




Дата створення:

24 грудня 2017 року

Кількість рад, що 
об'єдналися: 

2  (Арбузинська селищна рада 
та

Новокрасненська сільська 
рада)

Населення:
7800, з них
Жінки – 4198

Чоловіки – 3602



Арбузинська ОТГ

В кінці 2018 року польсько-
українська експертна група  
розпочала роботу над  основним 
документом громади –
Стратегією розвитку ОТГ на 
2019-2026 роки

Стратегію розвитку
Арбузинської ОТГ було
затверджена депутатами на
сесії селищної ради рішенням
від 20.09.2019 №5

 Стратегічна ціль 1. Створення сприятливих умов економічного розвитку 
в громаді

 Операційна ціль 1.1.Сприяння у створенню нових та розширенню мережі 
діючих підприємств реально існуючого сектору

 Операційна ціль 1.2. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва, розширення економічних можливостей для жінок (в т.ч. –
туризм)

 Операційна ціль 1.3. Забезпечення гарних умов обслуговування інвесторів
 Операційна ціль 1.4. Промоція громади і її потенціалів

 Стратегічна ціль 2. Покращення умов життя для мешканців та мешканок 

на території громади
 Операційна ціль 2.1. Розвиток технічної інфраструктури ОТГ
 Операційна ціль 2.2. Охорона навколишнього середовища
 Операційна ціль 2.3. Розвиток інфрастуктури для надання суспільних послуг 

відповідно до різних потреб усіх груп жителів
 Операційна ціль 2.4. Підвищення рівня правопорядку та громадської безпеки в 

громаді

 Стратегічна ціль 3. Забезпечення надання мешканцям та мешканкам 

послуг високої якості
 Операційна ціль 3.1. Ефективне управління громадою
 Операційна ціль 3.2. Покращення якості надання послуг для мешканців та 

мешканок в соціальній сфері та охороні здоров’я
 Операційна ціль 3.3. Покращення якості надання послуг в сферах освіти, 

культури, спорту та відпочинку
 Операційна ціль 3.4. Підвищення рівня участі мешканців в житті громади та їх 

інтеграція.



Арбузинська ОТГ

пленарних засідань
12

Земельних
485

Бюджетних
32

Місцеві галузеві 
програми 25

прийнятих рішень
607

Розвиток 
інфраструктури 

громади 7





Арбузинська ОТГ
Виконавчий комітет селищної ради

Проведено засідань
10

Прийнято рішень
238





Арбузинська ОТГ

Загальний фонд
Заплановано:

25 млн. 390 тис. грн.
Надійшло:

30 млн. 664814 тис. грн.

Бюджет громади 
73млн.770094тис. грн.

Субвенція з 
держбюджету

Спеціальний фонд
Заплановано:1млн.469

790 тис. грн
Надійшло:

1млн541,490 тис. грн

Загальний фонд 
40млн.207590 тис. грн

Спеціальний фонд
1 млн.356200 тис. грн



З серпня 2018 року на балансі перебувають 
освітні комунальні заклади:

• Арбузинська ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім. О. Закерничного
• Арбузинська ЗОШ І – ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка (опорна
школа)
• Новокрасненська ЗОШ І – ІІІ ст.
• 1 філія Кавунівська ЗОШ І – ІІ ст. (філія опорної школи)
• НВК «Пролісок»
• ДНЗ «Малятко» с. Новокрасне
• ДНЗ «Сонечко» с. Полянка
Слід зазначити, що у шкільній мережі навчаються 1031 учнів, у 

дошкільних закладах 403 дітей.



Капітальний ремонт 3-х приміщень на 1-му поверсі в Арбузинській
опорній ЗОШ №2 (ресурсна кімната) 299,898 тис. грн.

До

Після



Нове будівництво спортивного майданчику
по вул. Шевченка – 3 млн. 330,000 тис. грн.

До

Після



Капітальний ремонт будівлі Арбузинської опорної школи №2 
(термосанація, фасадні роботи) – 4 млн. 174,960 тис. грн.

Після

До



Капітальний ремонт внутрішніх туалетів
в Арбузинській ЗОШ №1 – 586,654 тис. грн.



Ми не оминаємо увагою Новокрасненську ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
придбано:
-комплекти мультимедійного та комп’ютерного обладнання
-комплекти шкільних меблів
-дидактичні матеріали
-оновлено харчоблок, в їдальні, придбано бойлер, мийка та інший 
інвентар
-спортивний інвентар, на загальну суму 397,374 грн.
Аналізуючи підсумки минулого року, можу засвідчити, що нам 
вдалося забезпечити стабільну роботу освітньої галузі.
Всього використано коштів в 2019 році:
ДНЗ НВК «Пролісок» - 6 млн. 093.9 тис. грн.;
ДНЗ «Малятко» с. Новокрасне – 1 млн. 126.07 тис. грн.;
ДНЗ «Дзвіночок» с. Полянка – 702 тис. грн. 



Кубок селищного голови ім. О.П. Іонова
(настільний теніс)

Кубок Величка (легка атлетика) 
с. Новокрасне

Кубок по футболу пам’яті В. Живанова
(ветерани)

Кубок з волейболу присвячений пам’яті
А. Атояну с. Новокрасне



Реалізований проект «Швидкий грант» - встановлені пластикові сидіння
на стадіоні «КОЛОС» в смт. Арбузинка



Закінчено будівництво спортивного майданчику для міні футболу зі
штучним покриттям на стадіоні «КОЛОС» - 489,039 тис. грн.

До

Після



Івана Купала в смт. Арбузинка

28 річниця Незалежності України

Веломарафон "Ровер-тренд "



Відзначення Дня захисту дітей



239-річниця від Дня народження Арбузинщини



День села Новокрасне Арбузинської ОТГ



День села Полянка Арбузинської ОТГ

День Святого Миколая



Станом на 01.01.2020 року на території селищної ради проживають:

• 124 - учасників бойових дій (УБД)
• 486 - осіб з інвалідністю з них дітей до 18 років – 36

• 2026 - пенсіонерів
• 119 - багатодітних сімей
• 268 - контингент, який потребує соціальної підтримки.

З метою виконання заходів Програмами витрачено коштів місцевого бюджету
в сумі 433.441 тис. грн. в тому числі спів фінансування територіального центру 2

млн. 351.009 тис. грн.

Особливу увагу ми приділяємо тим, хто потребує матеріальної допомоги.

Минулого року ми виділили кошти на поховання безхатченків та безробітних осіб
працездатного віку в сумі 20,0 тис.грн. (за наявними зверненнями громадян
допомогу отримали 10 осіб). На надання матеріальної допомоги на придбання
медикаментів онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування
виплачено 72,0 тис. грн. (допомогу отримало 18 осіб).



Загальна площа Арбузинської ОТГ складає – 292,03 кв. м.
26416,07 га - найбільшу питому вагу становлять землі

сільськогосподарського призначення.

2374 - кількість особистих селянських господарств.

1039,59 га - площа ділянок особистих селянських господарств
складає.

2893 - кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай).
3027 - кількість виданих державних актів на право приватної

власності на землю власникам сертифікатів.

Кількість сільськогосподарських юридичних осіб – 142 із них:

103 - фермерських господарств
516 - одноосібників
10 та інші - приватно орендних підприємств.

В 2019 році 34 учасників АТО одержали землі.



Капітальний ремонт мережі 
вуличного освітлення 

(Арбузинка, с. Новокрасне) 

– 1млн. 413,461 тис. грн.

Капітальний ремонт 
свердловини №071 КА

- 487,996 тис. грн.



Після

До

Капітальний ремонт покриття алеї (благоустрій)

по вул. Центральній - 702,541 тис. грн.





До

Після

Капітальний ремонт по відновленню благоустрою прилеглої
території Пам’ятника воїнам АТО – 1 млн. 418,501 тис. грн.



Водопостачання смт. Арбузинка
– 1 млн. 698,202 тис. грн.

Встановлено дитячий  
майданчик в с. Новокрасне

– 160,00 тис. грн.



Дані про фінансування за 2019 рік за рахунок коштів 
місцевих бюджетів в розрізі програм

Всього передано до районного бюджету – 7 млн. 258.166 тис. грн.
Освіта – 1 млн. 569.338 тис. грн.
Охорона здоров’я – 1 млн. 185.278 тис. грн.
Соціальний захист – 3 млн. 642.250 тис. грн.
Культура і мистецтво – 597.441 тис. грн.
Районний трудовий архів – 46.948 тис. грн.
Фізична культура та спорт – 150.442 тис. грн.
Інша діяльність – 66.468 тис. грн.
Всього фінансується та співфінансується – 16 організацій на 
території Арбузинської ОТГ.



Центральна районна лікарня – 423.169 тис. грн.:
• продукти харчування – 88.286 тис. грн.;
• придбання вугілля – 96.067 тис. грн.;
• придбання обладнання, предметів – 30.000 тис. грн.;
• оплата послуг – 149.556 тис. грн.;
• відрядження – 6.800 тис. грн.;
• інші видатки – 4.660 тис. грн.;
• капітальні придбання – 12.800 тис. грн.; 
• пільгові рецепти – 35.000 тис. грн.;
• інсулін – 60.000 тис. грн.

Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Всього виділено коштів в 2019 році – 702.109 тис. грн.:

 медикаменти – 101.690 тис. грн.;

 продукти харчування – 5.568 тис. грн. (дитяче харчування);
 водопостачання – 4.279 тис. грн.;

 електроенергія – 147.725 тис. грн.;

 газопостачання – 14.832 тис. грн.;

 теплопостачання (вугілля) – 27.443 тис. грн.;

 придбання (в т.ч. бензин) – 140.750 тис. грн.;

 оплата послуг – 42.180 тис. грн.;

 відрядження – 10.002 тис. грн.;

 пільгові рецепти – 147.700 тис. грн.;

 оплата праці з нарахуванням (Полянський ФАП) – 59.940 тис. грн.

Всього на охорону здоров’я виділено коштів - 1 млн. 185.278 тис. грн.



Програма DOBRE

Арбузинська об'єднана територіальна громада є почесним 
партнером програми “Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність (DOBRE)

Стан справ по підготовці та реалізації проектів з:
•Проект “Швидкий грант”
•Молодіжний проект
•Проект по планшетах
•Проект по просторовому плануванню
•Проект по МЕР
•Проект по покращенню послуги (дороги)



Працюємо над проектом місцевого економічного розвитку створення сучасного 
РИНКУ



Кінцевим результатом реалізації проекту має стати:
Придбання бетонозмішувача із самозавантаженням;

Придбання фрези;

Придбання трактору;

Відновлення роботи у сфері дорожнього господарства;

Поступовий перехід від асфальтованих доріг до цементно-бетонних;

Загалом ми маємо можливість залучити коштів на суму 180 тис. доларів.



Навчальні блоки
Навчальна програма “Молодіжний працівник”
Навчання для депутатського корпусу місцевих рад
Навчальні тренінги “Гендерно-орієнтоване бюджетування”
 Навчальні тренінги “Активізація та щалучення мешканців”
“Брендинг громади”
Навчальні тренінги “Антикорупційна складова роботи в громаді”
Навчальні тренінги “Місцево-економічний розвиток громад”
Прийняли участь  у форумах:
Інвестиційного розвитку
Молодь України





Молодіжна рада при Арбузинській селищній раді
• Створена та затверджена 23 лютого 2019 року 
рішенням сесії від
•Є дієвим консультативно-дорадчим органом 
та приймає безпосередню участь у робочих 
групах з різних питань, які стосуються 
розвитку громади

• Бере активну участь у заходах місцевого та 
регіонального рівня
• Здобула перемогу  у конкурсі “Місцеві ініціативи”
та реалізувала проект веломарафон “РОВЕР-ТРЕНД”
• Проводить адвокаційні кампанії для просування 
інтересів молоді в громаді



Наші досягнення



Дякую за увагу !


