об’єктів комунального господарства 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 
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№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

5.  Програма благоустрою на території 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2024 роки 

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів 

дорожнього господарства, функціонування мереж зовнішнього 

освітлення, проведення капітального/поточного ремонту об’єктів 

транспортної інфраструктури, збереження та утримання  

на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення 

його екологічних умов, утримання в належному стані земель водного 

фонду (пляжів, зон відпочинку тощо), забезпечення благоустрою 

кладовищ, придбання капітального обладнання 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

6.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Центральні тепломережі»  

на 2022–2024 роки 

Забезпечення населення Кам’янської міської територіальної громади 

якісними житлово-комунальними послугами, підвищення рівня умов 

проживання мешканців у житлових будинках.  

 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

7.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Південні тепломережі»  

на 2022–2024 роки 

Забезпечення населення Кам’янської міської територіальної громади 

якісними житлово-комунальними послугами, поліпшення умов 

діяльності, підвищення рівня умов проживання мешканців  

у житлових будинках. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

8.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Кам’янська теплопостачальна 

компанія» на 2022–2023 роки 

Відновлення та продовження строку експлуатації мереж, обладнання 

та будівель підприємства, збереження та поновлення основних 

фондів, підвищення надійності роботи систем теплозабезпечення 

житлового фонду міста, забезпечення виконання заходів  

з енергозбереження, підвищення рівня якості житлово-комунальних 

послуг. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

9.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Парки Кам’янського»  

на 2022-2023 роки 

Створення інноваційних комплексів для дозвілля, розвиток 

традиційних та пошук нових форм відпочинку в умовах природного 

середовища, забезпечення стабільного функціонування підприємства. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

10.  Програма диспетчеризації процесів 

підприємств, установ, організацій 

життєдіяльності Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022-2023 роки 

Забезпечення ефективної роботи підприємств, які забезпечують 

життєдіяльність міста, взаємну координацію, збір повних, своєчасних 

та достовірних даних щодо життєдіяльності міста, інформування 

жителів міста щодо аварійних або планових робіт підприємствами, 

підтвердження виконання звернень підприємствами, які задіяні в 

забезпеченні життєдіяльності міста безпосередньо у містян.  

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 
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№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

11.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Добробут» на 2022-2025 роки 

Проведення поточних ремонтів газорозподільних систем та мереж 

газопостачання, прибирання прибудинкових територій, поточний 

ремонт житлового фонду міста, видалення карантинних трав  

на прибудинкових територіях, вивезення змету та стихійних звалищ  

з прибудинкових територій. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

12.  Програма розвитку та утримання 

Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради 

«Управляюча компанія по 

обслуговуванню житлового фонду»  

на 2022 рік 

Створення конкурентного середовища на ринку надання послуг  

з управління багатоквартирними будинками, забезпечення населення 

Кам’янської міської територіальної громади якісними житлово-

комунальними послугами, поліпшення умов діяльності, підвищення 

рівня умов проживання мешканців у житлових будинках. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

13.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Інформаційні системи»  

на 2022–2023 роки 

Вдосконалення єдиного центру збору та обробки інформації щодо 

життєдіяльності міста, забезпечення функціонування  

та розвитку відео спостереження та комунікаційного зв’язку,  

а також його обслуговування 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

14.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Комунальник» на 2022–2023 роки 

Розвиток системи надання послуг по поводженню з відходами,  

створення сприятливих умов для життєдіяльності людини шляхом 

використання сучасних технологічних процесів. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

15.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Кам’янське автотранспортне 

підприємство 042802»  

на 2022–2023 роки 

Забезпечення належного надання послуг з поводження  

з побутовими відходами (вивезення твердих побутових відходів), 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування та розширення можливостей підприємства. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

16.  Програма децентралізації системи 

теплопостачання правобережної 

частини Кам’янської міської 

територіальної громади 

Упровадження енергозберігаючих заходів, забезпечення споживачів 

якісним опаленням, скорочення споживання енергоносіїв. 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

17.  Програма розвитку цивільного захисту 

та забезпечення пожежної безпеки  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2023 роки 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, запобігання виникненню можливих 

надзвичайних ситуацій та подій, мінімізація їх наслідків. 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 



4 

№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

18.  Програма створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

регіонального рівня та їх наслідків  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2023 роки 

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту,  

здійснення заходів безпеки та захисту населення і території, інших 

матеріальних і культурних цінностей та довкілля  

від негативних наслідків надзвичайних ситуацій. 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

19.  Програма вдосконалення  

і розвитку місцевої системи 

централізованого оповіщення 

цивільного захисту на території 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2023 роки 

Вдосконалення місцевої системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області, 

суб’єктів господарювання та населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

20.  Програма соціального захисту 

населення Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2026 роки 

Реалізація конституційного права мешканців на соціальний захист, 

створення фінансових, організаційно-правових та технічних 

механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та 

досягнення позитивних зрушень щодо підвищення рівня та якості 

життя незахищених верств населення, створення й забезпечення 

функціонування системи соціального обслуговування і надання 

соціальних послуг та адміністративних послуг соціального характеру 

на основі ефективного використання бюджетних ресурсів. 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

департамент житлово-

комунального господарства  

та будівництва міської ради 

Карнаухівський 

старостинський округ 

Кам’янської міської ради 

21.  Програма розвитку сімейної  

та гендерної політики на території 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки  

Створення соціальних та економічних умов для належного 

функціонування та розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження 

духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально 

благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних 

функцій, забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку 

дітей, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 

реалізація їх як основних прав людини, удосконалення механізму 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі, протидії торгівлі людьми, підвищення ефективної 

взаємодії з суб’єктами, що здійснюють заходи в цьому напрямку. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради) 
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22.  Комплексна програма соціального 

захисту та підтримки учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей та членів 

сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації 

наявних ресурсів для забезпечення державних та додаткових міських 

гарантій учасників АТО/ООС, підвищення рівня соціального захисту 

членів сімей військовослужбовців, які приймають участь в АТО/ООС 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 

підтримання їх належного морально–психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування 

з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки даної пільгової категорії осіб. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради) 

23.  Програма підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2022 рік 

Реалізація конституційних прав внутрішньо переміщених осіб  

на захист та допомогу, розв’язання нагальних проблем, які виникають 

при переміщені в інші місця для тимчасового проживання. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради) 

24.  Програма надання жилих приміщень 

сім’ям, в яких одночасно народилось 

троє і більше дітей, сім’ям, в яких 

жінкам присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», та які 

потребують поліпшення житлових 

умов на 2022–2025 роки 

Реалізація сімейної політики в частині розв’язання житлової проблеми 

сімей, створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, 

підтримки сімей, в яких одночасно народилось троє і більше дітей, 

сімей, в яких жінкам присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня», та які потребують поліпшення житлових умов, шляхом 

придбання житла і забезпечення на цій основі сприятливих умов для 

виховання дітей у таких сім’ях. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

(департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради) 

25.  Програма надання жилих приміщень 

сім’ям, у складі яких виховуються діти 

з інвалідністю та є особи з 

інвалідністю з дитинства  

та потребують поліпшення житлових 

умов на 2022–2029 роки 

Реалізація сімейної політики в частині розв’язання житлової проблеми 

сімей, створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, 

підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та є особи з 

інвалідністю з дитинства та потребують поліпшення житлових умов 

шляхом придбання житла і забезпечення на цій основі сприятливих 

умов для виховання дітей у таких сім’ях. 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

(департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав  

на нерухоме майно міської 

ради) 

26.  Програма розвитку Комунальної 

установи «Притулок для тварин» 

Кам’янської міської ради  

на 2022–2025 роки 

Зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, їх 

ідентифікація та вакцинація, належне функціонування установи, 

покращення санітарної та епізоотичної ситуації, створення умов для 

профілактики явища безпритульних тварин, зміни громадської думки 

щодо цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин. 

Департамент муніципальних 

послуг та регуляторної 

політики міської ради 
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27.  Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2025 роки 

Створення ефективного, дієвого, економічно вигідного, суспільно 

прийнятного цивілізованого механізму зменшення чисельності 

безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх 

технологій та кращого міжнародного досвіду. 

Департамент муніципальних 

послуг та регуляторної 

політики міської ради 

28.  Програма сприяння розвитку 

підприємництва в Кам’янській міській 

територіальній громаді  

на 2022–2024 роки 

Забезпечення оптимальних умов для здійснення підприємницької 

діяльності, сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, 

створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання 

малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх 

заінтересованих сторін. 

Департамент муніципальних 

послуг та регуляторної 

політики міської ради 

29.  Програма зайнятості населення 

м.Кам’янського 2018 – 2022 роки 

Розширення сфери застосування праці та стимулювання 

зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, 

підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

економічно активного населення, мобільності робочої сили на ринку 

праці та удосконалення регулювання трудової міграції, сприяння 

зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці, проведення 

роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про працю, 

розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці, сприяння 

зайнятості населення в малому та середньому бізнесі. 

Відділ праці та соціально-

трудових відносин міської 

ради 

30.  Програма «Молодь Кам’янської 

міської територіальної громади  

на 2022–2026 роки» 

Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, пропаганда 

здорового способу життя, утвердження патріотизму, духовності, 

моральності та формування загально-людських цінностей, інтеграція 

молодіжних організацій до відповідних європейських та світових 

організацій, розвиток громадської активності молоді. 

Управління молоді  

та спорту міської ради 

31.  Програма розвитку фізичної культури 

і спорту Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2026 роки 

Формування у населення культури здорового способу життя, 

створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-

оздоровчої інфраструктури, збільшення кількості населення,  

яке регулярно займається руховою активністю, забезпечення 

підготовки, участі спортсменів в іміджевих змаганнях та сприяння 

входженню громади до числа кращих спортивних регіонів України. 

 

 

Управління молоді  

та спорту міської ради 



7 

№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

32.  Міська комплексна програма 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів  

та обслуговуючих кооперативів  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2026 роки 

Забезпечення надійної і безпечної експлуатації багатоквартирних 

будинків та покращення комфорту проживання мешканців 

у цих будинках через проведення ремонтів будинків на умовах 

співфінансування, підвищення ефективності управління 

багатоквартирними будинками шляхом формування конкурентного 

середовища на ринку житлово-комунальних послуг. 

Відділ з питань діяльності 

органів самоорганізації 

населення та об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

міської ради 

33.  Програма підтримки органів 

самоорганізації населення на території 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки 

Вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчих 

органів з органами самоорганізації населення міста у вирішенні 

окремих питань місцевого значення, активного залучення мешканців 

до загальноміських заходів з впорядкування території, створення 

сприятливих умов для проживання мешканців, покращення 

екологічного стану, забезпечення безпеки життєдіяльності населення, 

організація допомоги одиноким непрацездатним громадянам, 

здійснення громадського контролю за якістю надання комунальних 

послуг та дотриманням правил благоустрою. 

Відділ з питань діяльності 

органів самоорганізації 

населення та об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

міської ради 

34.  Програма забезпечення діяльності 

органів самоорганізації населення  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади 

на 2022-2026 роки 

Створення організаційно-правових та матеріально-технічних умов для 

подальшого вдосконалення діяльності ОСН, розширення участі 

населення у вирішенні питань економічного і соціального розвитку. 

Максимальне поєднання інтересів мешканців, органів самоорганізації 

населення та повноважень міської влади. Стимулювання діяльності 

ОСН, підвищення їх ролі у місцевому самоврядуванні. 

Відділ з питань діяльності 

органів самоорганізації 

населення та об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

міської ради 

35.  Програма розвитку міського 

електричного транспорту Кам’янської 

міської територіальної громади на 

2022–2025 роки 

Заходи з оновлення парку трамвайних вагонів, заходи з капітального 

ремонту рухомого складу, трамвайних колій, контактної мережі, 

придбання обладнання, інструментів, запасних частин, матеріалів та 

послуг для проведення середніх, поточних ремонтів рухомого складу, 

трамвайних колій, контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій. 

Управління транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

міської ради 

36.  Програма розвитку транспортного 

комплексу Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2025 роки 

Забезпечення стабільного та ефективного функціонування транспорту 

міста, підвищення рівня обслуговування населення міським 

транспортом загального користування. 

Управління транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

міської ради 
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37.  Програма захисту прав дітей  

та розвитку сімейних форм виховання 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2025 роки 

Формування на території міста системи захисту дітей, здатної 

забезпечити право дитини на виховання в сім’ї, створення 

сприятливих умов для життя та розвитку дитини, запобігання 

соціальному сирітству. 

Служба у справах дітей 

міської ради 

38.  Програма розвитку культури  

у Кам’янській міській територіальній 

громаді на 2022 рік 

Збереження культурної спадщини, підвищення рівня нормативно-

правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-

методичного, інформаційного забезпечення галузі. 

Департамент з гуманітарних 

питань міської ради 

39.  Програма «Шкільний автобус»  

на 2022–2025 роки 

Забезпечення перевезення учнів закладів освіти автотранспортними 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, 

своєчасна підготовка дозвільних документів для здійснення 

перевезення. 

Департамент з гуманітарних 

питань міської ради 

40.  Програма забезпечення пожежної 

безпеки в закладах освіти та культури 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

Обладнання приміщень закладів системою протипожежного захисту, 

забезпечення огороджувальних конструкцій приміщень  

та виходів на покрівлю протипожежними дверима, забезпечення 

приміщень первинними засобами пожежогасіння, захист будівель  

та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її 

проявів, забезпечення обробки засобами вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій  дахових приміщень будівель, заміри контурів 

заземлення та опору ізоляції, забезпечення персоналу та учнів 

засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів. 

Департамент з гуманітарних 

питань міської ради 

41.  Програма розвитку освіти Кам’янської 

міської територіальної громади  

на 2022–2025 роки 

Оптимізація мережі закладів освіти, підвищення інноваційності  

та якості освіти, модернізація матеріально-технічної та зміцнення 

навчально-методичної бази закладів освіти, створення безпечного, 

комфортного та інклюзивного освітнього середовища, формування 

єдиного інформаційно-освітнього простору, забезпечення умов для 

здобуття освіти дітьми з особливими освітніми проблемами, 

посилення соціального захисту учасників освітнього процесу, 

підтримка обдарованих дітей, підвищення ефективності роботи 

педагогічних кадрів. 

Департамент з гуманітарних 

питань міської ради 

42.  Програма модернізації мережі 

старших класів та впровадження 

профільної освіти в Кам’янській 

Модернізація мережі класів старшої школи, забезпечення 

ефективного використання бюджетних ресурсів та створення 

належних умов для отримання учнями 10-11/12 класів ґрунтовних 

Департамент з гуманітарних 

питань міської ради 
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міській територіальній громаді  

на 2022–2027 роки 

знань, практичних навичок для подальшого успішного навчання на 

вищих рівнях освіти та кар’єрного зростання, зважаючи  

на умови та потреби регіону. 

43.  Екологічна програма міста 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2025 роки 

Поліпшення екологічного та радіаційного стану, якості атмосферного 

повітря, поліпшення якості поверхневих та підземних вод, вжиття 

заходів щодо утилізації відходів та очищення території, озеленення  

та збереження зелених насаджень. 

Департамент екології  

та природних ресурсів міської 

ради 

44.  Програма розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Екосервіс» на 2022 рік 

Забезпечення обслуговування комплексної автоматизованої системи 

екологічного моніторингу, утримання та обслуговування постів 

спостереження за забрудненням навколишнього середовища, 

проведення робіт щодо метеорологічних спостережень. 

Департамент екології 

 та природних ресурсів міської 

ради 

45.  Програма безпечної життєдіяльності 

населення в закладах охорони здоров’я 

міста Кам’янське на 2022-2025 роки 

Забезпечення безпеки учасників лікувального процесу шляхом 

підвищення безпеки життєдіяльності: антитерористичної, суспільної, 

пожежної, електричної та технічної безпеки. 

Управління охорони здоров’я 

міської ради 

46.  Комплексна програма «Розвиток 

комунальної аптечної мережі 

Кам’янської міської територіальної 

громади» на 2022–2024 роки 

Забезпечення доступу мешканців до сучасних якісних лікарських 

засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки, 

запобігання фінансовому навантаженню на пацієнтів, збереження  

і зміцнення здоров’я населення шляхом побудови територіально 

доступної мережі комунальних аптечних закладів, забезпечення 

лікарськими засобами пільгових груп населення. 

Управління охорони здоров’я 

міської ради 

47.  Комплексна програма «Здоров’я 

населення Кам’янської міської 

територіальної громади»  

на 2022–2024 роки 

Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження 

захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення 

якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення 

соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 

здоров’я. 

Управління охорони здоров’я 

міської ради 

48.  Комплексна Програма забезпечення 

громадського (публічного) порядку  

та безпеки на території Кам’янської 

міської територіальної громади на 

2022–2025 роки 

Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних 

органів, забезпечення громадського (публічного) порядку  

та безпеки шляхом здійснення заходів з профілактики 

правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що 

спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану 

криміногенної ситуації. 

 

Відділ запобігання корупції  

та взаємодії з 

правоохоронними органами 

міської ради (виконавчі 

органі міської ради) 
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№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

49.  Програма придбання житла  

для відселення мешканців будинків, 

розташованих у зсувонебезпечному 

районі Шамишиної балки 

Розв’язання проблеми, пов’язаної із забезпеченням реалізації 

конституційного права на житло громадян, які мешкають у 

непридатних для проживання будинках. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради  

50.  Програма придбання житла  

для відселення мешканців підʼїзду №6, 

квартири якого непридатні для 

проживання, в будинку за адресою: 

просп.Свободи, 67 

Розв’язання проблеми, пов’язаної із забезпеченням реалізації 

конституційного права на житло громадян, які мешкають у 

непридатних для проживання будинках. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради  

51.  Програма придбання житла  

для відселення мешканців будинку  

за адресою: вул.Миколи Лисенка, 69, 

який визнано непридатним для 

проживання 

Розв’язання проблеми, пов’язаної із забезпеченням реалізації 

конституційного права на житло громадян, які мешкають у 

непридатних для проживання будинках. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради  

52.  Програма придбання житла  

для відселення мешканців  

з непридатного для проживання 

будинку за адресою: пров.Маговий, 4 

Розв’язання проблеми, пов’язаної із забезпеченням реалізації 

конституційного права на житло громадян, які мешкають у 

непридатних для проживання будинках. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради  

53.  Програма забезпечення заходів щодо 

набуття права власності 

(користування) на житло мешканцями 

при відселенні з аварійних 

(непридатних для проживання) 

житлових приміщень, будинків 

Підготовка документів для оформлення договорів міни з власниками 

(співвласниками) житлових приміщень. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради 

54.  Програма по проведенню технічної 

інвентаризації об’єктів комунальної 

власності Кам’янської міської 

територіальної громади 

Створення сприятливих умов для ефективного управління  

та розпорядження комунальним майном, його збереженням, чіткого 

визначення об’єктів, які належать до комунальної власності громади, 

проведення комплексу організаційних заходів, спрямованих на 

здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно. 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 

нерухоме майно міської ради 

55.  Програма розвитку земельних 

відносин Кам’янської міської 

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин 

та управління земельними ресурсами, підвищення ефективності 

використання земельних ділянок, встановлення меж Кам’янської 

Департамент комунальної 

власності, земельних відносин 

та реєстрації речових прав на 
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№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

територіальної громади  

на 2022–2023 роки 

міської територіальної громади, інвентаризація земель, дієве 

застосування оновленої нормативної грошової оцінки земель, 

збільшення надходжень до міського бюджету. 

нерухоме майно міської ради 

(виконавчі органи міської 

ради) 

56.  Програма щодо створення 

безбар’єрного середовища  

для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2029 роки 

Формування поважного ставлення суспільства до людей  

з інвалідністю та МГН, посилення адресності та удосконалення 

системи соціального захисту людей з інвалідністю та МГН  

та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, сприяння 

людям з інвалідністю та МГН в реалізації конституційних прав на 

лікування, освіту, професію і дозвілля, соціальна реабілітація осіб  

з інвалідністю та МГН шляхом створення безбар’єрного середовища, 

координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на 

піднесення на якісно новий рівень турботу громади міста про своїх 

співгромадян з особливими потребами, подальше вивчення та 

моніторинг стану формування безбар’єрного середовища міста для 

осіб з інвалідністю та МГН. 

Управління містобудування  

та архітектури міської ради, 

департамент соціальної 

політики міської ради, 

департамент житлово-

комунального господарства та 

будівництва міської ради 

57.  Комплексна програма реалізації 

містобудівної політики  

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2029 роки 

Створення інструментальних засобів для реалізації державної 

політики у сфері містобудування, забезпечення можливості органів 

місцевого самоврядування здійснювати управління у сфері 

містобудівної діяльності шляхом прийняття відповідних 

управлінських рішень для забезпечення екологічної безпеки  

та сталого збалансованого розвитку територій громади. 

Управління містобудування  

та архітектури міської ради 

58.  Програма на виконання доручень 

виборців депутатами Кам’янської 

міської ради VIII скликання 

Забезпечення відповідних умов для ефективного здійснення 

депутатами Кам’янської міської ради своїх повноважень та сприяння 

депутатам міської ради у вирішенні проблемних питань громадян 

виборчого округу чи територіальної громади в цілому.  

Відділ секретаріату міської 

ради (структурні підрозділи 

міської ради) 

59.  Програма підтримки Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради 

«Міська інформаційна служба»  

на 2022 рік 

Забезпечення підтримки діяльності КП КМР «Міська інформаційна 

служба», забезпечення максимально повного задоволення потреб 

мешканців в об’єктивній та актуальній інформації стосовно 

життєдіяльності громади і регіону, удосконалення системи надання 

об’єктивної та неупередженої інформації про діяльність міської 

влади.  

 

Відділ інформаційної 

діяльності та взаємодії з 

громадськістю 

міської ради 
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№ 

з/п 

Назва програми  Мета програми Розробник Програми 

(відповідальні виконавці) 

60.  Програма розвитку муніципального 

телебачення ТРК «МІС» на 2022 рік 

Забезпечення умов для становлення інформаційного простору  

з використанням нових технологій для реалізації громадянських прав, 

самореалізації особистості, здобуття нових знань. 

Відділ інформаційної 

діяльності та взаємодії з 

громадськістю 

міської ради 

61.  Програма розвитку місцевого 

самоврядування Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2026 роки 

Забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, 

зміцнення організаційних, правових, матеріально-фінансових, 

інформаційних засад, надання допомоги у процесах трансформації  

та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, 

зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії  

та сприяння збільшенню ефективності роботи в умовах проведення 

заходів щодо децентралізації та в цілому. 

Відділ інформаційної 

діяльності та взаємодії з 

громадськістю 

міської ради (структурні 

підрозділи міської ради) 

62.  Програма розвитку та діяльності 

Комунальної установи «Центр 

молодіжних ініціатив» Кам’янської 

міської ради на 2022 рік 

Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, 

моральному, духовному розвитку, реалізації її творчого потенціалу, 

національно-патріотичному вихованню, популяризації здорового 

способу життя, працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, 

забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, 

підвищенню рівня мобільності. 

Відділ інформаційної 

діяльності та взаємодії з 

громадськістю 

міської ради (структурні 

підрозділи міської ради) 

63.  Програма цифрової трансформації 

Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2024 роки 

Створення, ведення, наповнення електронних ресурсів  

які дадуть можливість мешканцям забезпечити доступ  

до процесів отримання електронних послуг, організації  

та впровадження зручних форм комунікації органів місцевого 

самоврядування з населенням та суб’єктами господарювання, 

забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною 

інформацію про події у місті та державі. 

Відділу інформаційних 

технологій міської ради 

 

Директор департаменту економічного  

розвитку міської ради                                                                                                                              Галина ЄРМОЛЕНКО 

 



Додаток 3 до Програми 

ПЕРЕЛІК 

інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2022 році 

Найменування замовника,  

об’єкта (згідно ПКД),  

місце знаходження об’єкту  

Роки 

будів- 

ництва 

Проектна 

потуж- 

ність 

Залишок 

проектної 

потуж- 

ності 

на 01.01. 

2022 

Кошто- 

рисна 

вартість 

(у діючих 

цінах на 

01.01. 

2022), 

тис.грн 

Виконання 

на 01.01.2022 

Залишок 

коштори

сної 

вартості 

на 

01.01.22, 

тис.грн 

2022 рік 
Джерела 

фінансу-

вання Капі- 

тальні 

вкла-

дення, 

тис.грн, 

усього 

у т.ч. 

за 2021 рік 

Капі-

тальні 

вкла- 

_дення, 

видатки 

розвитку 

тис.грн 

Введення  

в дію 

потужнос

-тей 

(у відп. од.) 

Капі-

тальні 

вкладен-

ня 

тис.грн 

Введен

ня в 

дію 

потуж-

ностей  

(у відп. 

од.) 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради 

Освіта 

1. «Реконструкція окремо 

розташованої будівлі комунального 

закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія №11 – 

спеціалізована школа  

з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня - 

дошкільний навчальний заклад 

«Еврика» Кам’янської міської ради  

за адресою: вул. 9 Травня, 18» 

2018-2022 240 місць 65 095,17 60 196,399 36 213,024  3 277,667 3 277,667 

2 588,514 

 

 

 

689,153 

 

240 місць  

державний 

бюджет 

(проєкт) 

 

бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

2. «Реконструкція комунального 

закладу «Спеціалізована школа  

з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня - колегіум 

№16» Кам’янської міської ради за 

2018-2022 860 місць 127 449,781 118 785,75 113067,939   6 789,310 6 789,310 

 

5 665,508 

 

 

 

860 місць  

 

державний 

бюджет 

(проєкт) 
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Найменування замовника,  

об’єкта (згідно ПКД),  

місце знаходження об’єкту  

Роки 

будів- 

ництва 

Проектна 

потуж- 

ність 

Залишок 

проектної 

потуж- 

ності 

на 01.01. 

2022 

Кошто- 

рисна 

вартість 

(у діючих 

цінах на 

01.01. 

2022), 

тис.грн 

Виконання 

на 01.01.2022 

Залишок 

коштори

сної 

вартості 

на 

01.01.22, 

тис.грн 

2022 рік 
Джерела 

фінансу-

вання Капі- 

тальні 

вкла-

дення, 

тис.грн, 

усього 

у т.ч. 

за 2021 рік 

Капі-

тальні 

вкла- 

_дення, 

видатки 

розвитку 

тис.грн 

Введення  

в дію 

потужнос

-тей 

(у відп. од.) 

Капі-

тальні 

вкладен-

ня 

тис.грн 

Введен

ня в 

дію 

потуж-

ностей  

(у відп. 

од.) 

адресою: просп. Тараса Шевченка, 

8, м. Кам’янське» 

 

1 123,802 бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади  

3. «Нове будівництво комунального 

закладу «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» Кам’янської міської ради 

за адресою: вул. Звенигородська, 29,  

м. Кам’янське Дніпропетровської 

області» 

2021-2024  98 296,138    98 236,138 50,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

4. Реконструкція будівлі 

комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа №2» 

Кам’янської міської ради  

за адресою: вул. Мира, 19А  

в м. Кам’янське Дніпропетровської 

області 

2021-2024  24 243,864 201,676 201,676  24 042,188 50,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

5. Реконструкція будівлі майстерні 

під спортивний комплекс 

комунального закладу «Гімназія 

№8» Кам’янської міської ради  

за адресою: вул. 9 Травня, 16  

м. Кам’янське Дніпропетровської 

області. 

2021-2024  27 197,928 199,819 199,819  26 998,109 50,0  бюджет 

Кам’янської 
міської 

територіальної 

громади 



3 

Найменування замовника,  

об’єкта (згідно ПКД),  

місце знаходження об’єкту  

Роки 

будів- 

ництва 

Проектна 

потуж- 

ність 

Залишок 

проектної 

потуж- 

ності 

на 01.01. 

2022 

Кошто- 

рисна 

вартість 

(у діючих 

цінах на 

01.01. 

2022), 

тис.грн 

Виконання 

на 01.01.2022 

Залишок 

коштори

сної 

вартості 

на 

01.01.22, 

тис.грн 

2022 рік 
Джерела 

фінансу-

вання Капі- 

тальні 

вкла-

дення, 

тис.грн, 

усього 

у т.ч. 

за 2021 рік 

Капі-

тальні 

вкла- 

_дення, 

видатки 

розвитку 

тис.грн 

Введення  

в дію 

потужнос

-тей 

(у відп. од.) 

Капі-

тальні 

вкладен-

ня 

тис.грн 

Введен

ня в 

дію 

потуж-

ностей  

(у відп. 

од.) 

6. «Реконструкція будівель 

комунального закладу «Ліцей №1» 

Кам’янської міської ради  

за адресою: вул. Миколи Лисенка, 

2а, м. Кам’янське» (ПКД) 

2021-2022  119 300,0 50,0 50,0  119 250,0 3150,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

Здоров’я 

1. «Реконструкція будівлі  

ІІ-го поліклінічного відділення 

комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської 

ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №3» під 

«Центр розвитку дитини»  

за адресою: вул. Січеславський 

шлях, 1, м.Кам’янське» (в т.ч. ПВР) 

2021-2023  119 254,0 900,0 900,0  118 354,0 2650,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

Комунальне господарство 

Інші об’єкти комунального господарства 

1. «Реконструкція лівобережної 

спортивно-культурної зони 

відпочинку, розташованої  

за адресою: проспект 

Наддніпрянський, м. Кам’янське». 

Дніпропетровська область 

2021-2024  221 029,871 52,023 52,023 

 

 220 977,848 50,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 



4 

Найменування замовника,  

об’єкта (згідно ПКД),  

місце знаходження об’єкту  

Роки 

будів- 

ництва 

Проектна 

потуж- 

ність 

Залишок 

проектної 

потуж- 

ності 

на 01.01. 

2022 

Кошто- 

рисна 

вартість 

(у діючих 

цінах на 

01.01. 

2022), 

тис.грн 

Виконання 

на 01.01.2022 

Залишок 

коштори

сної 

вартості 

на 

01.01.22, 

тис.грн 

2022 рік 
Джерела 

фінансу-

вання Капі- 

тальні 

вкла-

дення, 

тис.грн, 

усього 

у т.ч. 

за 2021 рік 

Капі-

тальні 

вкла- 

_дення, 

видатки 

розвитку 

тис.грн 

Введення  

в дію 

потужнос

-тей 

(у відп. од.) 

Капі-

тальні 

вкладен-

ня 

тис.грн 

Введен

ня в 

дію 

потуж-

ностей  

(у відп. 

од.) 

2. «Будівництво світлофорного 

об’єкта в зоні перехрестя 

просп.Аношкіна - 

вул.Республіканська  

у м.Кам’янському» (ПКД) 

2022       49,9  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

3. «Реконструкція будівлі КЗ 

«Центр надання соціальних послуг»  

КМР Південного відділу надання 

соціальних послуг громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

за адресою: вул.Менделєєва, 21А,  

м. Кам’янське» (ПКД) 

2022-2023       49,9  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

Управління охорони здоров’я міської ради 

1. "Реконструкція комплексу 

будівель Комунального 

некомерційного підприємства 

"Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги" за адресою:  

м. Кам'янське, вул. В'ячеслава 

Чорновола, 79А"  

(в т.ч. виготовлення ПКД) 

 

 

2021-2023  119 654,622    119 654,622 2 500,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 



5 

Найменування замовника,  

об’єкта (згідно ПКД),  

місце знаходження об’єкту  

Роки 

будів- 

ництва 

Проектна 

потуж- 

ність 

Залишок 

проектної 

потуж- 

ності 

на 01.01. 

2022 

Кошто- 

рисна 

вартість 

(у діючих 

цінах на 

01.01. 

2022), 

тис.грн 

Виконання 

на 01.01.2022 

Залишок 

коштори

сної 

вартості 

на 

01.01.22, 

тис.грн 

2022 рік 
Джерела 

фінансу-

вання Капі- 

тальні 

вкла-

дення, 

тис.грн, 

усього 

у т.ч. 

за 2021 рік 

Капі-

тальні 

вкла- 

_дення, 

видатки 

розвитку 

тис.грн 

Введення  

в дію 

потужнос

-тей 

(у відп. од.) 

Капі-

тальні 

вкладен-

ня 

тис.грн 

Введен

ня в 

дію 

потуж-

ностей  

(у відп. 

од.) 

2. «Реконструкція комплексу 

будівель Комунального 

некомерційного підприємства 

«Міська лікарня №9»  

за адресою: м.Кам’янське,  

просп. Аношкіна, 72»  

(в т.ч. виготовлення ПКД) 

2021-2023  119 916,214    119 916,214 2 500,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради 

1. «Будівництво будівлі Центру 

безпеки (пожежного депо)  

по бульв. Незалежності  

у м.Кам’янське Дніпропетровської 

області»  

2022       500,0  бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

 

Директор департаменту економічного розвитку міської ради                                                                      Галина ЄРМОЛЕНКО 

 


