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    1.ВСТУП

      Відповідно  до  Методики  формування  спроможних  територіальних
громад,  територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної,
економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення
позитивних  тенденцій  та  вирішення  проблемних  питань  економічного,
соціального та культурного  розвитку територіальної громади,  координації
роботи  органів  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  комунальних
підприємств  необхідно  розробити  чіткий  план  дій  –  План   соціально-
економічного  та  культурного  розвитку  Вакулівської  об’єднаної
територіальної громади.

План  соціально-економічного  розвитку  Вакулівської  сільської
територіальної громади на 2022 рік (далі – План) розроблено спеціалістами
виконавчого  комітету  Вакулівської  сільської  ради,  робочою  групою  з
підготовки стратегії розвитку громади, керівниками підприємств, установ та
організацій, громадськістю сіл, що об’єдналися.

План  підготовлений  на  основі  аналізу  розвитку  населених  пунктів,  що
входять до складу територіальної громади за попередній період та визначає
цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на
2022 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для
планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до
європейських  стандартів  за  рахунок  збалансованого  використання
внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і
культурних традицій.

 Законодавчою основою для  розроблення  Плану є  Закон України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003
року №  621  "Про  розроблення  прогнозних  і  програмних  документів
економічного  і  соціального  розвитку  та  складання  проекту  державного
бюджету" (зі змінами та доповненнями),  Наказ Міністерства регіонального
розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від
30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування  і  реалізації  прогнозних  та  програмних  документів  соціально-
економічного розвитку об'єднаної територіальної громади»



План соціально-економічного розвитку Вакулівської сільської 
територіальної громади розроблений відповідно до:

 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-   комунального господарства України від 30.03.2016 
року № 75 про затвердження «Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації прогнозних та програмних документів 
соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної 
громади, яким визначено методичні засади формування та 
реалізації довго- та середньострокових програмних документів 
об’єднаної територіальної громади (стратегії розвитку об’єднаної 
територіальної громади та плану соціально-економічного 
розвитку)»

 Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 
серпня 2020 року № 695;

 Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 
5 лютого 2015року № 156 –VIII;

 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII;

 Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 
року, затвердженої рішенням  Дніпропетровської обласної ради від
07.08.2020 року  № 624-24/VIІ.

 Стратегії енергозбереження , енергоефективності та розвитку 
відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018-
2035 роки.  

 Стратегії  сталого розвитку Вакулівської територіальної громади 
Дніпропетровської області на період до 2025 року, затвердженої 
рішенням Вакулівської сільської ради від 23 травня 2017 року № 
319 -13 /VII зі змінами згідно рішення сесії № 87-4/VIII від 16 
березня 2021 року.

 Також враховано тенденції економічного і соціального розвитку 
Вакулівської територіальної громади  у 2019-2021  роках, наявні 
ресурси та можливості для реалізації державної регіональної 
політики у Криворізькому районі.

Головною метою Плану є  створення  умов  для  економічного  зростання  та
удосконалення  механізмів  управління  розвитком  громади  на  засадах
ефективності,  відкритості  та  прозорості,  посилення  інвестиційної  та



інноваційної  активності,  забезпечення  належного  функціонування
транспортної  та  комунальної  інфраструктури,  дотримання  високих
екологічних  стандартів,  та  внаслідок  цього  підвищення
конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних
послуг та зростання добробуту населення.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ТГ  та
наявних  проблем,  у  Плані  визначено  цілі  та  завдання  соціальної  та
економічної  політики  на  2018-2021  роки,  на  2022  рік  та  передбачено
комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

План є основою для формування та раціонального використання фінансових
ресурсів  відповідно до визначених цілей і  завдань соціально-економічного
розвитку Вакулівської ТГ на 2022 рік.

Відповідальні  за  виконання  заходів  Плану  –  виконавчий  комітет 
Вакулівської сільської ради, постійні комісії, відділи та структурні підрозділи
ТГ в межах компетенції та повноважень.

Реалізацію  заходів  Плану  буде  забезпечено  за  наявності  фінансування  з
державного,  обласного  та  місцевого  бюджетів,  коштів  підприємств,
міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та
інших джерел, не заборонених законодавством України.

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів
Плану  покладено  на  організаційний  ресурс,  ефективну  співпрацю  з
міжнародними  та  іншими  фондами,  КМ  України,  Міністерством
регіонального розвитку будівництва, та житлово -комунального господарства
України,  Міністерством  соціальної  політики,  Міністерством  охорони
здоров’я,  Міністерства  освіти,  ОДА,  облрадою,  райдержадміністрацією,
районною  радою,  Вакулівською  сільською  територіальною  громадою,
юридичними особами, громадськими організаціями.

У  процесі  виконання  План  може  уточнюватися,  проходити  актуалізацію,
можуть  вноситися  зміни  до  терміну  дії.  Зміни  і  доповнення  до  Плану
затверджуватимуться рішеннями сесій сільської ради.

    2.Аналітична частина 

2.1. Загальна характеристика



     Вакулівська  сільська територіальна громада була створена в листопаді
2015 року шляхом об’єднання 18 населених пунктів трьох сільських рад: 

Жовтневої  сільської  ради(  с.  Вакулове  (Жовтневе),  с.Калашники,
с.Дачне  (Леніно),  с.Мар’ївка,  с.Павлівка,  с.Петропавлівка,  с.Садове,
с.Українка, с.Явдохівка);

Новоолексіївської сільської ради(с.Новоолексіївка);
Нововасилівської  сільської  ради  (с.Нововасилівка,  с.Базавлучок,

с.Жовте,  с.Нові  Ковна,с.Нововітебське,  с.Новоподільське,  с.Одрубок,
с.Тернуватка).

На  момент  створення  громада  налічувала  3176  осіб,  з  них:  дітей
дошкільного віку - 42 особи, шкільного віку - 289 осіб. 

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої  символіки» з липня 2016 року Жовтневу ОТГ
перереєстровано та перейменовано в Вакулівську ОТГ.
Адміністративний склад Вакулівської об’єднаної територіальної громади
№
п/п

Назва населеного 
пункту

Площа,
га

Кількість
населення

, осіб

Кількість
домогосподар

ств, од.

Розподіл
населення
по ОТГ, %

1.
с.Вакулове,  центр
ОТГ 

256,9 1086 416 35,03

2. с. Явдохівка 79,1 18 15 0,58
3. с. Павлівка 30,9 52 22 1,68
4. с. Дачне 14 1 1 0,03
5. с. Калашники 5,4 7 1 0,23
6. с. Українка 92,5 95 41 3,06
7. с. Садове 88 31 23 1,00
8. с.Петропавлівка 92,2 74 33 2,39
9. с. Жовте 80,7956 370 147 11,94
10. с. Нововітебське 69,3 26 22 0,84
11. с. Нові Ковна 56,5 62 32 2,00
12. с. Одрубок 47,4 31 32 1,00
13. с. Новоподільське 45,8219 135 71 4,35
14. с. Нововасилівка 151,813 402 196 12,97
15. с.Базавлучок 98,5304 120 84 3,87
16. с. Терноватка 51,4 4 12 0,13
17. с. Мар’ївка 84,2 430 142 13,87
18. с. Новоолексіївка 19,5 156 93 5,03
 Всього  3100 1383 100,00

     Центром Вакулівської сільської територіальної громади є с. Вакулове, яке
являється наймолодшим селом Дніпропетровщини. 



        До 1930 року с. Вакулове(с. Жовтневе ) мало назву селище Чемеринськ -
на  честь  білоруського  революціонера  В.С. Чемеринського,  який  загинув  в
роки  Громадянської  війни.  В  лютому  1931  року  селище  стало
адміністративним  центром  Сталіндорфського  єврейського  національного
району, який фактично існував до серпня 1941 року, та отримало відповідну
назву Сталіндорф. В 30-х роках на території району проживало до 9 тисяч
єврейського  населення.  З  1961 року село стало  мати  назву  Жовтневе,  а  в
травні 2016 року було перейменоване у  Вакулове.

    У  Жовтневому  працювала  польова  експериментальна  метеорологічна
станція  та  була  база  збірної  команди  авіамоделістів  СРСР  по  рекордним
моделям.  Під  керівництвом  майстра  спорту  міжнародного  класу  з
авіамодельного  спорту,  триразового  чемпіону  СРСР  по  повітряному  бою,
Дубінецького Анатолія Олександровича, учнями було встановлено двадцять
сім світових рекордів та  виховано десять рекордсменів СРСР серед юнацтва.
В 2011 році вихованці стали чемпіонами України з метального планеризму.

     В авіамодельній лабораторії продовжують займатись моделюванням як
учні середньої школи, так і вихованці спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату  для  дітей  з  вадами  розумового  та  фізичного  розвитку, Серед
пріоритетів - створення унікальних авіамоделей, в т.ч. безплотних літальних
апаратів, які можуть бути використані для цивільних та військових потреб.

  На території Вакулівської ТГ знаходяться 111 об’єктів культурної спадщини
(археології) місцевого значення  – Кургани II тис. до н. є. Загальна площа
пам’яток становить 19.3159 га.

Вакулівська сільська територіальна громада у 2021 році увійшла до складу
Криворізького  району який об’єднав  у  своєму складі  межі  Криворізького,
Софіївського,  Апостолівського  та  Широківського  районів,  згідно
реформування  адміністративно-територіального  устрою субрегіонального
рівня (районів) в Україні, та прийнятого Верховною радою 17.07.2020 року та
межує на на сході з Нікопольським районом Дніпропетровської області.
    Транспортний зв’язок з  райцентром проводиться по асфальтній дорозі
Через  село  Вакулове  проходить  автомобільна  дорога   Т0419  (П’ятихатки-
Апостолове – Зеленодольськ), а в 12 км -  дорога національного значення Н-
11 (Дніпро-  Софіївка -  Кривий Ріг – Миколаїв. Станом на 01 січня 2022
року, дорога потребує капітального ремонту.

 Площа ОТГ складає– 286,2 км²
- висота над рівнем моря  - 86м;
- кількість опадів 320- 400 мм/рік;
- середні температури повітря:

 січень -5°С -  -8°С  
 липень +22,5°С - +23°С  

- кількість сонячних днів у році -240;



   Кількість постійного населення - 3,100 тис. осіб (станом на 01.01.2021 р)
   Щільність населення – 11,1 осіб/км2

         Однією з основних галузей економічного профілю громади є сільське
господарство.  На  території  Вакулівської  ТГ  працює  11
сільськогосподарських товариств, 29 фермерських господарств, 28 приватних



підприємств. Найбільш крупними є ТОВ «Євромоноліт», ФГ «Славія»,  ФГ
«Перемога»,  ТОВ  КСГ  Дніпро,   ПП  Коваленко,  ТОВ  "Агро  Трейд",  в
обробітку у  яких знаходиться біля 32% сільськогосподарських угідь (ріллі)
територіальної громади.

     Основна спеціалізація сільськогосподарських господарств: вирощування
зернових,  зернобобових  та  технічних  (соняшник)  культур.  Ринки  збуту
продукції  –  гуртовий  продаж  вирощеної  продукції;  переробки
сільськогосподарської продукції не має. Системи зрошення немає.

Кількість та діяльність особистих селянських господарств:
 кількість особистих селянських господарств  -  569 од.
 середній розмір земельних ділянок для ведення ОСГ (га) –1,8 га.

Основна спеціалізація – вирощування технічних культур (соняшник). 
 
2.2.Демографічна ситуація, ринок праці
        Демографічна ситуація, що склалась в селах Вакулівської територіальної
громади характеризується,  як  і  загалом в  Україні,    смертність  перевищує
народжуваність. Станом на 01 січня 2021 року в  громаді зареєстровано  3100
осіб.  Більшість факторів,  які впливають на демографічну ситуацію в селах
Вакулівської  сільської  ради  формуються  на  загальнодержавному  рівні  і
залежать  від  фінансово-економічного  стану  та  добробуту  населення.
Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення в
свою  чергу  призведе  до  досягнення  сталого  демографічного  розвитку,
нормалізації  і  відтворення  життєвих  цінностей  територіальної  громад.  З
метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям,
які  потребують  допомоги,  запобігання  раннього  соціального  сирітства,
реалізується соціальна програма  підтримки сімей воїнів, які безпосередньо
приймають  участь  в  АТО та  ООС. Виконавчим  комітетом  сільської  ради
надаються  постійні  пільги  сім’ям,  спрямовані  на  подолання  складних
життєвих обставин, в яких вони опинилися. Сім’ям надаються інформаційні,
соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні
послуги. З  2019 року до структури та штатного розпису виконавчих органів
Вакулівської  сільської  ради,  а  саме  до  складу   виконавчого  комітету
Вакулівської сільської ради введено  штатну одиницю  начальника служби у
справах дітей.
Основні національності, що проживають на території Вакулівської сільської
територіальної громади: українці, росіяни, білоруси. Також є  євреї, гагаузи,
румуни та корейці. 

   На території ТГ проживає 39 багатодітних сімей, в них виховується 117 
дітей. В складних життєвих обставинах знаходиться 14 сімей, в яких 8 дітей 
під опікою. З інвалідністю – 71 особа (в т.ч. діти до 18 років – 5 осіб, віком 
від 18 до 35 років –12 осіб, від 35 років  – 54 осіб).



Кількість населення, осіб 
01.12.2021

1 Всього постійного населення, в т.ч. 3100
 чоловіки 1479
 жінки 1621

2. Розподіл населення за віковими 
групами:

2.
1

 діти до 5 років 108

2.
2

 діти дошкільного віку (від 5 до 
14 років)

324

2.
3

 школярі (від 14 до 18 років) 155

2.
4

 особи від 18 до 25 років 235

2.
5

 особи від 25 до 35 років 451

2.
6

 особи від  35 до 60 років 1114

2.
7

 особи від 60 років і більше 713

3. Розподіл  міське/сільське населення
 сільське населення 3100
 міське населення

 кількість працездатного населення – 1800 осіб; 
 кількість робочих місць: 476 од.  

На території громади, як і в цілому в області гостро стоїть проблема
раціонального  використання  робочої  сили,  її  правильний  розподіл  між
галузями  господарства,  ліквідація  безробіття, тощо.  На  сьогодні  дуже
актуальною  є  необхідність  постійного  підвищення  якості  робочої  сили.
Високий  освітній  рівень  та  загальна  культура,  глибока  професійна
підготовка,  творче  ставлення  до  праці  стає  обов'язковою  умовою
високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою,
причому  найвищий  освітній  рівень  мають  штатні  працівники  державного
управління та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень
мають штатні працівники сільського господарства.

Зайнятість населення за сферами діяльності в Вакулівській ТГ, 2021 рік



№
п/
п

Сфера зайнятості
(відповідно до
статистичних
обстежень)

Чисельні
сть, осіб Основні роботодавці  (підприємства,

організації, установи)

1 Сільське господарство 106 Сільськогосподарські підприємства та 
фермерські господарства
ДП «Софіївське підприємство по 
племінній справі в тваринництві»

2 Промисловість 56 Польова експериментальна 
метеорологічна база Українського 
науково-дослідного 
гідрометеорологічного інституту, НАН 
України
Насосна станція водопостачання (НСВ № 
3)  ДПП «Кривбаспромводопостачання», 
с. Вакулове

3 Будівництво -
4 Освіта 235 Загальноосвітні заклади, ДНЗ, ІРЦ,

КЗО «Жовтневий навчально 
реабілітаційний центр з поглибленим 
професійно – трудовим навчанням», ДОР 
(спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат)

5 Охорона здоров’я 8 КНП «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Вакулівської 
сільської ради Криворізького району 
Дніпропетровської області

6 Культура 10 Сільські клуби та бібліотеки, 4 заклади
7 Соціальне 

обслуговування
4 Соціальні працівники

8 Торгівля 28 Приватні підприємці
9 Транспорт і зв'язок 9
10 Державна служба, 

органи місцевого 
самоврядування

34 Виконком, фінансовий відділ, відділ
Освіти, культури, молоді, спорту та сім’ї
Вакулівської сільської ради

11 Комунальні 
підприємства 

7 КП «Відродження», КП 

В  результаті  розпаювання  майна  чотирьох  колгоспів  (КСП  ім.  Шевченко,
КСП  «Свердловське»,  КСП  «Димитрова»,  КСП  «Лесі  Українки»)  було
передано у власність громадянам  3832 паїв загальною площею 17801,0 га
(розмір паю склав від 8,00 до 10,00 га).



2.3. Транспортна інфраструктура 

  Мережа автомобільних доріг загального користування складає 114,4 км, з
яких  71,2 км. є дорогами територіального значення,  та  43,2 км місцевого
значення (асфальт – 79,4 км, шлак – 3,03 км, ґрунтова дорога – 6,71 км.)
     Транспортний зв’язок з райцентром проводиться по асфальтній дорозі
через  село  Вакулове  проходить  автомобільна  дорога   Т0419  (П’ятихатки-
Апостолове – Зеленодольськ), а в 12 км -  дорога національного значення Н-
11 (Дніпро-  Софіївка -  Кривий Ріг – Миколаїв).
     Автодороги територіального значення знаходяться на балансі Служби
автомобільних  доріг  Дніпропетровської  області  та  обслуговуються
Криворізьким ДЕД. 
       Мережу доріг місцевого значення громади в основному було сформовано
у  70-90  роках  минулого  століття.  На  сьогодні  біля  93%  доріг  за  своїми
експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних
документів  за  показниками  рівності,  наявності  ямковості  та  деформацій
покриття проїзної частини. Понад 80% доріг експлуатуються 15-35 років без
проведення капітального ремонту (упродовж 2-3 міжремонтних термінів)
           Дороги  загального користування  
№ 
з/п

Назва дороги Протяжність
, км  в межах

ОТГ

Коментар

1 Т-0419 П’ятихатки- Апостолове
- Зеленодольськ

65,4 Дорога з асфальтним 
покриттям до смт Софіївка, 
Тип покриття – асфальто-
бетон, потребує 
капітального ремонту

2 Новоподільськ від Т-0419 5,7
3. від а/д Н11- Олексіївка 8
4. Нововасилівка - Терноватка 8,4
5. Нововітебське – Нові Ковна 8,6
6 Жовтневе-Павлопілля 7,0 під’їзд до залізничної 

станції «Павлопілля», та 
елеватору 

7 Жовте-Миколаївка 16,1
8 Вакулове-Лошкарівка-до а/д 

Божедарівка-Малософіївка-
Нікополь

5,8

9 Павлівка-до а/д Т-0419 2,3

10 Явдохівка – до Т-0419 1,3
Мар՚ївка-Златоустівка (до межі 
району)

2,8 км Дорога  на  м.Кривій  Ріг , 
40 км.

Всього в межах громади 132,6 км Потребує ремонту біля 40,8
тис.м2 



Автобусне сполучення
Автобусне сполучення між населеними пунктами громади та смт Софіївка та 
м. Кривий Ріг забезпечує єдиний рейсовий  автобус за маршрутом 
Новоолексіївка - Кривій Ріг (щодня, один раз на день та зворотньо).
Проходить через населені пункти: Новоолексіївка - Дачне- Мар՚ївка-
Явдохівка-Вакулове- Нововасилівка -Жовте-Софіївка.

Найближчі аеропорти:
 міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» – 125 км
 міжнародний аеропорт «Кривій Ріг» (для вантажних  та пасажирських  

чартерних перевезень) – 56 км. 
 смт Софіївка – аеродром для сільськогосподарської авіації – 23 км. 

залізничне сполучення (від центру ОТГ с.Вакулове) :
 залізнична станція «Павлопілля» -  10 км
 залізнична станція «Девладове» - 42 км. 
 залізничний вокзал  «Апостолове» - 44 км.
 залізничний вокзал «Кривій Ріг- Головний»  -  60  км.
 залізничний вокзал  «Дніпропетровськ –Головний» -  123 км.

2.4. Гуманітарна сфера
2.4.1.Освіта

Загальна кількість об’єктів соціально-культурного призначення – 14  од.,
у  т.ч.:  два  загальноосвітніх  навчальних  закладів  І  –  ІІІ  ступенів
(КЗ’’Вакулівська  опорна  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів’’,  до  складу  якої  входить



Мар’ївська філія, та КЗ’’Жовтянська ЗОШ І-ІІІ ступенів’’); два дошкільних
навчальних заклади (КЗ’’Мар’ївський  ДНЗ  "Дзвіночок",  КЗ’’Вакулівський
ДНЗ "Веселка"); вісім закладів культури (Новоолексіївський сільський  клуб,
Мар’ївський  сільський  клуб,  Мар’ївська  сільська  бібліотека,  Вакулівський
сільський  будинок  культури,  Вакулівська  сільська  бібліотека,
Нововасилівська  сільська  бібліотека,  Жовтянський  сільський  клуб,
Жовтянська сільська бібліотека).

Медичні  послуги  первинної  медичної  допомоги  мешканцям  ТГ
надаються  комунальний  заклад  КНП  «Амбулаторією  загальної  практики-
сімейної медицини» Вакулівської сільської ради для надання послуг у сфері
охорони  здоров’я  на  базі  новозбудованого  приміщення  в  с.  Вакулове.  У
квітні  місяці  2020 року було підписано договір  із  Національною службою
здоров’я, за умовами якого заклад отримує кошти «що ходять за пацієнтом».

Одним з пріоритетів Вакулівської ТГ є забезпечення конституційних
гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти,
підвищення  рівня  охоплення  дітей  дошкільною  освітою,  оновлення  та
удосконалення  змісту,  форми  і  методів  організації  навчально  -  виховного
процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння
інноваційному  розвитку  освітнього  середовища,  збереження  та
вдосконалення  мережі  дошкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів
відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня
їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я
дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням,
впровадження нових технологій з розвитку освіти.

        Дошкільні та загальноосвітні заклади Вакулівської ТГ
№
з/п

Назва учбового закладу Проектна
кількість

місць,
од.

Кількість
дітей/

учнів, осіб
(станом на
01.09.2020)

Територія
обслуговування 
(підвіз учнів)

1 Дошкільні навчальні 
заклади, всього:

85 42 Наповнюваність
закладів – 49,4% 

1.1 КЗ’’Вакулівський ДНЗ 
«Веселка»

35 32 Вакулове, Базавлучок
–Петропавлівка, 
Новоподільське, 
Садове 

1.2 КЗ’’Мар’ївський ДНЗ 
«Дзвіночок»

50 10 Мар’ївка, 
Новоолексіївка, 
Павлівка, Явдохівка

2. Загальноосвітні 
навчальні заклади, 
всього:

1250 243 Наповнюваність 
закладів – 19,4%

2.1 КЗ’’Вакулівська опорна
ЗОШ І-ІІІ ступенів’’

350 84 Вакулове, 
Нововасилівка, 



№
з/п

Назва учбового закладу Проектна
кількість

місць,
од.

Кількість
дітей/

учнів, осіб
(станом на
01.09.2020)

Територія
обслуговування 
(підвіз учнів)

Садове, 
Новоукраїнка, 
Петропавлівка 
Нововасилівка, 
Новоподільске, 
Базавлучок,

2.1.1. Мар’ївська філія КЗ’’ 
Вакулівська опорна 
ЗОШ І-ІІІ ступенів’’ 

150 44 Мар’ївка, 
Новоолексіївка, 
Павлівка, Явдохівка

2.2 КЗ’’Жовтянська ЗОШ І-
ІІІ ступенів’’

180 115 Нововасилівка, 
Жовте, Петрове, 
Одрубок, Нові Ковни

                                       

КЗ’’  Жовтянська ЗОШ І-ІІІ  ступенів ‘’            КЗ’’   Вакулівська опорна ЗОШ І-ІІІ
ступенів’’
                       

                        

Мар’ївська філія КЗ’’Вакулівська опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів’’



З  метою  забезпечення  дітей  Вакулівської  територіальної  громади
освітніми  послугами   на   території  громади   функціонує  2  дошкільні
навчальні заклади ( КЗ «Вакулівський ДНЗ «Веселка» та КЗ «Мар’ївський
ДНЗ «Дзвіночок») , 2 загальноосвітні заклади ( КЗ «Вакулівська опорна ЗОШ
І-ІІІ  ступенів’» з Мар’ївською філією (  КЗ «Вакулівська опорна ЗОШ І-ІІІ
ступенів» та КЗ «Жовтянська ЗОШ І-ІІІ ступенів»). До 01 вересня 2022 році
заплановано зміну типу закладів  на  Вакулівську гімназію та Жовтянський
ліцей.

За період 2015- 2021 роки повну середню освіту отримало 46 випускників
ЗОШ,  з  яких  36  випускників  (80%)  прийняли  участь  у  зовнішньому
незалежному  оцінюванні  (ЗНО)  з  української  мови  та  літератури,  17
випускників  (36,9  %)  –  з  математики.  В  основному,  випускники  школи
продовжують навчання в  м. Кривій Ріг та м. Дніпро (найбільш популярні
навчальні заклади – училище харчової промисловості, педагогічний коледж)

    Всі  школи  обладнані  комп’ютерними  класами,  є  доступ  до  мережі
Інтернет,  школи мають власні Інтернет-сторінки,  встановлено інтерактивні
дошки, мультимедійні проектори. 

      На постійній основі діють гуртки: в КЗ «Вакулівська опорна ЗОШІ-ІІІ
ступенів»   -  авіамоделювання,  різьбярства  по  дереву,  фігурне  різання  по
фруктах  і  овочах  (карвінг),  в  Мар՚ївській  філії  КЗ  «Вакулівська  опорна
ЗОШІ-ІІІ ступенів»  - еколого-натуралістичний, фізкультурно-спортивний, в
КЗ  «Жовтянська ЗОШІ-ІІІ ступенів»  -  мовознавчий (вивчення англійської
мови),  туристський,  краєзнавчий,  фізкультурно-спортивний,  художньо-
естетичний,  умілі  руки  (в’язання,  вироби  із  газет,  квілінг,  вишивання
бісером).

   Важливим є питання харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах громади, що є головною умовою забезпечення здоровיя. 
Безкоштовним  харчуванням забезпечені  учні 1-4 класів та учні  пільгових  
категорій: діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, діти із 
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти, що прибули з 
тимчасово окупованих територій та районів проведення терористичних 
операцій та діти, батьки яких приймали участь в антитерористичній операції. 
Гарячим харчуванням охоплено 226 учнів ЗЗСО та 42 вихованці ЗДО. 
Вартість харчування становить 30 грн на одну дитину. В дитячих садках 
оновлено харчоблоки, меблі, білизна, іграшки.

     Санітарні-гігієнічні умови навчання: всі навчальні заклади облаштовані
внутрішніми санітарними вузлами, в дитячих садках є лампи кравцювання
(опромінювач  бактерицидний),  система  опалення  –  котельні  на  твердому



паливі  (вугілля)  та  газу  (у  Вакулівській  та  Жовтянській   ЗОШ).  На  всіх
об’єктах встановлено нові лічильники обліку  електроенергії.

З метою забезпечення підвозу дітей до місця навчання та в зворотному
напрямку,  транспортними  послугами  забезпечено  109
учнів, які проживають на відстані понад 2 км від школи..

Підвіз  дітей  здійснюється  5-ма   автобусами,     які  знаходяться  на
балансі відділу освіти Вакулівської сільської ради.

2.4.2 Культура та духовність
  
   На території Вакулівської ТГ працює 4 заклади клубного типу, в них діє 10
клубних формувань. Працює 4 сільські бібліотеки. До послуг населення  є 1
футбольне поле, 3 спортивних зали, 3 спортивних  майданчики , 1 дитячий
майданчик.

     Інформація щодо діяльності сільських будинків культури та сільських 
бібліотек

Назва заклад 
культури

Назва
кружку,
секції

рік
створен

ня

Основна
діяльність/

спеціалізація

Кількість постійних
відвідувачів, осіб

Платність 
послуги 
(так/ні)всьо

го
вік 
10 -

14 рр

вік
15 -

18 рр
1 Вакулівська 

сільська 
бібліотека

Ластів’я-
тко

2009 клуб 
любителів 
поезії

12 7 3 ні

2 Вакулівсь-
кий сільський 
будинок 
культури

Солов’їна 
Україна

2014 вокальний 
спів

20 10 5 ні

3 Мар՚ївський 
сільський клуб

Калинка 2012 художнє 
читання

10 4 3 ні

Натхнення 2012 сучасні 
танці

17 10 7 ні

Сольний 
спів «Нотка»

2012 розвиток 
співацьких 
здібностей

18 8 4 ні

4
Мар’ївська 
сільська 
бібліотека

«Книжко-
ва лікарня»

2011 Реабілітація 
книжкового 
фонду

12 12

5 Жовтянський 
сільський клуб

Гармонія 2015 художня 
хореографія

12 6 6 ні

Капітошка 2015 художня 
хореографія

9 - - ні

Драматични
й гурток

2016 драматични
й

11 4 4 ні

Вокальний 2015 вокальний 10 6 4 ні



Назва заклад 
культури

Назва
кружку,
секції

рік
створен

ня

Основна
діяльність/

спеціалізація

Кількість постійних
відвідувачів, осіб

Платність 
послуги 
(так/ні)всьо

го
вік 
10 -

14 рр

вік
15 -

18 рр
гурток спів

6 Жовтянська 
сільська 
бібліотека

«Гори-
цвіт»

2014 Клуб 
любителів 
поєзії

7 7 ні

7 Новоолексіївськ
ий
сільський клуб

Пролісок 2015 художнє 
читання

15 3 3 ні

8 Нововасилівська
сільська 
бібліотека

Берегиня 2015 Клуб за 
інтересами

8 8 ні

Всього постійних відвідувачів 134 58 39

       Для проведення публічних культурно-масових заходів на території ТГ
був придбаний  спеціалізований  багатофункціональний комплекс  (мобільна
збірна  сцена,  акустична  система,  проекційний  екран  та  мультимедійний
проектор, комплект світлодіодних прожекторів.)

   Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української
національної  культури,  активізації  діяльності  закладів  культури,  шляхів
збереження  існуючої  мережі  і  посилення  їх  ролі  в  розгортанні  процесів
національно -  культурного відродження,  поліпшення матеріально-технічної
бази.  Проводяться  свята,  фестивалі,  конкурси,  інші  культурно-мистецькі
заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні, а
також обласні культурно - мистецькі свята, що є історичним надбанням не
лише Вакулівської територіальної   громади, а й України в цілому.

 Основною проблемою культурно-освітнього спрямування в громаді є
відсутність  в  ряді  населених пунктів  громади відповідних приміщень,  а  є
лишень пристосовані кімнати в адміністративних приміщеннях, що значно
ускладнює, а  подекуди  унеможливлює  проведення  культурно-масових
заходів  для  населення,  насамперед  молоді.  Також  гострою проблемою  є
опалення закладів  культури.  Як видно із  вищенаведеної  таблиці  в частині
закладів  культури  відсутня  система  опалення,  що  практично  робить
неможливим їх використання у зимовий період.

   Тому для проведення публічних культурно-масових заходів на території
тих сіл Вакулівської  громади, де не має закладів  культури був придбаний
спеціалізований  багатофункціональний комплекс  (мобільна  збірна сцена,
акустична  система,  проекційний  екран  та  мультимедійний  проектор,
комплект світлодіодних прожекторів.)



     Проблема  наповнюваності  бібліотечних  установ  новими  зразками
художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і
могла  відродити  у  неї  культуру  читання  також  потребує  вирішення.
Оснащення  бібліотек  комп’ютерною  технікою  та  доступом  до  мережі
Інтернет  дасть можливість створення  електронних бібліотек. Матеріальне
оснащення  закладів  культури  громади  (музичні  інструменти,  сценічні
костюми  та  ін.)  також  потребують  заміни.  Практично  всі  приміщення
закладів культури громади потребують  ремонту  та утеплення.

     

2.4.3.Охорона здоров’я

Здоров’я  є  непересічною  цінністю,  має  важливе  значення  у  житті
кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає
можливості  досягнення  індивідуального  і  суспільного  добробуту  та
благополуччя,  перспективи  стійкого  розвитку.  Тому завданням  реалізації
плану  є  підвищення  ефективності  та  якості роботи в галузі  охорони
здоров’я,  формування  системи  надання  населенню  доступних  та
високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення
прав громадян на охорону здоров’я.

В  рамках  секторальної  децентралізації  формується  нова  система
охорони  здоров’я,  яка  передбачає:  зміну  системи  управління;  надання
якісних  та  доступних медичних послуг;  удосконалення системи кадрового
забезпечення;  інформатизацію  галузі;  забезпечення  ефективної
фармацевтичної політики; належний науковий супровід та випереджувальне
інформаційно-комунікаційне забезпечення. 

На  території  Вакулівської  територіальної  громади  створено
комунальний  заклад  КНП  «Амбулаторією  загальної  практики-сімейної
медицини» Вакулівської сільської ради для надання послуг у сфері охорони
здоров’я,  а  саме  медичних  послуг  первинної  медичної  допомоги  на  базі
новозбудованого приміщення в с. Вакулове. У квітні місяці 2020 року було
підписано  договір  із  Національною  службою  здоров’я,  за  умовами  якого
заклад отримує кошти «що ходять за пацієнтом».

До 2019 року всі заклади охорони здоров’я, які знаходяться на території
Вакулівської сільської ради, перебували на балансі районної ради і не були
передані до територіальної громади. 
  Вторинна  медична  допомога  надається  в  КЗ  «Софіївська  центральна
районна лікарня» ДОР.

2.4.4.Енергопостачання та комунальні послуги

    Газифіковані  3  села  -  с. Вакулове,  с. Нововасилівка   та  с. Жовте.  Інші
населені  пункти  мають  пічне  опалення,  в  якості  палива  використовують
вугілля та відходи сільського господарства.



      На  кінець  2015  року  централізованим  питним  водопостачанням
забезпечено  лише  6  сіл  (с. Вакулове  ,  с. Жовте,  с. Новоподільське,  с.
Українка, с. Садове, с. Нововасилівка) з населенням 1510 мешканців (48,7 %
від  загальної  кількості  населення  ТГ,  при  чому  в  с.  Жовте  по  мережам
централізованого  водопостачання  подається  технічна  вода,  так  як  вода
добувається з локальної свердловини).

     В одинадцяти населених пунктах, в яких мешкає 1082 населення (34% від
загальної кількості ТГ), здійснюється підвіз питної води. У зв’язку з високою
мінералізацією  води  в  перших  водоносних  горизонтах,  використання
локальних систем очистки та доочистки є нерентабельною. Для забезпечення
населення Вакулівської ТГ доступом до питного водопостачання впродовж
2016-2017  років  за  рахунок  коштів  обласного  бюджету  було  здійснено
будівництво  нової  гілки  магістрального  водогону  від  с. Вакулове  до
с. Новоолексіївка Вакулівської  сільської ради для під’єднання до водогону
ДПП «Кривбаспромводопостачання».

      Заклади соціальної сфери, які розташовані в с. Вакулове, підключені до
централізованих  мереж  водопостачання,  в  якості  систем  водовідведення
використовуються  септики,  в  закладах,  які  розташовані  в  с.  Мар’ївка,
с. Нововасилівка та в с. Жовте  встановлені накопичувальні ємності (басейни
ємністю на 200 л.) та здійснюється підвіз води. 

  Централізоване  водовідведення  в  населених пунктах об’єднаної  громади
відсутнє.

Для  розміщення  твердо-побутових  відходів  на  території  с.  Вакулове
(виділена площадка, площею 1,7 Га. ).

На сьогоднішній день

Водопостачання –централізоване 58 % . Протяжність водопроводів - 40,820
км.

Водопостачання здійснює ДП «Кривбаспромводопостачання»
Газифіковано житлових будинків – 34%
Надавачем  послуг  газопостачання  -  є  Нікопольська  дільниця  в  смт

Софіївка ТОВ « Дніпропетровськгаззбут».
Електропостачання  здійснюється  ТОВ  «Дніпровські  енергетичні

послуги».

2 .Основні постачальники комунальних послуг
Послуга Постачальники послуг (повна

назва, місцезнаходження)
Тариф для населення та

інших організацій 
Газопостачання Нікопольська дільниця в смт. 

Софіївка ТОВ 
«Дніпропетровськгаззбут» (для
с. Вакулове, с. Жовте, 
с. Нововасилівка)

1000 м3 природного газу 
- постачання газу-16,554

грн
- розподіл газу – 4418,9 

за місяць



Послуга Постачальники послуг (повна
назва, місцезнаходження)

Тариф для населення та
інших організацій 

- транспортування газу -
Електропостачанн
я

ТОВ «Дніпровські енергетичні 
послуги»

1 кВтч. електроенергії з 
ПДВ (з 01.09.2021)
для населення:
 1,68 грн 
для юридичних осіб та 
СПД:
-4,83203 грн. 

Водопостачання КП «Відродження» 
(транспортування )
ДПП 
«Кривбаспромводопостачання
» (добуток)

1 м3 води питної якості:
- для всіх категорій 

споживачів -  31,0 грн.

Вивезення рідких 
нечистот (очистка 
вигрібних ям) 

Приватні підприємці з м. 
Кривій Ріг 

за домовленістю

Вивіз твердо-
побутових відходів

не має 



2.4.5.Житловий фонд

   Житловий фонд Вакулівської ТГ включає в себе будинки садибного та
секційного типу. Існуючий  житловий  фонд  складає 71,316 м2,  що в
перерахунку  в  середньому  на  одного  мешканця   ТГ  –  23,02  м2.  На
території громади є пустуючі будинки (всього – 139 будинків, з яких 19
придатні для проживання). Найбільше таких будинків в с. Вакулове та в
с. Новоолексіївка.
  
               Житловий фонд Вакулівської громади 
п/
п

Назва населеного
пункту

Житловий фонд,
тис.м.кв

Кількість
пустуючих

будинків (з них
придатних для
проживання)

Середня
забезпечені

сть
мешканців
(кв.м/чол.)

Всього у т.ч. у 
садибних 
будинках

1 с. Вакулове  
(Жовтневе)

21,632 20,992 42/4 21,74

2  с. Садове 1,196 1,196 - 29,9
3  с. Українка 2,132 2,132 - 20,7
4  с.  Петропавлівка 1,716 1,716 - 20,19
5  с. Явдохівка 0,780 0,780 - 17,73
6  с. Мар’ївка 7,384 7,384 24/3 18,23
7  с. Павлівка 1,144 1,144 - 19,07
8  с. Калашники 0,052 0,052 - 7,42
9  с. Дачне (Леніна) - - - -
10  с. Нововасилівка 10,140 10,140 25/5 24,98
11 с. Новоподільське 3,692 3,692 - 34,19
12  с. Жовте 7,644 7,644 10/2 20,38
13  с. Нові Ковна 1,164 1,164 - 18,19
14  с. Базавлучок 4,368 4,368 - 32,6
15  с. Одрубок 1,664 1,664 - 36,98
16  с. Тернуватка 0,624 0,624 - 89,14
17  с. Нововітебське 1,148 1,148 - 20,87
18  с.Новоолексіївка 4,836 4,836 38/5 28,96

ВСЬОГО по 
ОТГ:

71,316 70,676 139/19 23,02

  2.4.6.Економіка та сільське господарство

Структура  економіки  громади  зберігає  ознаки  народної,  оскільки
направлена  на  забезпечення  населення  продовольством  і  отримання



сировини для цілого ряду галузей промисловості на зовнішніх та внутрішніх
ринках.

Торгівельна  діяльність у  громаді  достатньо  поширена,  проте  не  є
реальним  важелем  у  вирішені  питання  щодо  значного  збільшення
надходжень до місцевого бюджету. 
    Кількість торговельно-побутових об’єктів не має значних відхилень від
середньої  за  п’ять  років.  Тобто,  для  забезпечення  населення  громади
споживчими  товарами така кількість торговельних об’єктів є оптимальною.

 Працівники торговельної мережі Вікулівської громади зацікавлені як у
збільшенні  асортименту  продукції,  на  яку  існує  попит,  так  і  у  його
розширенні, та представленні нових товарів.
   На  території  ТГ  розміщено  15  закладів  торгівлі  (загальною  торговою
площею 1 100 м2) та 4 заклади громадського харчування.
Заклади  торгівлі  представлені  магазинами  продовольчих  товарів  (1),
непродовольчих  товарів  (1)  і  універсальної  (змішаної)  торгівлі  (13)  і
розташовуються у 5-ти населених пунктах Вакулівської ТГ:

 с. Вакулове  (7 од);
 с. Жовте  (3 од);
 с. Мар’ївка;
 с. Нововасилівка;
 с. Новоолексіївка.

На території с.Вакулове працює ринок з реалізації продовольчих товарів та
товарів власного виробництва (робочий день –понеділок).
Заклади  громадського  харчування  розташовані  в  с. Вакулове,  с. Жовте,
с. Нововасилівка.

Загальна площа Вакулівської територіальної громади - 28547,93 га
З них:
Сільськогосподарські землі        26555,57 га (93% від загальної площі)

в т.ч. рілля 23203,40 га (81,3 %)
пасовища   2658,58 га (9,3 %)
багаторічні насадження     127,00 га (0,4 %)

Ліси та інші лісовкриті площі     869,60 га (3,0%)
в т.ч. полезахисні лісосмуги     454,20 га (1,6%)

Забудовані землі     580,22 га (2,0% )
в т.ч. під житловою забудовою        95,00 га (0,3%)
землі промисловості        85,80 га (0,3%)
під дорогами      180,60 га (0,6 %)

Внутрішні води       545,54 га (1,9%)
в т.ч. під ставками       343,20 га (1,2%)

Землі запасу:     4032,64 га (14,1%)
в т.ч. сільськогосподарські землі –      2886,22 га (10,1%)
багаторічні насадження  (тутовники) -          20,10 га  





Однією  з  основних  галузей  економічного  профілю  громади  є  сільське
господарство.  На  території  Вакулівської  ТГ  працює  11
сільськогосподарських товариств, 29 фермерських господарств, 28 приватних
підприємств. Найбільш крупними є ТОВ «Євромоноліт», ФГ «Славія»,  ФГ
«Перемога»,  ТОВ  КСГ  Дніпро,   ПП  Коваленко,  ТОВ  "Агро  Трейд",  в
обробітку у  яких знаходиться біля 32% сільськогосподарських угідь (ріллі)
територіальної громади.

Основна  спеціалізація  сільськогосподарських  господарств:  вирощування
зернових,  зернобобових  та  технічних  (соняшник)  культур.  Ринки  збуту
продукції  –  гуртовий  продаж  вирощеної  продукції;  переробки
сільськогосподарської продукції не має. Системи зрошення немає.

Кількість та діяльність особистих селянських господарств:
 кількість особистих селянських господарств  -  569 од.
 середній розмір земельних ділянок для ведення ОСГ (га) –1,8 га.

Основна спеціалізація – вирощування технічних культур (соняшник). 
Городництвом, садівництвом, бджільництвом, скотарством та птахівництвом 
населення, в основному, займається на присадибних ділянках. Основна 
реалізація продукції (мед, виноград, часник, молоко тощо) відбувається через
продаж посередникам з м. Кривий Ріг, м. Нікополь та м. Апостолове  та на 
місцевих продуктових ринках в с. Вакулове, с. Миколаївка, смт Софіївка та 
м. Кривій Ріг.

          Наявність птиці та худоби в господарствах населення 
Назва населеного 
пункту 

ВРХ 
(корови), 
голів

свині Вівці та  
кози

Птиця, од



1 Мар՚ївка 270 210 15 3000

2 Нововасилівка 64 126 12 1600

3 Новоолексїївка 37 32 10 600

4 Вакулове

5 Жовте 38 280 20 2000

Галузь  сільського  господарства,  як  базова,  є  "локомотивом"  у
забезпеченні економічної безпеки територіальної громади. 
    У  галузі  рослинництва в  цілому   сконцентровано  на  зернові  та
зернобобові культури, у тому числі озиму пшеницю, ярий ячмінь, кукурудзу
на зерно; технічні культури: соняшник, ріпак .

Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових
та  технічних  культур.  Вони  є  лідерами  за  обсягами  та  дохідністю
виробництва,  відповідають  ефективній  інфраструктурі  ринку,  та  сприяють
формуванню відповідного попиту. 

Серед  зернофуражних  культур  основні  місця  займуть  ячмінь  та
кукурудза.  Такі  площі  в  основному  відповідатимуть  оптимальному  рівню
насичення  сівозмін  зерновими  культурами  та   сприятимуть  розміщенню
озимих культур по найкращих попередниках.

Соняшник залишається  основною культурою для виробництва  олії  в
громаді.

По  господарствах  ТГ  усіх  форм  власності  відбувається  ефективне
оновлення та заміна морально застарілих марок тракторів, комбайнів та іншої
сільськогосподарської техніки.

Протягом останніх років перевага надавалась придбанню економічно –
вигідніших  моделей  ґрунтообробної  та  зернозбиральної  техніки,
використанню  широкозахватних  агрегатів  і  агрегатів,  які  за  один  прохід
виконують  декілька  операцій  та  значно  скорочують  витрату  паливно-
мастильних матеріалів на один гектар сільськогосподарських угідь.

2.5.Фінансово-бюджетна ситуація

          Для  забезпечення  фінансової  спроможності  органів  місцевого
самоврядування у 2015-2021 роках були прийняті зміни до Податкового та
Бюджетного Кодексів, які суттєво змінили фінансову базу органів місцевого
самоврядування.  В  контексті  фінансової  децентралізації  до  доходів
загального  фонду  бюджету  громади,  згідно  із  Законом  та  Планом  у
визначених розмірах спрямовані основні види податків.





Аналіз виконання дохідної частини сільського бюджету за фондами, без урахування трансфертів та за
трансфертами

тис.грн

ФОНД 
БЮДЖЕТУ

2016 2017 2018 2019 2020 Станом на 01.12.2021
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Загальний 
6

137,48
7 064,18

8
298,10

8 805,91 10 378,00 11 163,99 12 699,35
13

344,17
15 053,06 13 565,67

14965,84 15009,55

Спеціальни
й 

36,29 36,39 67,63 67,37 58,55 58,65 77,09 77,35 12,15 12,15
246,53 210,28

Трансферти
14

241,12
13

364,52
21

521,12
21

057,46
18 598,33 18 241,55 18 091,75

17
968,24

12 708,66 12 626,94
14135,23 14135,23

Всього 
доходи

20
414,89

20
465,09

29
886,85

29
930,74

29 034,88 29 464,19 30 868,19
31

389,77
27 773,87 26 204,76

29347,6 29355,06
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Порівняльний аналіз фактичних надходжень до сіль-
ського бюджету за 2016-2021 роки

Загальний фонд Спеціальний фонд Трансферти



Сильні сторони                    Слабкі сторони
«Населення

»
Активні батьки в школі та 
депутатська група (настояли на 
збереженні Жовтянської ЗОШ, 
допомагають у придбанні 
матеріалів)
Населення замаються  
індивідуально присадибним 
господарством (вирощують 
абрикоси, вишні, горіхи) основне 
місце зустрічей та спілкування  – 
ринок
Народна творчість представлена 
вишивкою бісером, в’язанням, є  
аматорські колективи
В с. Вакулове є авіамодельна 
лабораторія для дітей та юнацтва 
під керівництвом майстра спорту 
міжнародного класу з 
авіамодельного спорту, 
триразового чемпіону СРСР по 
повітряному бою (в 2011 році 
вихованці стали чемпіонами 
України з метального планеризму)

Складна демографічна ситуація по 
окремим селам 
(72,2% населення ТГ проживає в 4-
х селах: 
с. Вакулове (1086 осіб), 
с. Нововасилівка (402 осіб), 
с.Жовте (370 осіб), с. Мар’ївка 
(430 осіб); Співвідношення 
чоловіків і жінок:
 34%/66%

Населення в більшості пасивне, 
зневірене, байдуже 
та замкнуте:
 до створення ТГ (2016) населення 
збиралось лише на свята (в 
основному релігійні),

Є прояви алкоголізму, злочинності
(крадіжки, власного і громадського
майна), 
хуліганства, сварки на побутовому
грунті

«Умови
життя»

Географічне розташування 
(близькість до смт Софіївка – (23 
км)  та м. Кривій ріг – 60 км.)
Заклади соціальної інфраструктури 
розміщені в основному в 3 селах: 
Вакулове, Марївка, Жовте  (2 ЗОШ,
2ДНЗ,  амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, 4 
сільських  будинків культури, 
аптека, відділення «Укрпошти», 8 
магазинів з продажу товарів 
продовольчої та промислової груп, 
2 кафе).

Наявність спеціального транспорту 
для підвозу учнів школи та 
вихованців дошкільного закладу до
навчальних закладів (5 автобусів)
Всі населені пункти 
електрифіковані.
Газифіковані 3 села  (с. Вакулове, с.
Нововасилівка  та с. Жовте)
6 мають доступ до  
централізованого водопостачання 
питної води.

Низька щільність населення  (лише
11,1 осіб на км.кв) – 
найнижчий показник в 
Дніпропетровській області,
Погана доступність закладів 
соціально-побутової 
інфраструктури 
для мешканців ТГ: 

 регулярне автобусне 
сполучення лише 2 рази
 на день –

  у напрямку  смт Софіївка, м. 
Кривій Ріг
 поганий стан дорожнього 

покриття - понад 90% 
доріг

  експлуатуються 15-35 років
без проведення
 кап. ремонту

Відсутність закладів торгівлі в 
малих селах, відсутні 
побутові послуги (перукарня, 
ремонт одягу та взуття, 
банківські термінали)



Сильні сторони                    Слабкі сторони

Відносно незначний рівень 
забруднення атмосферного повітря 
через відсутність промислових 
підприємств-забруднювачів

Для проведення публічних 
культурно-масових заходів на 
території ТГ був придбаний  
спеціалізований  
багатофункціональний комплекс  
(мобільна збірна сцена).

Проведено швидкісний 
широкосмуговий Інтернет 
потужність до 300 Мб/сек.

Низький рівень охоплення 
населення діяльністю 
закладів культури, поганий  
матеріально-технічний стан  
закладів (відсутнє опалення, 
заклади потребують 
капремонту)
Проблеми з водопостачанням 
питною водою (в с.Жовте
по водопровідній мережі подається
технічна вода)
в 11 населених пунктах 
здійснюється підвіз 
питної води населенню.
Багато несанкціонованих 
сміттєзвалищ, вивіз сміття
не вивозиться
Не достатньо  лікарів в амбулаторії
загальної практики 
сімейної медицини.

«Зайнятіст
ь та

доходи»

Городництвом, садівництвом, 
бджільництвом, скотарством та 
птахівництвом  населення, в 
основному, займається на 
присадибних ділянках. Основна 
реалізація продукції відбувається 
через продаж посередникам з 
м. Кривий Ріг, м. Нікополь та м. 
Апостолове (мед, виноград, часник,
молоко тощо) та на місцевих 
продуктових ринках в с. Вакулове, 
с. Миколаївка, смт Софіївка та 
м. Кривій Ріг.
Отримання плати за оренду 
земельних паїв від агроформувань 
та  фермерських господарств в 
розмірі 3%  від нормативно-
грошової оцінки паю 

Основні роботодавці – заклади 
соціальної сфери, 
в т.ч.  спеціальна  школа-інтернат
 (КЗО «Жовтневий навчально 
реабілітаційний центр 
з поглибленим професійно – 
трудовим навчанням», ДОР), 
сільськогосподарські підприємств 
та фермерські господарства.
В Софіївському районі 
середньомісячний рівень  
заробітної плати –найнижчий по 
Дніпропетровській області (2016 р.
– 2993,49 грн. - 59% від середньо 
обласного рівня).
Доходу від введення особистого 
господарства недостатньо для  
забезпечення сім’ї

«Розвиток
бізнесу»

На території громади діє 11 
сільськогосподарських товариств, 
29 фермерських господарств, 28 
приватних підприємств, що 
спеціалізуються на вирощуванні 
продукції рослинництва 
(вирощування зернових, 
зернобобових та технічних 
(соняшник) культур)
Найближчі зерносховища:  с. 
Павлопілля, смт Радушне, м. 
Апостолове, с. Девладове, с. 

Сільськогосподарські 
підприємства спеціалізуються 
лише на рослинництві 
(переробкою продукції не 
займаються); 
рівень урожайності зернових та 
зернобобових, соняшника  – нижчі 
на середньо обласні показники)
Переробних підприємств  на 
території ТГ немає.
Відсутність або значна зношеність 
інженерної  інфраструктури.



Сильні сторони                    Слабкі сторони
Просяна Криворізького району Вода перших та других 

водоносних горизонтів – технічної 
якості.
Зношеність дорожньої 
інфраструктури.

«Ресурси» Є землі запасу: 4032,64 га (14,1%)
 в т.ч. сільськогосподарські 

землі –      2886,22 га (10,1%)
 з них багаторічні 

насадження  (тутовники)  
20,10 га (3 ділянки), 

193 приміщень житлових та 
нежитлових приміщень

Відсутність у територіальної 
громади повноважень 
повноцінно розпоряджатися 
природними ресурсами
 (розпорядження земельними 
ділянками тільки в
 межах населених пунктів).

Додаткове
питання

Унікальні  об’єкти,  споруди  та
пам’ятки :
Найвища  точка  над  рівнем  моря,
була  сільхозавіація,  є  локатарна
станція.

«Ключовий недолік»: 
Проблеми  з  постачанням  питної
води.
Відсутність робочих місць.



Можливості Загрози
 Додаткові  фінансові  ресурси  для

розвитку  (Державний  фонд
регіонального  розвитку  –  для
проектів  міжмуніципального
співробітництва  зі  збору  ТПВ  та
створення  спільного  ринку  на
трасі Дніпро-Софіївка, Державний
фонд енергоефективності)

 Використання незадіяних об’єктів
нерухомості, земельних ділянок (в
т.ч. садів-трутовиків)

 Близькість  промислових  міст  (м.
Кривій  ріг,  м.  Енергодар)  як
потенційних  ринків  збуту
продукції

 Розвиток  «зеленої  енергетики»  -
будівництво  сонячних  та
вітропарків.

 Вирощування  нових
сільськогосподарських  культур
(люцерна,  баштан,  томат),  які
більше підходять для клімату .

 Завершено  будівництво  нового
елеватору в Криворізькому районі,
що збільшить транспортний потік
через  ТГ,  буде  доцільно
відкривати  АЗС  на  трасі
Апостолове-П’ятихатки.

 Створення  логістичного  центру
сільськогосподарської продукції (є
земельні ділянки).

 Одночасне впровадження 
національних реформ в  різних
 секторах економіки та суспільного 
життя  (освітньої, медичної реформи,
реформи правоохоронних органів) 
ускладнюють реалізацію
 окремих програм та проектів на 
місцевому рівні;

 Збільшення тарифів на енергоносії 
(в т.ч. із-за ліквідації перехресного 
субсидіювання) та вирівняння цін на 
природний газ та електричну енергію
для всіх споживачів);

 Нестабільність природно-
кліматичних умов, що може 
призвести до змін у сільському 
господарстві (посуха, клімат 
засушливий, як у Херсоні);

 Втрати врожаю через невідомих 
шкідників (підвищення хімізації).

 Пересихання рік, колодязів (вода 
тільки для технічних потреб).

 Знищення лісосмуг (використовують 
для опалення будівель із-за 
підвищення вартості енергоносіїв);

 Близькість промислових міст (м. 
Кривій Ріг, м. Енергодар  - 
забруднене атмосферне повітря).

 Поглиблення економічної кризи в 
країні, загострення ситуації з ООС на
сході України;

 Вплив економічної кризи на 
погіршення матеріального становища
населення.

         3.Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної громади:

1. Підвищення добробуту громади та зайнятості населення
1.1 Розбудова економічного потенціалу громади через державно-

приватне партнерство та розвиток комунальних підприємств
1.2 Підвищення доходності сімейних та особистих селянських 

господарств
1.3 Підтримка підприємництва та розвиток малого бізнесу



2. Розбудова громадянської активності та соціальна згуртованість 
громади 

2.1 Згуртованість населення через розвиток культури
2.2 Стимулювання громадянської активності та самоорганізації 

населення
2.3 Розвиток сфери надання соціальних послуг

3. Забезпечення населення якісними та доступними послугами
3.1 Стале водопостачання
3.2 Відновлення вулично-дорожньої мережі
3.3 Надання якісних освітніх послуг
3.4. Доступність медичних послуг

4 Формування безпечного середовища
4.1 Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки
4.2 Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя
4.3 Збереження водойм та відновлення лісосмуг

1. ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ

    Центром  економічного  зростання  Кривбасу  є  місто  Кривій  Ріг,  який
сконцентрував  біля  себе  великі  виробничі  підприємства,  заклади  із
підготовки  кадрів  та  відповідну  бізнес-інфраструктуру.  Навколишнім
районам була виділена роль аграрно-сировинних територій. Такий розподіл
виробничих потужностей призвів до значних міжрегіональних диспропорцій
та продовжує негативно впливати на рівень добробуту місцевого населення. 

Основними роботодавцями та  платниками податків  до місцевого  бюджету
Вакулівської ТГ є бюджетні установи (з яких 25,08 % від податку на доходи з
фізичних осіб надходить від комунального закладу освіти Дніпропетровської
обласної  ради)  та  сільськогосподарські  підприємства.  При  тому,  що  93%
території  громади  складають  сільськогосподарські  землі,  природно-
кліматична  зона  не  дозволяє  отримувати  високі  доходи  від  діяльності.
Урожайність  зернових  та  технічних  культур,  на  вирощуванні  яких
спеціалізується   місцеві  сільськогосподарські  підприємства  та  фермерські
господарства,  є  найнижчими  серед  районів  області,  і  за  рівнем
продуктивності сільського господарства Криворізький район посідає останні
місця в регіоні. 

Тому створення умов для залучення нових суб’єктів господарювання та 
підтримка населення у реалізації їх власних бізнес-ініціатив є ключовими 



завданнями не тільки для підвищення добробуту, але й для формування 
сталої податкової бази громади щодо забезпечення її самодостатності у 
найближчій перспективі.

1.1. Розбудова економічного потенціалу громади через державно-
приватне партнерство та розвиток комунальних 
підприємств

Для  пожвавлення  економічного  зростання  та  залучення  нових  суб’єктів
господарювання  у  Вакулівській  ТГ  сформовано  базу  вільних  земельних
ділянок,  житлових  та  нежитлових  приміщень,  відкрито  центр
адміністративних послуг й отримано доступи до держаних реєстрів. Однак,
незважаючи на наявність місць для розміщення нових виробництв, створення
сприятливих умов  для  ведення  бізнесу  та  відносну  близькість  до  великих
промислових міст Кривбасу (м. Кривій Ріг, м. Нікополь, м. Зеленодольськ, м.
П’ятихатки), поганий стан доріг не дозволяє громаді ефективно використати
свій місцевий потенціал. Для приватного бізнесу логістичні витрати будуть
набагато вищими ніж в сусідніх територіальних громадах.

Тому для стимулювання економічного розвитку та створення нових робочих
місць  в  реальному  секторі  економіки,  місцевій  владі  важливо
продемонструвати  можливості  громади  у  започаткуванні  нових,
нетрадиційних для регіону  видів діяльності (в т.ч. виробництво електричної
енергії  з  використання  альтернативних  джерел)  через  розвиток  власних
комунальних  підприємств  та  налагодження  партнерства  та  ефективної
взаємодії між приватними та публічними установами, які знаходиться на її
території  (в  т.ч.  ДП  «Софіївське  підприємство  по  племінній  справі  в
тваринництві», польова експериментальна метеорологічна база Українського
науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, НАН України).

1.2 Підвищення доходності сімейних та особистих селянських
господарств

       Ведення  особистого  господарства  залишається  основним джерелом
доходів   місцевого  населення,  приватні   господарства  спеціалізуються  на
вирощуванні  продукції  тваринництва,  садівництва,  бджолярства,  причому
відсутність  крупних  промислових  підприємств  в  регіоні  дозволяють
вирощувати  продукцію  в  відносно  екологічних  чистих  умовах.   Проте  за
великих  відстаней  між  населеними  пунктами,  стану  доріг  і  поганого
транспортного  сполучення  з  крупними  містами  регіону  (м. Апостолове  та
м. Кривій  Ріг)  закупівельні  ціни  на  сільськогосподарську  продукцію  є
низькими,  а  доходу,  отриманого  від  ведення  особистого  господарства  та
орендної плати за користування паєм , не вистачає для забезпечення своєї



сім’ї гідними умовами життя. Додатковим економічним навантаженням для
домогосподарства  є  відсутність  можливості  отримання  питної  води  із
власних  колодязів  і  свердловин.   Більшість  населення  для  господарських
потреб вимушено купувати питну воду.

      Забезпечення населених пунктів доступом до питного водопостачання
стало  першочерговим  завданням  для  об’єднаної  територіальної  громади.
Однак  важливо  також  підвищити  ефективність  ведення  господарської
діяльності в сімейних та особистих селянських господарствах через розвиток
дорадницької (консультаційної) та селекційної діяльності (в т.ч. підвищувати
культуру  виробництва),  а  також  через  надання  допомоги  в  поліпшенні
доступу до ринків збуту та розвитку сільськогосподарської кооперації.

1.3.Підтримка підприємництва та розвиток малого бізнесу

    Особливу роль в підтримці самозайнятості населення є створення умов для
розвитку  приватного  підприємництва  та  малого  бізнесу.  Започаткування
власної справи на основі власних уподобань та фахових навичок дозволяє не
тільки  забезпечити  стабільний дохід для себе та  своєї  сім’ї,   але й може
задовольняти  потреби  місцевого  населення  у  різноманітних  побутових
послугах - ремонту та шиттю одягу, перукарні, технічного обслуговування та
ремонту автомобілів тощо. 

     Для стимулювання підприємницької діяльності серед місцевого населення
будуть проводитись навчальні заходи з бізнес-планування та різних аспектів
розвитку бізнесу, а на базі комунальних закладів (в т.ч. будинків культури)
на  пільгових  умовах  надаватись  приміщення  для  організації  та  введення
власної справи.

     Після інвентаризація наявних ресурсів, на території ОТГ було знайдено
193 житлових та  нежитлових приміщень,  3  земельні  ділянки багаторічних
насаджень (яблуневі сади та тутовники,), ставків, які по мірі становлення та
розвитку  приватної  ініціативи  будуть  надаватись  для  введення
підприємницької діяльності.

 2. РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНА 
ЗГУРТОВАНІСТЬ ГРОМАДИ



     В результаті проведення національних реформ у 2015 році 3 сільські ради
–  Жовтнева,  Нововасилівська  та  Новоолексіївська  об’єднались  у  одну
територіальну громаду з прагматичних причин, що виходили з економічних
вигід від добровільного об’єднання: для отримання належного бюджетного
фінансування  для  забезпечення  населення  базовими соціально-побутовими
умовами та  призупинити вимирання навколишніх сіл.  В  результаті  такого
об’єднання бюджет громади у 2016 році був збільшений більше ніж в 6,8
разів і  його дохідна частина склала 18,9 млн.грн.  Впродовж першого року
було  започатковано  багато  структурних  змін:  вперше  за  25  років   в
с. Вакулове,  с. Жовте  було  включене  вуличне  освітлення,  почалось
будівництво водогонів в  тих селах,  де понад 26 років здійснювався підвіз
води, для дітей побудували дитячі майданчики, запрацював центр надання
адміністративних послуг і тепер оформлення державних виплат та субсидій
можливо за  допомогою фахівців  центру  в  с. Вакулове  та  його  віддалених
офісів у  с. Жовте, с. Нововасилівка, с. Мар’ївка.

    Реалізація інфраструктурних проектів по-трохи відновило моральний дух
місцевих мешканців – вперше за багато років вони побачили позитивні зміни
у своєму житті, однак для подолання зневіри, проявів крадіжок громадського
та  особистого  майна,  пияцтва,  необхідна  більш  тривала  та  поступова
діяльність по залученню громади до діалогу, спільних дій та самоорганізації.

2.1. Згуртованість населення через розвиток культури

    Із-за  великих  відстаней  між  населеними  пунктами  та  поганого
транспортного  сполучення  у  мешканців  нової  об’єднаної  територіальної
громади не тільки не було досвіду спільної діяльності, але й навіть досвіду
спілкування зі своїми сусідами. Заклади культури, які мали виконувати роль
центрів розвитку громад та створювати умови для збереження, підтримки та
розвитку  культурних та  освітніх  ініціатив  для  різних  верств  населення  та
вікових  груп,  із-за  поганого  стану  та  відсутності  елементарних побутових
умов  не  могли  виконувати  таку  функцію.  В  найбільшому  селі  громади
(с. Вакулове)  будинок  культури  після  пожежі  2003  року  так  і  не  було
відновлено,  основним  місцем  зустрічі  та  спілкування  став  місцевий
продуктовий ринок.

   Для сприяння згуртованості населення в об’єднаній громаді було придбано
мобільну сцену -«трансформер», яка використовується лише під час урочих
свят  у  теплий  період  року.  Однак  для  налагодження  діалогу  та  обміну
думками необхідно мати постійні місця для проведення зустрічей населення
та  спільної  діяльності  –  через   створення  громадських  зон  відпочинку,



модернізацію будинків та осередків культури в невеликих селах, організацію
різноманітної клубної діяльності  та  проведення публічних акцій й заходів.
Для  формування  в  громаді  відчуття  єдності,  довіри  та  поваги  важливо
відновити та  зберегти  культурне надбання  минулих поколінь,  розкрити та
популяризувати здобутки її сучасників.

 2.2. Стимулювання громадянської активності та самоорганізації 
населення

    На скільки самодостатньою та успішною нова об’єднана громада буде у
подальшому буде залежати від того, на скільки люди різних вікових груп та
сфер  діяльності  зможуть  мобілізуватись  та  об’єднатись  для  поліпшення
власних  умов  життя,  досягнення  спільної  мети  та  скористатись  тими
можливостями,  які  відкриті  громадянському  суспільству  та  об’єднаним
громадам. 

     У Вакулівській ТГ представницькі функції влади на місцях виконують 3
старости,  які  були  обрані  мешканцями  18  сіл,  які  ввійшли  до  складу
територіальної  громади.  До їх основних повноважень відноситься надання
допомоги населенню у підготовці різноманітних документів, інформування
населення  про  діяльність  виконкому,  проведення  зборів  для  обговорення
проблем  розвитку  села  та  його  мешканців.  Однак  багато  проблем,  які
підіймаються  населенням  на  зустрічах  можливо  вирішити  самостійно,  на
локальному  рівні  шляхом  самоорганізації  та  мобілізації  всіх  можливих
ресурсів.  Підтримку  таким  ініціативам  можуть  надавати  як  громадські
об’єднання, так і обрані депутати  - шляхом надання як організаційної так і
матеріальної  підтримки.  Поява  друкованого  видання  (такого  як
«Інформаційний  вісник  Вакулівської  ОТГ»)  не  тільки  доступно
інформуватиме  населення  про  діяльність  місцевих  органів  влади,  але  й
дозволить  ознайомлюватись  з  досвідом  інших  громад  у  вирішенні
аналогічних  проблем,  який  у  подальшому  може  бути  використаний
місцевими активістами. 

    Підсилення самоорганізації населення у вирішенні проблем на локальному
рівні  у  подальшому  сприятиме  розвитку  економічної  самоорганізації  –  у
вигляді обслуговуючих та сільськогосподарських  кооперативів. 

    Особлива увага буде приділятися молоді – розвитку їх лідерських якостей
та отримання важливих у подальшому життя та роботі навичок. Для цього
при  виконкомі  ТГ  буде  створений  дорадчий  орган  (молодіжний  центр),
члени  якого   будуть  залучатися  до  організації  культурно-дозвільної



діяльності  виконкому,  а  у  подальшому -  до реалізації  власних проектів та
ініціатив.

2.3. Розвиток сфери надання соціальних послуг

   Додаткові повноваження та ресурси, які були отримані територіальними
громадами в процесі децентралізації, вимагає додаткову відповідальність не
тільки  в  сфері  управління  власними  ресурсами,  але  й  в  забезпеченні
соціальної  справедливості  для  всіх  верст  населення,  особливо  для  тієї
категорії  громадян,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах  та
потребують сторонньої допомоги. 

    У складі виконкому Вакулівської ТГ створено відділ соціального захисту
населення та охорони здоров’я, в якому населенню надаються наступні види
послуг:  соціальна  адаптація,  послуга  соціальної  інтеграції  та  реінтеграції,
кризове  та  екстрене  втручання,  консультування,  представництво  інтересів,
соціальна  профілактика.  Також  на  території  ТГ  працюють  4  соціальних
робітника від територіального центра соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Девладівської сільської  територіальної громади. 

Також у складі виконавчого комітету створено Службу у справах дітей, яка
виконує  повноваження  місцевої  влади  у  забезпеченні  надання  соціальних
послуг та гарантій для дитячого населення громади.

У  2021  році  був  створений  відокремлений  відділ  –  фінансовий  відділ
Вакулівської сільської ради, згідно Закону України від 17 вересня 2020 року
№ 907-ІX1 внесено зміни до Бюджетного кодексу України.  БКУ визначає
поняття  фінансового  органу  як  установи,  що відповідно  до  законодавства
України  здійснює  функції  зі  складання,  виконання  місцевих  бюджетів,
контролю  за  витрачанням  коштів  розпорядниками  бюджетних  коштів,  а
також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

    Зустрічі старост та членів виконавчого комітету із жителями віддалених
сіл  показали  на  скільки  затребувана  є  соціальна  допомога  населенню  -
особливо одиноким людям похилого віку, сім’ям та жінкам з дітьми.

     Розвиток  інфраструктури  з  надання  соціальних  послуг  в  громаді  є
важливою  передумовою  для  запобігання  негативних  явищ,  своєчасного
попередження  та  реагування  на  прояви  побутового  насилля,  особливо  по
відношенню до жінок і дітей. Тому у Вакулівській ТГ планується відкрити
центр з  надання інтегрованих соціальних послуг,  в  якому будуть  створені



умови для тимчасового  перебування матерів  з  дітьми,  осіб  похилого віку,
запроваджені  програми з  вирішення конфліктів  (медіації),  відповідального
батьківства, соціально-трудової адаптації та ін.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНИМИ ТА ДОСТУПНИМИ 
ПОСЛУГАМИ

      В 2014 році на національному рівні було розпочато проведення низки
реформ,  однією з  яких  стала  модернізація  публічного  управління  шляхом
децентралізації (так звана «децентралізація»). Основна мета цієї реформи –
передати повноваження та відповідне фінансове забезпечення на той рівень,
де  публічні  послуги  (в  т.ч.  освітні,  медичні,  соціальні  та  адміністративні)
будуть  надаватись  населенню найбільш якісно,  доступно  та  ефективно.  В
результаті  децентралізації  до  сфери  відповідальності  Вакулівської  ТГ
увійшли  дошкільна  та  середня  освіта;  базове  медичне  обслуговування;
забезпечення  адміністративними,  житлово-комунальними  та  соціальними
послугами.  З  моменту  утворення   ТГ  відбувається  процес  передачі
відповідних повноважень та майна (в т.ч. будівель та споруд ) від районних
структурних  підрозділів  до  громади,  щоб  можна  було  на  місцевому рівні
визначити,  яким  чином  має  забезпечуватись  все   населення   громади
належними  послугами  враховуючи  дотримання  якості,  доступності  та
вартості утримання закладів з їх надання.

      Особливістю Вакулівської ТГ є малозаселеність населених пунктів та
великі відстані між ними (за показником щільності населення Вакулівська ТГ
має  найнижчий  показник  на  Дніпропетровщини  -  11,1  осіб  на  км.кв).
Враховуючи те, що біля 70% населення громади проживає в 4-х селах – с.
Вакулове,   с. Нововасилівка,  с. Жовте,  с. Мар’ївка  вся  соціальна  та
адміністративна інфраструктура зосереджена саме в цих населених пунктах,
а   мешканці  інших  населених  пунктів  мають  отримати  безперешкодний
доступ  до  цих  закладів,  в  т.ч.  через  використання  спеціалізованого  та
службового  транспорту  та  розширення  можливостей  отримання  он-лайн
послуг через Інтернет.

 3.1.Стале водопостачання

      У Вакулівській ТГ використання традиційних для сільської місцевості
засобів водопостачання (криниць та локальних свердловин) не можливе, так
як внаслідок експлуатації Девладівського родовища уранових руд ще у 1962-
1983  роках  було  забруднено  Бучакський  водоносний  горизонт  і  вода  із



локальних джерел досі  не  відповідає  державним стандартам якості  питної
води.  У  зв’язку  зі  значною  мінералізацією  води  в  перших  водоносних
горизонтах,  використання  локальних  систем  очистки  та  доочистки  є
нерентабельною,  тому  в  регіоні  єдиним  можливим  засобом  постачання
питної води є доведення її до споживачів через магістральні централізовані
водогони,   а  найближчим  оператором  по  добутку  води  є  ДПП
«Кривбаспромводопостачання».

      Централізованим питним водопостачанням забезпечено лише 6 з 18 сіл
(с. Вакулове,  с. Жовте,  с. Новоподільське,  с. Нововасилівка,  с. Українка,
с. Садове)  з  населенням  1510  мешканців  (48,7 %  від  загальної  кількості
населення  ТГ,  при  чому  в  с. Жовте  по  мережам  централізованого
водопостачання подається технічна вода, так як вода добувається з локальної
свердловини).

    Задля  забезпечення  населення  Вакулівської  ТГ  доступом  до  питного
водопостачання  за  рахунок  коштів  з  обласного  бюджету  здійснюється
будівництво нової гілки магістрального водогону 12 км від с. Новоолексіївка
до с. Калашники  Вакулівської сільської ради щоб під’єднати її до діючого
водогону ДПП «Кривбаспромводопостачання». Прокладання магістрального
водогону  створює  технічну   можливість   будівництва  розподільчих
водопровідних мереж в селах та забезпечити населення громади  доступом до
якісного питного водопостачання. 

      За  участю  громади  та  за  фінансової  підтримки   Дніпропетровської
обласної  ради  та  Україно-швейцарського  Проекту  «Підтримка
децентралізації  в  Україні»  (Проект  DESPRO)  впродовж  2016-2017  років
здійснювалося  будівництво  розподільчих  вуличних  мереж  в
с. Нововасилівка,  с. Новоіванівка,   с. Мар’ївка,  підвідного  водогону  до
с. Жовте.   Для забезпечення належного управляння та модернізації наявної
системи  водопостачання  в  громаді  (в  с. Вакулове)  планується  здійснити
реконструкцію  наявних  водопровідних  мереж  а  також  підвищити  якість
управління  системою  через  запровадження  інформаційних  технологій  на
КП «Відродження»  (єдиного  локального  оператора  водопостачання  в
громаді) та поліпшення його матеріально-технічного забезпечення.

3.2 .Відновлення вулично-дорожньої мережі

      Наявність  та  якість  автомобільних  доріг  є  ключовою  умовою  для
забезпечення  населення  доступними  та  якісними  соціально  важливими
послугами.  У  Вакулівській  ТГ  мережа  освітніх  та  медичних  закладів
сформована таким чином щоб можна було до них доїхати впродовж 15-20



хвилин,  однак  внаслідок  того,  що понад  80% доріг  експлуатуються  15-35
років  без  проведення  капітального  ремонту,  дорога  займає  вдвічі-втричі
довше:  на відстань у  11 км шкільний автобус витрачає 40 хвилин. Окрім
збільшення  витрат  часу  із-за  поганого  стану  дорожнього  полотна
пришвидшується знос деталей і  ремонт транспортних засобів  приходиться
робити набагато частіше.

      Протяжність Вакулівської ТГ становить 28 км, між населеними пунктами
пролягає  114,4  км  автомобільних  доріг,  з  яких  лише  37%  є  дорогами
місцевого  значення  (тобто  знаходяться  на  балансі  Вакулівської  сільської
ради). Інші, 63% доріг, які є основними дорогами загального користування та
з’єднають  населені  пункти  між  собою,  є  державними  автодорогами
територіального  значення  і  можуть  експлуатаційно  утримуватись  лише  її
власником  -  регіональною службою Державного агентства автомобільних
доріг України (Укравтодор). 

     Лише  зі  змінами  національного  законодавства  у  2015  році,  стало
можливим  здійснювати  співфінансування  ремонту  доріг  державного
значення  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів   -  шляхом  укладання
договорів  з  відповідною  обслуговуючою  організацією.  Доки  не  відбулась
передача  доріг  з  державної  до  комунальної  власності  та  наповнення
цільового  державного  дорожнього  фонду,  договірні  засади  з
балансоутримувачем поки є єдиним інструментом підтримувати автомобільні
дороги у належному стані.

     Для співфінансування здійснення поточного ремонту доріг загального
користування  в  сільському  бюджеті  Вакулівської  ТГ  щорічно
передбачаються кошти, але використання призначень не було.

3.3.Надання якісних освітніх послуг

     У Вакулівській ТГ працюють 2 дошкільні заклади  та 2 загальноосвітні
школи  (Вакулівська  опорна  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  до  складу  якої  входить
Мар’ївська філія, та Жовтянська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Майже  всі  діти  дошкільного  та  шкільного  віку  Вакулівської  ТГ  охоплені
дошкільної та середньою загальною освітою. Підвіз учнів з навколишніх сіл
здійснюється 5 шкільними автобусами.

      Для  забезпечення  належними  санітарно-гігієнічними  умовами  в
дошкільних  та  загальноосвітніх  закладах  впродовж  2016-2021  роках  були
проведені заходи з поточного та капітального ремонту будівель (в т.ч. заходи
з енергоозбереження), придбання нового обладнання та меблів. 



     Так як якісна шкільна освіта є першою ланкою до отримання тієї професії
та  кваліфікації,  яка  дозволить  у  майбутньому  молодим  спеціалістам  бути
конкурентними на ринку праці та надасть можливість до самореалізації та
фінансової  забезпеченості,  перед громадою та  сільськими школами постає
велика  відповідальність  –  дати  дітям  той  рівень  знань  та  навичок,  який
дозволить  їм  опанувати  омріяну  професію  і   вступити  до  державних  та
комунальних закладів освіти на рівні з випускниками з міст. 

      Для підвищення якості освіти в сільських школах планується оновлювати
методичне  забезпечення  та  постійно  підвищувати  професійний  рівень
педагогічних  кадрів.  Однак  отримання  якісної  освіти  неможливе  без
використання  інформаційних  та  комунікаційних  технологій.  Сучасні
інформаційні  ресурси  вже  дозволяють  приймати  участь  у  програмах
дистанційного  навчання  (  «e-освіта»)  та  майстер-класах  по  самих
різноманітних видах творчості та мистецтва. Тому важливим є  забезпечення
доступу закладів освіти та бібліотек до вже існуючих інформаційних ресурсів
(платформ) та створення власних мереж, що надасть рівний доступ до нових
інформаційних і методичних матеріалів та розширить можливості молоді для
отримання сучасної освіти, поліпшити свої комунікаційні та мовні навички.

     Окремим напрямом підвищення  якості  освіти  в  сільських  населених
пунктах  є  розвиток  позашкільної  (так  званої  «неформальної»)  освіти.
Неформальна освіта (або «освіта впродовж життя») –  це новий підхід для
формування  навичок  молоді,  які  не  в  повній  мірі  формуються  в  закладах
середньої та середньоспеціальної освіти. До таких знань та навичок можна
віднести вміння долати конфлікти та приймати рішення, скоординувати та
згуртовувати  роботу  колективу.  Неформальна  освіта  дозволяє  на  практиці
працювати  з  темами  відповідального  лідерства  в  громаді,  розвитку
волонтерства та творчості. Весь освітній процес відбувається через так звані
інтерактивні  методики,  що  дозволяють  перевести  теоретичні  знання  в
практичний досвід. 

     У  Вакулівський  громаді  збережено  унікальний  для  регіону  досвід  –
юнацького авіамоделювання. В авіамодельній лабораторії, під керівництвом
майстра спорту  міжнародного  класу  з  авіамодельного спорту,  триразового
чемпіону  СРСР  по  повітряному  бою,  Дубінецького  Анатолія
Олександровича,  учнями  вже  було  встановлено  двадцять  сім  світових
рекордів та  виховано десять рекордсменів СРСР серед юнацтва. В 2011 році
вихованці  стали  чемпіонами  України  з  метального  планеризму.  Для
майбутнього  розвитку  громади  і  формування  технічних  навичок  у  молоді



важливо  не  тільки  зберегти  унікальний  досвід,  але  й  максимально
використати його в різноманітніших аспектах життя громади.

 3.4.Доступність медичних послуг

     Належна якість надання медичних  послуг має забезпечуватись  через
оптимізацію мережі медичних закладів  за рівнем спеціалізації та створення
так званих  «медичних госпітальних округів»  -  щоб можна будо добратись
впродовж 60 хвилин до лікарні інтенсивної терапії з відповідним кадровим,
матеріальним  та  технічним  оснащенням.  На  місцевому  рівні  найбільш
близькою  та  доступною  має  бути  первинна  медична  допомога  —  та
допомога,  яка  може  надаватись  за  місцем  проживання  лікарем   загальної
практики — сімейної медицини.

    На  території  Вакулівської  територіальної  громади  створено
комунальний  заклад  КНП  «Амбулаторією  загальної  практики-сімейної
медицини»  Вакулівської  сільської  ради  для  надання  послуг  первинної
медичної  допомоги  у  сфері  охорони  здоров’я  на  базі  новозбудованого
приміщення в с. Вакулове. У квітні місяці 2020 року було підписано договір
із Національною службою здоров’я, за умовами якого заклад отримує кошти
«що ходять за пацієнтом».

До 2019 року всі заклади охорони здоров’я, які знаходяться на території
Вакулівської сільської ради, перебували на балансі районної ради і не були
передані до територіальної громади. 

    Суттєвою допомогою місцевому населенню стало б відкриття в медичних
закладах  (ФАПах)  пунктів  з  продажу  лікарських  засобів  та  медичних
препаратів, реалізація яких можлива за новими ліцензійними умовами лише
їх  працівниками  з  медичною  освітою  на  підставі  договорів,  укладених  із
суб’єктом  господарювання,  що  має  ліцензію  на  роздрібну  торгівлю
лікарськими засобами.

4 .ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Створення  безпечного  середовища  для  всіх  мешканців  громади  є
важливою  передумовою  для  збереження  людського  та  природного
потенціалу - важливо не тільки поліпшити соціально-економічне становище
та захист громадян, але й створити умови для відповідального ставлення та
збереження  природних  ресурсів  для  майбутніх  поколінь  -   земель,  річок,
лісових насаджень.

4.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки



     З 2014 року на національному рівні відбувається реформування сектору
цивільної  безпеки –  реформи правоохоронних органів  та  судової  системи.
Реформа  має  сприяти  суттєвому  розширенню  доступу  громадян  до
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також електронних
сервісів Міністерства юстиції на рівні територіальних  громад. У виконкомі
Вакулівської  ТГ  організовано  виїзні  засідання  спеціалістів  Софіївського
бюро правової допомоги.

     Для об’єднаної громади не менш важливим викликом стає забезпечення
громадської  безпеки,  в  тому  числі  правопорядку,  цивільного  і
протипожежного захисту.

    За  громадським порядком  на  території  ТГ слідкує  дільничний  офіцер
громади,  якому забезпечено технічну та матеріальну базу для забезпечення
та  підтримки  правопорядку  на  території  18  сіл,  які  ввійшли  до  складу
Вакулівської  громади.  Починаючи  з  2019  року  в  сільському  бюджету
передбачаються  кошти  у  вигляді  субвенції  до  державного  бюджету  через
ГУНП  у  Дніпропетровській  області  для  забезпечення  офіцера  громади
пальним  для  виконання   ним  своїх  повноважень.  При  виникненні  пожеж
техногенного  або  природного  характеру  до  ліквідації  залучається
Софіївський районний сектор 41 державно-пожежної рятувальної частини ГУ
ДСНС у Дніпропетровській області, який у кращому разі зможе добратись до
місця події впродовж  50 хвилин.

    Для підвищення рівня громадської безпеки в Вакулівській ТГ планують
посилити взаємодію з відділами національної поліції та цивільного захисту
населення (Державної служби України з надзвичайних ситуацій) та створити
«Центр безпеки». Такий центр дасть можливість оперативніше реагувати на
випадки порушення правопорядку, дорожньо-транспортних пригод, пожеж та
природних  явищ,  здійснювати  профілактичні  заходи  та  налагоджувати
взаємодію та координацію дій між різними структурами та організаціями при
виникненні надзвичайних ситуацій. В центрі планується створити пожежно-
рятувальний  підрозділ   та  встановити  систему  відеонагляду  (в  т.ч.
використовуючи летальні апарати,  які  розроблені  в місцевій авіамодельній
лабораторії).

В  2018  році  за  рахунок  субвенції  з  обласного  бюджету  було  розроблено
проектно-кошторисну  документації  на  будівництво  «Центру  безпеки».  У
2021 році проект по будівництву «Центру безпеки» було подано на конкурс
проектів,  які  можуть  реалізуватися  за  рахунок  коштів  Державного  Фонду
Регіонального Розвитку (ДФРР).



4.2. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя

    В  Дніпропетровській  області  була  розроблена  обласна  стратегія
поводження з  твердими побутовими відходами,  в  рамках якої  впродовж 5
років заплановано всю територію області  розподілити на умовні округи для
будівництва  перевантажувальних/сміттєсортувальних  комплексів  та
регіональних  полігонів,  щоб  забезпечити  економічну  доцільність  збору  та
переробки сміття зі всіх територій.

     В  рамках  цієї  стратегії  для  об’єднаних  територіальних  громадах
планується  надати  допомогу  щодо  будівництва  майданчиків  для  прийому
вторинної  сировини  та  сортування  побутових  відходів  та  запровадити
«нульовий тариф» на вивезення ТПВ.

4.3.Збереження водойм та відновлення лісосмуг

      По території протікають дві маловодні річки Жовтненька (права притока
р. Кам'янка,  басейн  Дніпра)  та  Базавлучок  (права  притока  р.  Базавлук),  а
також розташовано 8 ставків. В водоймі біля с. Жовте («Кльове  місце») ще
до  2014  року  організовували  турніри  з  любительського  та  спортивного
рибальства,  однак  з  із-за  висохлого  водного  дзеркала  такі  заходи  вже  не
проводять.  Така  ситуація  склалась  і  з  іншими  ставками  –   вони  стали
замулюватись  та  пересихати.  Для  маловодного  регіону,  яким  є  територія
Вакулівської ТГ, важливо відновити та зберегти обмежені водні ресурси.

      Відновлення та очищення лісосмуг є важливими заходами не тільки для
підтримки  родючості  ґрунтів  та  зниження  вітрової  ерозії
сільськогосподарських земель, але й створення безпечних умов пересування
автомобільними шляхами. У 2022 році планується створення спеціалізовано
комунального підприємства по санітарному очищенню лісосмуг від парослі
та дерев.

                       5. Фінансове забезпечення реалізації Плану. 

 Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як 
із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів 
вищого рівня.

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок:

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 
бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 
спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;



 субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів 
місцевим бюджетам;

 коштів місцевих бюджетів;
 коштів міжнародної технічної допомоги (МЕРМ);
 коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством України.

  Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених 
пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості життя 
населення, інвестиційно-інноваційної активності на території сільської ради.

       У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. Зміни 
та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії сільської ради.

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації  Плану.
     Заходи  Плану фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради,
субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від плат різного роду
податків,  акцизних,  ринкових зборів  та  інших надходжень  до  бюджету  у
відповідності до програм пов’язаних із децентралізацією влади.
   У  процесі  виконання  План  може  уточнюватися.  Зміни  і  доповнення  до
Плану  затверджуються  сесією  Вакулівської  сільської  ради  за  поданням
сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.
     Звітування про виконання Плану здійснюється за підсумками півріччя та
року.
    Сесія   Вакулівської  сільської   ради визначає першочерговість виконання
заходів з урахуванням пріоритетних напрямків плану і наявності фінансових
та інших ресурсів.
      Основні показники та окремі заходи можуть коригуватися з урахуванням
соціально-економічної  ситуації  в  громаді  та  суспільстві  з  відповідним
погодженням  у  встановленому  порядку  з  Дніпропетровською  обласною
радою, Міністерством економіки України та іншими центральними органами
виконавчої влади.
    Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням плану передбачає:
- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;
-  щоквартальний розгляд  питання  про  хід  виконання  плану  на  засіданнях
виконавчого  комітету  Вакулівської  сільської  ради,  при  потребі  –  на
пленарних засіданнях сесії   Вакулівської   сільської ради;



- підготовку розпорядчих документів  Вакулівської   сільської  ради з питань
її виконання;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.


