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АТ – акціонерне товариство

ВПО – внутрішньо переміщена особа

ЗДО – заклад дошкільної освіти

КЗ – комунальний заклад

КЗК – комунальний заклад культури

ККП – комбінат комунальних підприємств

КНП – комунальний некомерційний заклад

КП – комунальне підприємство

МЛ – міська лікарня

ОТГ – об’єднана територіальна громада

ПКД – проектно-кошторисна документація

ПРАТ – приватне акціонерне товариство

РФ – регіональна філія

СФГ – селянське фермерське господарство 

ТГ – територіальна громада

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

ТПВ – тверді побутові відходи

ФГ – фермерське господарство

ФОП – фізична особа-підприємець

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

ЦРЛ – центральна районна лікарня

ШУ – шахтоуправління

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
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ЗАГАЛЬНА  
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ОСВІТА

БЮДЖЕТ

ВІДСТАНЬ ДО  
АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ЦЕНТРІВНАСЕЛЕННЯ

c. Олефірівка

458 км²
площа

5 448 
жінки

5 413 
чоловіки

17 населених пунктів

550 км
м. Київ

112 км
м. Дніпро

76 км
м. Синельникове 

7 114 осіб 
працездатне  

населення

1 665 осіб 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

419 осіб 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

400 осіб 
ТОРГІВЛЯ

324 особи 
ОСВІТА

559 осіб 
ІНШЕ

6 закладів  
середньої освіти

7 закладів  
дошкільної освіти

103 845,2 тис. грн
2021 РІК

МИКОЛАЇВКА

c. Бажани c. Дмитрівка c. Катеринівка
c. Петрівка

c. Новопричепилівка

c. Маломиколаївка

c. Кардаші

c. Запоріжжя
c. Сидоренко

c. Русакове

c. Васильківське 
c. Кунінова

c. Чумаки

c. Відродження

c. Мар’їна Роща

3 367 осіб

ПРАЦЕВЛАШТОВАНЕ 
НАСЕЛЕННЯ
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Умовні позначення
Межі районів
Центри районів
Межі тергромад
Територія Миколаївської селищної ТГ

ГЕОГРАФІЯ ТА 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

Миколаївська сільська територіальна громада утворена 28 березня 2017 року. 
Відповідно до територіально-адміністративного поділу до складу громади вхо-
дить 17 населених пунктів із адміністративним центром в с. Миколаївка, що фор-
мують старостинські округи: Васильківський, Дмитрівський та Петрівський. 

Громада розташована в степовій природній зоні України в східній частині  
території Дніпропетровської області. Ландшафт громади переважно рівнинний. 
Через Миколаївську громаду протікають річки: Самара, Лозова, Чаплинка. 

Миколаївська громада розташована в зоні помірних широт. Клімат – помір-
но-континентальний. У цілому, він характеризується відносно прохолодною зи-
мою і спекотним літом. Середньорічна кількість опадів 425-475 мм, переважають 
вітри північно-східного і східного напрямів. У зв’язку зі зміною кліматичних умов 
територія громади належить до зони ризикованого землеробства.

Миколаївська сільська територіальна на півночі межує із Богданівською сіль-
ською територіальною громадою та Брагинівською сільською територіальною 
громадою, на сході від неї знаходяться Петропавлівська селищна територіальна 
громада та Першотравенська міська територіальна громада, на півдні – Межів-
ська селищна територіальна громада, на південному заході – Дубовиківська сіль-
ська територіальна громада

Загальна площа Миколаївської громади – 458 кв.км, що складає 1,44% від пло-
щі Дніпропетровської області (25 місце за площею серед 86 територіальних гро-
мад області). 

Адміністративний центр – село Миколаївка – знаходиться на відстані 112 км  
від обласного центру м. Дніпро, 76 км від районного центру м. Синельникове  
та 550 км від м. Київ. 

Відстань від адміністративного центру громади до майже усіх населених 
пунктів не перевищує 25 км. 

Рисунок 1 – Географічне розташування  
Миколаївської сільської територіальної громади 

Рисунок 2 – Відстань до найбільших міст України

1 019
216

550

133

560

112

136

Миколаївка
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жать державному підприємству «Павлоградський держлісгосп». Ландшафтні 
заказники «Мар’їн гай» площею 2 803 га та «Петропавлівські лимани» площею 
1 212,4 га знаходяться на території громади. Станом на початок 2021 року 164 га 
земельних ділянок не використовуються та можуть розглядатися, як потенційні  
об’єкти оренди.

Рисунок 3 – Територія Миколаївської громади

Із загальної площі Миколаївської громади (45 800,0372 га) сільськогосподар-
ські угіддя складають 37 452,8487 га, із них 32 517,7444 га припадає на ріллю.

Також у межі громади входять наступні землі:

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ – 37 452,8487 га8 347,1885 га

землі житлової та  
громадської забудови – 492 га

землі оздоровчого  
призначення – 5,2854 га;
землі рекреаційного  
призначення – 10 га;
землі історико-культурного  
призначення – 11,8075 га;

землі лісогосподарського  
призначення – 2 008,9065 га

землі водного фонду –  
923,234 тис. га

землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення – 1 461,8431 га

землі природно-заповідного  
та іншого природоохоронного  
призначення – 4 015,4 га

Таблиця 1. – Адміністративний поділ громади

Населені пункти Площа, га
Відстань  

до адміністративного 
центру, км

Адміністративний 
центр с. Миколаївка 1312,50 0

Васильківський 
старостинський 
округ

сел. Васильківське 184,23 23

с. Русакове 50,60 27

с. Кунінова 42,72 23

с. Запоріжжя 50,57 18

с. Сидоренко 78,11 23

Дмитрівський 
старостинський 
округ

с. Дмитрівка 1078,27 11

с. Бажани 100,31 15

с. Відродження 64,16 18

с. Кардаші 121,42 12

с. Олефірівка 177,95 19

с. Чумаки 149,19 17

Петрівський 
старостинський 
округ

с. Петрівка 92,56 4

с. Маломиколаївка 74,19 10

с. Новопричепилівка 16,12 12

с. Катеринівка 74,99 9

с. Мар’їна Роща 190,54 11
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НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЯ

У Миколаївській громаді в 2021 році у порівнянні із 2020 роком спостерігаєть-
ся поступове зменшення кількості жителів. Станом на 1 квітня 2021 року на тери-
торії громади проживає 10 861 особа. У 2018-2019 роках кількість населення грома-
ди була суттєво нижчою порівняно із 2020-2021 роками, адже до складу громади  
не входив Дмитрівський старостинський округ.

Щільність населення в громаді станом на 2021 рік складає 23 особи/кв.км. 
Варто зазначити, що щільність населення в Синельниківському районі становить 
31,06 осіб/кв.км, а в Дніпропетровській області загалом цей показник складає 
99,54 осіб/кв.км. 

Таблиця 2. – Кількість населення громади у розрізі населених пунктів 

Назва  
населеного пункту 2018 2019 2020 Станом  

на 01.04.2021

с. Миколаївка 3954 4107 ↑ 4078 4060

Васильківський 
старостинський округ 1279 1243 1225 1210

с-ще Васильківське 847 835 826 819

с. Запоріжжя 97 90 86 87

с. Русакове 176 167 164 161

с. Кунінова 46 42 41 39

с. Сидоренко 113 109 108 104

Дмитрівський 
старостинський округ 4277 4274

с. Дмитрівка 3129 3131 ↑

с. Бажани 166 165

с. Відродження 34 34

2018

6 787

2019

6 787

2020

10 896

2021

10 861

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ, ОСІБ

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ, К-СТЬ ОСІБ

Назва населеного 
пункту 2018 2019 2020 Станом  

на 01.04.2021

с. Кардаші 142 140

с. Олефірівка 579 578

с. Чумаки 227 226

Петрівський 
старостинський округ 1466 1455 1316 1317

с. Петрівка 382 381 371 372 ↑

с. Новопричепилівка 36 35 34 34

с. Катеринівка 382 381 275 274

с. Мар'їна Роща 410 409 392 392

с. Маломиколаївка 256 249 244 245 ↑

Скорочення кількості населення було зареєстровано у всіх населених  
пунктах Миколаївської громади за останні декілька років. У 2021 році спостері-
гається незначне збільшення кількості жителів у с. Дмитрівка, с. Петрівка та  
с. Маломиколаївка. Домінантним фактором зменшення кількості населення в 
громаді є природнє скорочення. Найчастіше жителі Миколаївської громади по-
мирають від хвороб системи кровоообігу (78%), онкологічних захворювань (13%) 
та внаслідок впливу зовнішніх причин (9%).

У 2018 році природнє скорочення населення склало 92 особи, у 2019 році – 
88 осіб, а у 2020 році – 218 осіб. У 2020 році враховано включення Дмитрівського 
старостинського округу до складу громади та відповідну ситуацію із міграційним 
рухом населення.

У Миколаївській громаді упродовж останніх трьох років спостерігалася  
позитивна тенденція щодо внутрішньої міграції: кількість прибулих осіб перева-
жає над кількістю тих, хто виїхав за межі громади. У 2018 році міграційний приріст 
становив 109 осіб, у 2019 році – 90 осіб, а у 2020 році – 227 осіб. 

138 129

266

484146

2018 2019 2020

кількість померлих

кількість народжених
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Основна маса внутрішньої міграції (біля 77% від загальної кількості внутрішніх 
мігрантів) відбувається в межах Дніпропетровської області (м. Першотравенськ, 
м. Павлоград та м. Дніпро); решта (23%) обирають більш віддалені області для  
міграції – Львівська, Полтавська, Харківська, Київська.

Станом на 1.04.2021 року у Миколаївській громаді мешкає 493 внутрішньо  
переміщених особи (ВПО) із Донецької та Луганської областей.

Станом на 2021 рік у громаді проживає майже однакова кількість чоловіків  
і жінок  – 5 413 (49,84%) та 5 448 (50,16%) відповідно. Кількість жінок переважає  
кількість чоловіків здебільшого у віковій групі 55+. У вікових групах молодшого 
віку за кількісним складом переважає чоловіча стать.

Аналіз статево-вікового розподілу населення громади дає змогу припустити, 
що у майбутньому очікується подальше старіння населення, скорочення кілько-
сті працездатного населення та жінок репродуктивного віку.

За етнічним складом населення Миколаївська громада є мононаціональною. 
Частка українців у громаді складає 80%, росіяни – 11%, роми – 7% та інші націо-
нальності, що складають 2%.

СТАТЕВО-ВІКОВА ПІРАМІДА НАСЕЛЕННЯ, 2021 РІК 

ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ, К-СТЬ ОСІБ

292
279

334

107

189183

2018 2019 2020

кількість прибулих

кількість вибулих

0 100500 200400 300300 400200 500100
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345 301

247 258

290 258

218244

260273

416436

360371

462468

355356

414372
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чоловіки

жінки

українці

роми

інші національності
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29

1

0

52

11

2
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ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ  
ТА РИНОК ПРАЦІ

Основою розвитку Миколаївської громади є трудові ресурси. Проте, з кож-
ним роком кількість працездатного населення у громаді зменшується. Станом на 
2021 рік 7 114 особи в громаді є працездатними. У 2020 році цей показник склав  
7 135 осіб.

Кількість зайнятого населення в громаді у 2020 році складала 3 262 особи,  
а на початок 2021 року цей показник зріс і становив 3 367 осіб. Із цієї кількості  
основна частина населення, а саме 2 398 осіб або 71,22%, працюють за межами 
свого населеного пункту.

Основна кількість населення зайнята у добувній промисловості  – 49,45%. 
Також значна частина мешканців громади зайнята в сільському господарстві 
(12,44%), оптовій та роздрібній торгівлі (11,88%), освітній сфері (9,62%). 

Таблиця 3. – Зайнятість населення 

Сфера Кількість 
зайнятих осіб

% до загальної кількості 
зайнятого населення

Добувна промисловість 1 665 49,45

Сільське господарство 419 12,44

Оптова та роздрібна торгівля 400 11,88

Освіта 324 9,62

Сфера послуг 189 5,61

Транспорт та поштова діяльність 102 3,03

Охорона здоров’я та соціальна 
допомога 56 1,66

Мистецтво, спорт, розваги 50 1,49

Водопостачання, каналізація, 
поводження з твердими 
побутовими відходами

43 1,28

Інше 119 3,53

Найбільшим роботодавцем для жителів громади та одним із основних плат-
ників податків є ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Таблиця 4. – Кількість працівників ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», 
які проживають в Миколаївській громаді 

Шахтоуправління К-сть працівників

ШУ Першотравенське (ш. Степова, ш. Ювілейна) 711

ШУ Дніпровське (ш. Дніпровська, ш. Сташкова) 687

ШУ ім. Героїв космосу (ш. Героїв Космосу, ш. Благодатна) 18

ШУ Павлоградське (ш. Павлоградська, ш. Тернівська) 10

ШУ Тернівське (ш. Самарська, ш. Західно-Донбаська) 36

Філіали 203

Серед інших найбільших роботодавців у громаді: Миколаївська сільська 
рада, ТОВ «ДТЕК Сервіс» та Регіональна філія «Придніпровська залізниця»  
АТ «Укрзалізниця».

Таблиця 5. – Основні роботодавці в громаді

Назва суб’єкта 
економічної діяльності

Основний  
вид діяльності

Кількість 
працевлаштованих

ПРАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»

05.10 Добування  
кам’яного вугілля 1 665

Миколаївська  
сільська рада

84.11 Державне управління  
загального характеру 551

ТОВ «ДТЕК Сервіс» 80.10 Діяльність приватних 
охоронних служб 94

РФ «Придніпровська  
Залізниця»  
АТ «Укрзалізниця»

49.20 Вантажний  
залізничний транспорт 90

Першотравенський 
ремонтно- 
механічний завод

25.11 Виробництво будівельних 
металевих конструкцій  
і частин конструкцій

51

ТОВ «Весна»

01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису), 
бобових культур 
і насіння олійних культур

45

СФГ «Престиж»

01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису),  
бобових культур  
і насіння олійних культур

25

СФГ «Евріка»

01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису),  
бобових культур 
і насіння олійних культур

20

СФГ «Вільне»

01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису),  
бобових культур  
і насіння олійних культур

17

СФГ «САМ»

01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису), 
бобових культур  
і насіння олійних культур

16

Кількість безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2020  році, 
становила 311 осіб. У першому кварталі 2021 року кількість безробітних склала 
159 осіб. Серед них переважну більшість складають жінки та молодь до 35 років.
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ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ТА РИНОК ПРАЦІ

Транспорт

ІНФРАСТРУКТУРА

На південно-східній околиці села Миколаївка розташована Миколаївка- 
Донецька  – проміжна залізнична станція 2-го класу Дніпровської дирекції за-
лізничних перевезень Придніпровської залізниці. Станція розташована на од-
ноколійній електрифікованій постійним струмом лінії Роз’їзд № 5 – Павлоград I  
(68,5 км).

У селі Миколаївка між станціями Богуславський (17 км) та Миколаївка- 
Донецька (11 км) розташована платформа 73 кіломе́тр – пасажирська зупинна за-
лізнична платформа на лінії Павлоград I – Покровськ.

У селі Дмитрівка знаходиться 81 кіломе́тр – пасажирський залізничний зупин-
ний пункт Дніпровської дирекції на лінії Роз’їзд № 5 – Павлоград I між станціями 
Богуславський (15 км) та Миколаївка-Донецька (13 км).

Поблизу села Олефірівка розташований 90 кіломе́тр – залізничний пасажир-
ський зупинний пункт Дніпровської дирекції між станціями Богуславський (5 км) 
та Миколаївка-Донецька (23 км).

Загальна протяжність автомобільних доріг у Миколаївській громаді складає 
147,8 км. Переважає ґрунтове покриття  – 60,967 км. Дороги з твердим покрит-
тям складають 46,308 км з твердим покриттям та 40,525 км із удосконаленим  
покриттям.

Таблиця 6. – Кількість безробітного та працевлаштованого населення

2018 2019 2020 І кв. 2021

Кількість безробітних осіб 143 162 311 159

Із них жінки 119 101 173 79

Із них молодь до 35 років 74 66 85 48

Кількість працевлаштованих 127 135 136 33

У 2020 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 136 осіб,  
у першому кварталі 2021 року  – 33 особи. Основні сфери працевлаштування:  
сільське господарство, добувна промисловість, торгівля, державне управління.

Через територію громади проходять дороги державного (міжнародні) та місцево-
го значення (територіальні, обласні та районні).

41,25 %

удосконалене  
тверде покриття

тверде покриття

ґрунтові дороги

ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

31,33 %

41,25 %

27,42 %
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Екологічна інфраструктура Водопостачання

Найпоширенішими забруднюючими речовинами в громаді є діоксид вугле-
цю, а також пил із вмістом марганцю та його сполук, двоокису азоту, двоокису 
сірки, окислів вуглецю та ін. Небезпечні викиди утворюються, здебільшого, від 
шахтних породних відвалів (териконів). Інші промислові підприємства, котрі 
функціонують на території громади, також є причиною забруднення навколиш-
нього середовища.

Небезпечний вплив на довкілля також мають стихійні сміттєзвалища, що утво-
рилися у різних населених пунктах громади. Станом на початок 2021 року стихійні 
сміттєзвалища зафіксовано у:

• с. Дмитрівка (глинище);
• с-ще Васильківське (територія колишньої птахофабрики);
• с. Петрівка (територія колишньої свиновідгодівельної ферми);
• с. Миколаївка (територія колишньої молочної товарної ферми).

Із 2018 року збір твердих побутових відходів (ТПВ) у громаді здійснює Кому-
нальне підприємство «Васильківський ККП». Наразі в громаді відсутній полігон 
для захоронення твердих побутових відходів. Комунальне підприємство вивозить 
відходи на сміттєзвалище, що знаходиться поблизу шахти «Ювілейна».

Упродовж 2018-2020 років підприємством вивезено орієнтовно 4 800 тон 
твердих побутових відходів. Щороку їх кількість збільшується. За три роки надан-
ня послуг із вивезення відходів у громаді тариф на вивезення стабільно складав 
18,34 грн з особи на місяць. У 2021 році тариф було збільшено до 30 грн з особи.

У громаді спостерігається позитивна динаміка щодо надання послуг із виве-
зення ТПВ. Станом на початок 2021 року 1 048 домогосподарств мають договори з 
КП «Васильківський ККП» на вивезення відходів, що складає 36% від загальної кіль-
кості домогосподарств в громаді. У 2018 році, наприклад, цей показник становив  
45 договорів.

У 2019 році в громаді запроваджене сортування відходів. Сортуються наступ-
ні фракції відходів: скло, пластик, папір. Протягом 2019-2020 років відсортовані 
відходи здавалися у пункти прийому вторинної сировини. Станом на початок  
2021 року відсортовані відходи складуються в межах громади на складських при-
міщеннях. Далі ці відходи будуть передані переробникам вторинної сировини.

Найгострішими проблемами надання послуги водопостачання в громаді є 
недостатня кількість води в регіоні, відсутність централізованого водопостачан-
ня в основної маси населення.

У Миколаївській громаді переважає децентралізоване постачання питної 
води, проте упродовж останніх п’яти років кількість населення, яке отримує воду 
за допомогою централізованого постачання збільшується.  До кінця 2021 року 
заплановано, що 22% домогосподарств отримуватимуть воду централізовано. 
Комунальне підприємство «Васильківський ККП» забезпечує населені пункти 
громади питною водою. Станом на початок 2021 року заборгованість споживачів 
питної води складає 45 215 грн.

Серед 17 населених пунктів 4 села отримують питну воду із централізовано-
го водогону: с. Миколаївка (170 домогосподарств), с. Катеринівка (67 домогоспо-
дарств), с. Петрівка (7 домогосподарств) та с. Мар’їна Роща (53 домогосподарства). 
Загалом, станом на І квартал 2021 року 297 домогосподарств громади є спожива-
чами питної води із централізованого водогону громади.

Протяжність водогону в громаді станом на початок 2021 року складає 21 064 м. 
Із цієї кількості 1 500 м перебувають у незадовільному стані (с. Петрівка).

Таблиця 7. – Транспортні шляхи, що пролягають через громаду

Категорія  
дороги Індекс Найменування Протяжність  

у громаді, км

Міжнародні М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине 27

Територіальні

Т-04-27 Дмитрівка – Зелений Гай – 
Гаврилівка 16

Т-04-31 Першотравенськ-Васильківське-
Володимирівка-Солоне 13,3

Обласні О-041308 Петропавлівка – Миколаївка 2,9

Районі

С-041303
Мар’їна Роща –  
Петрівка до а/д Петропавлівка –  
Сонцеве – Богданівка

16,6

С-041317 Запоріжжя – Русакове – 
Васильківське 9

Мережу доріг місцевого значення громади в основному було сформовано  
у 70-80 роках 20 століття. Частина доріг експлуатується 15-35 років без проведен-
ня капітального ремонту. Звідси 41,582 км доріг потребують термінового капіталь-
ного ремонту та 41,655 км потребують поточного ремонту. Із них в аварійному 
стані знаходяться дороги територіального, обласного та районного значення, що 
проходять через громаду.

2018 2018

810

1 100

34245

825
1 048

1 900

2019 20192020 2020 I кв 2021

КІЛЬКІСТЬ ВИВЕЗЕНИХ ТПВ  
В ГРОМАДІ, ТОН

КІЛЬКІСТЬ ДОГОВОРІВ НА  
ВИВЕЗЕННЯ ТПВ В ГРОМАДІ, ТОН



22 23

ІНФРАСТРУКТУРА ІНФРАСТРУКТУРА

П
Р

О
Ф

ІЛ
Ь

 Г
Р

О
М

А
Д

И
 • 

М
И

К
О

Л
А

ЇВ
С

Ь
К

А
 С

ІЛ
Ь

С
Ь

К
А

 Т
Г 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  
ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

2017 5 % 95 %

92 %

90 %

85 %

8 %

10 %

15 %

2019

2018

2020

централізоване децентралізоване

Окрім централізованого джерела водопостачання іншими джерелами питної 
води в громаді є криниці (комунальні, громадські, приватні), колонки та індиві-
дуальні свердловини. За період 2017-2020 років кількість перерахованих джерел  
у громаді зменшилася. 

В окремі населені пункти здійснюється довіз питної води: с-ще Васильківське, 
с. Сидоренко, с. Кунінова, с. Запоріжжя та с. Миколаївка. Ці населені пункти гео-
графічно розташовані на геологічній території монолітної кам’яної плити. Тому 
кількість підземних вод є в дуже мізерною, а їх якості – якостями технічних вод.

Наразі в громаді розроблені три пілотні маршрути довозу питної води:
• забір води у с. Русакове та підвіз до сіл Васильківського  

 старостинського округу (кілометраж маршруту становить 125 км);
• забір води в с. Русакове та підвіз до школи, дитячого садочку,  

 фельдшерського пункту, сільського клубу сел. Васильківське  
 (кілометраж маршруту – 35 км);

• підвіз води для населення, закладів освіти, культури,  
 амбулаторії, сільської ради с. Миколаївка (кілометраж маршруту – 65 км).

У 2019 році в Миколаївській громаді розроблений План удосконалення по-
слуги водопостачання та водовідведення на 2019-2024 роки. План удосконалення 
послуги (SDIP) – це всеохоплюючий інструмент для управління та удосконалення 
послуги шляхом визначення послідовних зв’язків між громадянами та органами 
місцевої влади/ постачальниками послуги.

У зв’язку із видобуванням вугілля значно погіршилася смакові якості під-
земних вод та їх фізико-хімічні властивості. Вода придатна більше для технічних 
потреб населення. Проте, питна вода в громаді відповідає вимогам ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги для води питної, призначеної для споживання лю-
диною». Варто зазначити, що протягом останніх п’яти років у громаді спостері-
гається збільшення кількості питної води на одного мешканця громади на добу.  
У 2017-2018 року добова норма становила 25 л/особу, у 2019 році – 30 л/особу, у 
2020 році – 35 л/особу. Причиною збільшення норми питної води для однієї особи 
на добу є посушливий літній сезон.

Тарифи на питну воду в населених пунктах відрізняються. Станом на І кв. 
2021  року в с. Миколаївка 8,2% споживачів сплачують за тарифом 25 грн/куб.м,  
а 91,8% – за тарифом 16,49 грн/куб.м. В с. Петрівка тариф складає 20,82 грн/куб.м,  
а в с. Мар’їна Роща та с. Катеринівка – 22,67 грн/куб.м.

Забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури питною водою відбувається 
із таких джерел:

• 8 закладів освіти, 4 заклади культури, 3 заклади охорони здоров’я  
 користуються індивідуальними свердловинами;

• 2 заклади освіти, 1 соціальний заклад, 1 заклад охорони здоров’я  
 споживають воду із центрального водогону;

• 2 заклади освіти, 1 заклад охорони здоров’я  
 забезпечені привозною водою.

КІЛЬКІСТЬ ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ПИТНОЇ ВОДИ В ГРОМАДІ

індивідуальні свердловини
приватні криниці

громадські криниці
комунальні криниці

колонки

230 219 211 210 200

86
79

68 64

30

24
22

20 18

18

21

17
16 14

14

2

2

2017 2018 2019 2020 І кв. 2021
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Енергетична інфраструктура  
та постачання енергії

Зв’язок

Освітня інфраструктура

У громаді нараховується 26 сонячних електростанцій. Також у межах громади 
перебуває 75 га незайманої землі, котра може бути використана під будівництво 
станцій відновлюваної енергії (СЕС).

Загальна протяжність мережі газопостачання в громаді становить 71,33 км. 
Загалом, у Миколаївській громаді газифіковано 138 будинків та 275 квартир.

У Миколаївській громаді присутні 3 основні оператори мобільного зв’язку – 
Vodafone (покриття LTE 1800 та 3G), Lifecell (4G) та Київстар . Варто зазначити,  
що в окремих населених пунктах громади рівень покриття мобільного зв’язку  
є проблемним. Зокрема, у с. Петрівка, с. Мар’їна Роща, с. Катеринівка, с. Маломи-
колаївка, с. Новопричепилівка, с. Чумаки, с. Олефірівка, с. Бажани, с. Відроджен-
ня, с. Кардаші, с. Сидоренко, с. Русакове, с. Кунінова та с. Запоріжжя. У цих же 
населених пунктах відсутній Інтернет.

Загалом, близько 40% домогосподарств мають підключення до Інтернету. Ос-
новним Інтернет-провайдером у громаді є Приватна телерадіокомпанія «Візит».

У громаді станом на початок 2021 року функціонує 7 закладів дошкільної  
освіти (ЗДО). У с. Миколаївка діє 3 комунальні дошкільні заклади, в с. Дмтрівка –  
2 заклади, в с. Петрівка та с-щі Васильківське – по 1 закладу дошкільної освіти.

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Варто зазначити, що у громаді спостерігається зменшення кількості ви-
хованців дошкільних закладів. Так у 2021 році кількість дітей становила 221, а в 
попередньому році – 260 дітей. Завантаженість дошкільних закладів у 2021 році 
складає 74 дитини на 100 місць, у 2020 році даний показник становив 75 дітей на  
100 місць, у 2019 та 2018 роках – 76 дітей на 100 місць.

У громаді функціонує 6 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 2 – опор-
ні та 4 філії. В с. Дмитрівка розміщені 2 школи, в с. Миколаївка, с. Олефірівка,  
с. Петрівка та с-щі Васильківське – по 1-му навчальному закладу.

Упродовж останніх років у громаді спостерігається позитивна тенденція 
щодо кількості учнів навчальних закладів та працевлаштованих вчителів. Різке 
збільшення кількості учнів та вчителів у 2021 році пояснюється тим, що навчаль-
ні заклади Дмитрівського старостинського округу у 2020 році були передані на  
баланс Миколаївської громади.

На території Миколаївської громади працює один заклад позашкільної осві-
ти  – КЗ «Миколаївська мистецька школа», що функціонує у с. Миколаївка з від-
діленнями у с-щі Васильківське і с. Петрівка. У закладі працюють 8 викладачів 
та навчаються 74 учні.

У громаді відсутні заклади професійно-технічної освіти та заклади вищої 
 освіти.

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

2018

2020

2021

2019

кількість учнів кількість вчителів

2018 2019 2020 І кв. 2021

175
167

260
221

62

62

63

118

591

595

631

1 028
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Соціальна інфраструктура

Спорт та дозвілля

Первина медична допомога населенню в громаді надається в 9 лікувально- 
профілактичних закладах. Із них:

• 1 комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський центр  
 первинної медико-санітарної допомоги» в с. Миколаївка;

• 2 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Миколаївка  
 та с. Дмитрівка;

• 6 фельдшерських пунктів у с-щі Васильківське, с. Катеринівка,  
 с. Петрівка, с. Олефірівка, с. Чумаки, с. Маломиколаївка.

Вторинна медична допомога населенню громади надається КНП «Петропав-
лівська ЦРЛ», КНП «Першотравенська МЛ», КНП «Павлоградська міська лікар-
ня № 1», КНП «Павлоградська міська лікарня № 4», третинна медична допомога  
надається Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею ім. Мечникова та  
іншими спеціалізованими медичними закладами.

Станом на початок 2021 року в штаті нараховується 1 головний лікар, лікарі за-
гальної практики – сімейної медицини (3,25 зайнятого штату), середній медичний 
персонал (19,75 зайнятого штату), молодший медичний персонал (8,5 зайнятого 
штату), інший персонал (16 зайнятого штату). Загалом, у громаді працює 5 сімей-
них лікарів.

На території Миколаївської громади діє комунальний заклад «Центр надан-
ня соціальних послуг», що надає такі послуги: догляд вдома, натуральна допо-
мога, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, екстрене (кризо-
ве) втручання, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів,  
посередництво (медіація), соціальна профілактика, інформування. Станом на  
1 січня 2021 року 438 заявникам були надані послуги представниками Центру  
надання соціальних послуг.

На території Миколаївської громади працює 4 заклади клубного типу, 5 сіль-
ських будинків культури, 8 сільських бібліотек. Усі заклади культури перебувають 
у комунальній власності громади.

Серед зазначених закладів лише у Миколаївській сільській бібліотеці зро-
блений капітальний ремонт у 2019 році, а у 2020 році був здійснений поточний 
ремонт Русаківської та Олефірівської сільських бібліотек. Більшість комунальних 
закладів культури потребують поточного або капітального ремонту.

У громаді діє музейна кімната в Русаківському сільському клубі та музейна 
кімната при Дмитрівському сільському будинку культури.

У 2018 році розроблена «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 
території Миколаївської громади на 2019-2021 роки». Станом на початок 2021 року 
в громаді діють тренажерні зали (2), стадіони (5), спортивні майданчики (11), дитячі 
майданчики (14), спортивні зали (7), футбольні поля (3) та Миколаївський центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Майже усі спортивні установи та 
майданчики знаходяться в задовільному стані, окремі потребують ремонту.

Таблиця 8. – Перелік бібліотек, клубів та будинків культури 

Населений 
пункт Заклад Стан

Адміністративний 
центр с. Миколаївка

КЗК «Миколаївська 
сільська  
бібліотека»

Капітально 
відремонтовано  
у 2019 році

КЗК «Миколаївський 
будинок культури» Стан задовільний

Васильківський 
старостинський 
округ

с-ще 
Васильківське

КЗК «Васильківська 
сільська бібліотека» Стан задовільний

КЗК «Васильківський 
сільський будинок 
культури»

Стан задовільний

с. Русакове

КЗК «Русаківська 
сільська бібліотека»

Проведено поточний 
ремонт у 2020 році

КЗК «Русаківський 
сільський клуб»

Потребує 
косметичного 
ремонту

Дмитрівський 
старостинський 
округ

с. Дмитрівка

КЗК «Дмитрівська 
сільська бібліотека»

Потребує  
поточного ремонту

КЗК «Дмитрівська 
сільська бібліотека №1»

Потребує 
капітального ремонту

КЗК «Дмитрівський 
сільський будинок 
культури»

Потребує  
поточного ремонту

с. Олефірівка

КЗК «Олефірівська 
сільська бібліотека»

Проведено поточний 
ремонт у 2020 році

КЗК «Олефірівський 
сільський клуб»

Потребує  
поточного ремонту

с. Чумаки
КЗК «Чумаківський 
сільський будинок 
культури»

Потребує 
капітального ремонту

Петрівський 
старостинський 
округ

с. Петрівка

КЗК «Петрівська 
сільська бібліотека»

Потребує  
поточного ремонту

КЗК «Петрівський 
сільський будинок 
культури»

Потребує 
косметичного 
ремонту

с. Мар’їна Роща

КЗК «Мар’їнорощівська 
сільська бібліотека»

Стан задовільний, 
потребує  
поточного ремонту

КЗК 
«Мар’їнорощівський 
сільський клуб»

Стан задовільний

с. Маломико-
лаївка

КЗК 
«Маломиколаївський 
сільський клуб»

Потребує 
капітального ремонту
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Таблиця 9. – Перелік спортивних закладів і майданчиків

Населений пункт Заклад Стан
А

дм
ін

іс
тр

ат
и

вн
и

й
 ц

ен
тр

с. Миколаївка

Стадіон Потребує к 
апітального ремонту

Спортивний майданчик  
(5 шт.)

Стан задовільний – 2  
Потребують  
капітального ремонту – 3

Гімнастичний зал з 
силовими тренажерами

Потребує 
поточного ремонту

Дитячий майданчик (6)
Стан задовільний – 5  
Потребує  
капітального ремонту – 1

КЗ Миколаївський центр 
фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх»

Спортивний зал Потребує  
поточного ремонту

В
ас

и
ль

кі
вс

ьк
и

й
 

ст
ар

ос
ти

н
сь

ки
й

 о
кр

уг

с-ще Васильківське

Стадіон Потребує  
капітального ремонту

Спортивні майданчики 
(2 шт.) Стан задовільний

Тренажерний зал Потребує  
поточного ремонту

Дитячий майданчик Стан задовільний

Спортивний зал Стан задовільний

Міні футбольне поле Стан задовільний

Д
м

и
тр

ів
сь

ки
й

 с
та

р
ос

ти
н

сь
ки

й
 о

кр
уг

с. Дмитрівка

Стадіон (2 шт.) Потребують  
капітального ремонту

Спортивний майданчик  
(2 шт.) Стан задовільний

Дитячий майданчик (5 шт.) Стан задовільний

Спортивний зал (2 шт.) Стан задовільний

Міні футбольне поле (2 шт.)
Потребує  
капітального ремонту – 1  
Стан задовільний – 1

с. Олефірівка
Спортивний майданчик Стан задовільний

Спортивний зал Стан задовільний

П
ет

р
ів

сь
ки

й
 

ст
ар

ос
ти

н
сь

ки
й

 
ок

р
уг

c. Петрівка
Стадіон Потребує реконструкції

Спортивний зал Стан задовільний

с. Мар’їна Роща Спортивний майданчик Стан задовільний

с. Маломиколаївка Дитячий майданчик Стан задовільний

с. Катеринівка Дитячий майданчик Стан задовільний

Основою підприємницької діяльності в громаді є: сільське господарство,  
промисловість, торгівля та надання послуг. 

Станом на 1 квітня 2021 року на території громади зареєстровано 46 юридич-
них осіб та 168 фізичних осіб-підприємців. Також 36 юридичних осіб та 13 ФОПів 
здійснюють свою діяльність у громаді, проте не зареєстровані на її території.

На території Миколаївської громади функціонує 77 закладів торгівлі та  
7 закладів громадського харчування. Серед закладів торгівлі: магазини продо-
вольчих товарів (38), непродовольчих товарів (26) і універсальної (змішаної) тор-
гівлі (13). Із 17 населених пунктів у 13-ти розташовуються перераховані заклади 
торгівлі. У 4-х селах (с. Новопричепилівка, с. Кунінова, с. Кардаші та с. Відроджен-
ня) відсутні магазини із причини малої чисельності населення та як результат  
фінансової невигоди для представників торгівлі.

ЕКОНОМІКА  
І  ПІДПРИЄМНИЦТВО

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Вирощування зернових  
культур (крім рису),  

бобових культур  
і насіння олійних культур

Діяльність у сфері  
безпроводового  

електрозв’язку 

Діяльність інших  
громадських організацій,  

н. в. і. у. 

Роздрібна торгівля  
пальним 

Державне управління  
загального характеру

Надання в оренду  
й експлуатацію власного  

чи орендованого  
нерухомого майна

Інше

35

4

2

2

2

1 2

127

2

14

зареєстровані в громаді не зареєстровані в громаді
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ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Роздрібна торгівля  
в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами  
харчування, напоями та  
тютюновими виробами

Вирощування зернових  
культур (крім рису),  

бобових культур і насіння  
олійних культур 

Інші види роздрібної  
торгівлі в неспеціалізованих  

магазинах

Надання послуг перукарнями 
та салонами краси

Діяльність ресторанів,  
надання послуг  

мобільного харчування

Вантажний  
автомобільний транспорт

Роздрібна торгівля з лотків  
і на ринках харчовими  
продуктами, напоями 

та тютюновими виробами

Роздрібна торгівля з лотків  
і на ринках 

 іншими товарами

Інше

зареєстровані в громаді не зареєстровані в громаді

249

22

18

8

5

5

5

4

452

7

Частка податків від здійснення діяльності підприємств у Миколаївській гро-
маді за останні 3 роки поступово зменшувалася, проте, у І кв. 2021 року спостеріга-
лося незначне її зростання. Аналогічна тенденція щодо податків спостерігається 
у здійснені діяльності фізичними особами-підприємцями.

Найбільшими платниками податків у громаді в основному є суб’єкти сіль-
ськогосподарської діяльності, а також окремі промислові підприємства. На-
приклад, 80-85% податків на доходи фізичних осіб (питоме надходження у бю-
джет громади) сплачують у бюджет громади ПРАТ «ДТЕК Павлоград вугілля» та  
ТОВ «ДТЕК Сервіс».

ЧАСТКА ПОДАТКІВ У БЮДЖЕТІ  
ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, %

ЧАСТКА ПОДАТКІВ У БЮДЖЕТІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ, %

92,15

6,83

92,2

6,9

64,66

4,85

67,78

5,03

92,05

6,75

64,7

4,75

94,1

6,9

68,1

5

2018

2018

2019

2019

2020

2020

І кв. 2021

І кв. 2021

від власних надходжень

від власних надходжень

з трансферами

з трансферами
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ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Таблиця 10. – Основні платники податків у громаді

Назва Основний вид економічної діяльності

ПРАТ «ДТЕК  
Павлоградвугілля» Добування кам'яного вугілля

ТОВ «ДТЕК Сервіс» Діяльність приватних охоронних служб

ПРАТ «Розівський елеватор» Надання в оренду й експлуатацію  
власного чи орендованого нерухомого майна

РФ «Придніпровська 
залізниця»  
АТ «Укрзалізниця»

Вантажний залізничний транспорт

Миколаївська сільська рада Місцеве самоврядування

ФГ «Відродження 2016» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

ФГ «Спас-2012» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

ФГ «Макошь» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

СФГ «Прометей» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

ТОВ «Весна» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

ФГ «К.В.М.» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

СФГ «Престиж» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

СФГ «Вільне» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур

Однією з основних галузей у громаді є сільське господарство. Найпоширені-
ша спеціалізація сільськогосподарських господарств на території громади – це 
рослинництво (95%). На тваринництво припадає біля 4,5% (скотарство та бджіль-
ництво), а на садівництво – 0,5%.

Здебільшого, вирощують зернові, зернобобові та технічні культури. Ринки 
збуту продукції – гуртовий продаж вирощеної продукції за договорами. 

В основному в Миколаївській громаді вирощуванням сільськогосподарських 
культур займаються одноосібники (432), фізичні особи-підприємці (30), фермер-
ські господарства (45), товариства з обмеженою відповідальністю (5) та приватні 
підприємства (1).

СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГА

4165,3912Сінокосіння  
і випас худоби

25036,412
Ведення товарного  

сільськогосподарського  
виробництва

3631,7465
Ведення особистого  

сільського господарства

209,9953Городництво

СТРУКТУРА ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

ячмінь

45 %

15 %

5 %

5 %

10 %

20 %

соняшник

баштанні  
та інші культурикукурудза

ріпак

пшениця
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У Миколаївській громаді є історичні, архітектурні, археологічні та природні 
пам’ятки, а також низка закладів культури.

Таблиця 11. – Перелік історичних та архітектурних об’єктів

Населений пункт Об’єкт

Адміністративний 
центр Миколаївка

Курган скіфських часів,  
який знаходиться біля школи  
по вул. Свободна

Старовинні кам'яні хрести. Місця 
поховань жителів села 19-20 століття

Будинок, в якому проживав  
поет-гуморист Тараненко І.О.

Будівля старої Миколаївської 
середньої школи (вул. Шкільна).  
Приміщення збудовано  
на кошти земства в 1906 р.

Будівля аптеки по вул. Шкільна.  
Збудована на кошти земства  
на початку 20 століття

Кіндратова криниця по  
вул. Набережна – перша  
криниця в селі, яка є діючою

Місце біля Братських могил, 
де стояла перша церква села, 
привезена  
в 1780 р. з м. Тор і освячена на день 
святого Миколая 25 травня 1781 р.

Дмитрівський 
старостинський 
округ

с. Дмитрівка
Будівля земської лікарні  
по вул. Козацька, що збудована  
в кінці 19 століття

Петрівський 
старостинський 
округ

с. Петрівка
Будівля колишньої панської їдальні 
пана Герцевича по вул. Центральна, 
збудована в кінці 18 століття

с. Маломиколаївка

Будівля початкової школи  
по вул. Сонячна, яка збудована  
на початку 20 століття

Будівля сільського клубу  
по вул. Вишнева, який збудований  
на початку 20 століття

На території громади також розміщені меморіали, Братські могили загиблих 
в період Другої світової війни, а також місяця масових поховань жителів села під 
час Голодомору 1932-1933 років.

У громаді також можна знайти кургани, що є стародавніми скіфськими похо-
ваннями. На території Дмитрівського старостинського округу знаходяться 156 ар-
хеологічних пам’яток загальною площею 17,9 га. Серед них поховальні пам’ятники 
скіфського та доскіфського періоду – земляні насипи над поховальними ямами 
Бронзової доби скіфсько-сарматського періоду. Один із найвідоміших в с. Дми-
трівка – майдан на території біля зупинки «Чкалова». Також у с. Дмитрівка на кла-
довищі біля автогаража ТОВ «Весна» розміщений Кам’яний хрест, встановлений 
у 18 столітті. 

Місцями скупчення туристів в громаді є:
• Гора рекордів, яка знаходиться між с. Петрівка та с. Катеринівка.  

 Саме там встановлено 2 рекорди України: «Найбільша металева підкова»  
 та «Найбільший металевий герб України»;

• Смердючий майдан (місце сили) – місце на якому давні люди  
 проводили обряд поклоніння своїм Богам, силам природи  
 та творцю світу, заряджалися життєдайною енергію.  
 Смердючий майдан знаходиться між с. Маломиколаївка та с. Петрівка.  
 На території громади знаходиться загалом 5 подібних майданів.

На території громади розвивається подієвий туризм. За декілька років у гро-
маді були організовані тематичні фестивалі, форуми та інші активності:

• Щорічний культурно-туристичний велофорум «Велорух єднає громаду»;
• Щорічний туристичний похід з ночівлею у наметах;
• Фестиваль мистецтв «Квітка Присамар’я»;
• Сільський фестиваль «Гарбуз – Fest»;
• Фестиваль «Zero Waste Weekend».

Також у Миколаївській громаді наявний веломаршрут «Велорух єднає грома-
ду». У Русаківському сільському клубі та Дмитрівському сільському будинку куль-
тури діють музейні кімнати.

На території громади також є заповідні території  – ландшафтні заказники 
«Мар’їн гай» та «Петропавлівські лимани».

Попри наявність туристичних об’єктів, у громаді відсутні готелі, хостели чи  
зелені садиби, що унеможливлює ночівлю туристів. У громаді наявні заклади 
харчування в с. Дмитрівка – 3 кафе, с. Петрівка – 1 кафе та в с. Миколаївка – 3 кафе.
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БЮДЖЕТИ ТА ПОДАТКИ

Бюджет громади формується відповідно до положень Бюджетного кодексу 
України. Упродовж останніх 4-х років у громаді закріпилася тенденція до збіль-
шення бюджету. На графіку зображена динаміка бюджету громади із врахуван-
ням реверсних дотацій.

Структура доходів упродовж періоду 2018-2021 років залишається майже  
незмінною. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень займає  
податок на доходи фізичних осіб, що коливається на рівні 71-75%. Другим за вели-
чиною джерелом податків є плата за землю, що складає в середньому 9-11%. Реш-
та джерел формування податків у громаді – єдиний податок, акцизний податок, 
податок на нерухоме майно та інші. 

Миколаївська громада здійснює реверсні дотації до державного бюджету. 

Громадою використані наступні субвенції (Виконання інвестиційних про-
ектів у рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад)  
з ДБУ на соціально-економічний розвиток:

• 3 317 000 грн на капітальний ремонт ЗДО «Казка» (с-ще Васильківське);
• 3 068 800 грн на капітальний ремонт дороги с. Миколаївка.

Важливою складовою соціально-економічного розвитку є надходження  
до бюджету розвитку. Бюджет розвитку Миколаївської громади складав  
15 644 889,54 грн у 2018 році, 24 241 761,36 у 2019 році та 16 093 586,20 у 2020 році.  
У таблиці нижче зазначений розподіл видатків.

Таблиця 12. – Видатки бюджету розвитку по роках

№ 
п/п Напрямки використання

Видатки по роках, грн

2018 2019 2020

1 Придбання комп’ютерного обладнання 536774,00 1420904,00 440779,00

2 Придбання обладнання для ЦНАПУ 238900,00 73590,55 221400,00

3 Придбання автомобілів 1078650,00 - -

4 Придбання автобусів - 3695000,00 1847000,00

5 Придбання телекомукаційного обладнання 
(телевізор та фотоапарат) 29876,00 - -

6 Придбання сценічної апаратури 10000,00 39360,00 39500

7 Придбання музичної апаратури 156749,00 - -

8 Придбання насосів для перекачки води 76800,00 14950,00 -

9 Придбання опалювальних котлів  
по закладах ТГ. 95500,00 - -

10 Придбання предметів довгострокового 
користування для шкіл - 33200,00 64519,77

ДИНАМІКА БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ, ТИС. ГРН

РЕВЕРСНА ДОТАЦІЯ, ТИС. ГРН

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ, %

2018

2018 2019 2020 2021

2019 2020 2021

83 241,4
87 932,1

93 699,4
103 845,2

72,5

10

6

7,7
3,8 3,5 3,4 3,1

0,9 0,66,8 4,4 4

5,6 6,7 9,9

9,5 9,2
11,4

74,6 75,4 71

ПДФО
Плата за землю

Єдиний податок
Акцизний податок Податок на нерухоме майно

Інші

2018 2019 2020 2021

8 390,8
8 978,7

11 286,3

9 374,3
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11 Придбання предметів довгострокового 
користування для шкіл - - 11600,00

12 Придбання предметів довгострокового 
користування для клубних закладів - - 14740,00

13 Придбання кухонного обладнання закладів 
ОТГ 11450,00 12300,00 1141776,00

14 Придбання підручників 19184,70 27356,90 -

15 Придбання художньої літератури - 19833,00 -

16 Придбання кабінетів для опорних шкіл 1324500,00 - 1649882,00

17 Придбання паркових конструкцій (арки, 
ліхтарі, герби, альтанки) 138144,00 56000,00 21900,00

18 Придбання пам’ятників - - 22000,00

19
Придбання меблів та предметів 
довгострокового використання для 
медицини

- 205200,00 -

20
Придбання сільсьгосподарської техніки 
(тракторні причепи, снігозбиральна 
техніка,косилки, трактори, верстати)

1220500,00 401288,98 76500

21 Придбання зрубів на громадські криниці 24000,00 13000,00 -

22 Придбання обладнання для водоочистки 396657,00 21500,00 199980

23 Придбання вежі Рожновського - 198194,88 -

24 Придбання саджанців 49965,00 13884,00 44814,00

25 Придбання автобусних зупинок 75000,00

26
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації (ПКД) на капітальні ремонти 
приміщень ТГ

406458,38 - 314330,89

27 Виготовлення технічної документації на 
інвентаризацію земель ТГ 87156,82 - 33106,11

28
Виготовлення ПКД, проведення робіт по 
будівництву свердловин, водопроводів на 
території ТГ

3910879,57 1658671,52 7516887,65

29 Виготовлення ПКД по капітальному 
ремонту доріг 405208,47 45886,61 -

30 Виготовлення ПКД, проведення робіт по 
водовідведенню 151032,00 3670507,37 408454,86

31 Виконання робіт по капітальному ремонту 
ЗДО «Казка» 5564657,87 843442,79 -

32 Виконання робіт по капітальному ремонту 
приміщення ЦНАП 972509,44 - -

33 Капітальний ремонт автобуса - 597241,00 -

34 Капітальний ремонт водопровідних мереж - 1326073,43 -

35
Реконструкція окремих приміщень 
Петрівської ЗОШ для дитячого садка 
«Веселка»

- 2756621,18 -

36 Капітальний ремонт дороги с. Миколаївка - 6038348,98 -

37 Придбання житла для дітей-сиріт за 
рахунок субвенції обласного бюджет - - 2336904,00

ПЛАНУВАННЯ  
ТА ПРОГРАМИ

За період діяльності Миколаївської територіальної громади була створена та 
прийнята низка стратегічних документів, програм та планів:

Стратегія сталого розвитку Миколаївської об’єднаної територіальної  
громади на 2019-2027 роки. Дата прийняття: 20.09.2019 року № 858 – 35/VII

Документ визначає стратегічні та операційні цілі і був створений із викорис-
танням методики партисипативної моделі зі значною участю влади громади, 
спільноти громади й усіх, хто мав ідеї і був готовий працювати над Стратегією.  
У ній визначені наступні стратегічні цілі:

• Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного профілю громади  
 та створення стимулів для економічного розвитку ОТГ;

• Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу;
• Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та розвиток 

 технічної інфраструктури;
• Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення  

 та розвиток екологічного туризму.

План соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївської  
сільської територіальної громади на 2021 рік. Дата прийняття: 23.12.2020 року  
№ 221-3/VІІІ

План розроблено виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації 
в господарському комплексі територіальної громади упродовж 2018-2020  ро-
ків та прогнозів і пропозицій депутатів сільської ради, громадськості, відділів 
виконкому, підприємств і організацій, а також виходячи із загальної соціально- 
економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням можли-
востей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку  
населених пунктів. 

Комунікаційна стратегія Миколаївської ОТГ Петропавлівського райо-
ну Дніпропетровської області на 2019-2022 рр. Прийнята Рішенням №1402 від 
21.05.2020 р.

Метою стратегії є визначення шляхів та способів побудови комунікації між 
владою та громадою, громадськими організаціями та мешканцями населених 
пунктів. У Комунікаційній стратегії використано структурування за наступними 
елементами:

• стратегічні та оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку ТГ;
• складові системи комунікацій:

 цілі, досягнення яких визначає успішність Стратегії;
 ключові повідомлення;
 цільові аудиторії;
 канали та інструменти комунікацій;
 показники ефективності.

Програма місцевого економічного розвитку Миколаївської об’єднаної  
територіальної громади на 2019-2022 роки та План дій з її впровадження.  
Прийнята Рішенням №1406-45/VII від 21.05.2020 р.

Програма містить перелік конкретних проектів, котрі реалізовуватиме  
громада у найближчій перспективі. Цей перелік не є вичерпний. Члени Робочої 
групи з місцевого економічного розвитку у будь-який момент можуть прийняти 
рішення додатково включити у програму один чи декілька проектів. Програма 
складається із:
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• стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади,  
 визначених у Стратегії;

• конкретних проектів місцевого економічного розвитку,  
 реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, 
 визначених у Стратегії розвитку громади;

• Плану дій із впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

План удосконалення послуги водопостачання в Миколаївській ОТГ  
на 2019 – 2024 рр. Прийнятий Рішенням № 955 від 29.11.2019 р.

План удосконалення послуги (SDIP)  – це всеохоплюючий інструмент  
для управління та удосконалення послуги з водопостачання шляхом визначення 
послідовних зв’язків між громадянами та органами місцевої влади, постачальни-
ками послуги. У документі сформований План дій, що складається із наступних 
проектів: короткострокові – 2019 – 2020, середньострокові – 2021-2022, довгостро-
кові – 2023 – 2024.

У таблиці нижче зазначені інші програми, що прийняті та діють у Миколаїв-
ській територіальній громаді.

Таблиця 13. – Перелік програм у Миколаївський громаді

Назва програми Дата прийняття

Програма забезпечення благоустрою  
населених пунктів Миколаївської сільської ради  
на 2021-2022 роки

23.12.2020 № 211-3/VІІІ

Програма захисту прав дітей та розвитку  
сімейних форм виховання у Миколаївській ОТГ  
на 2021 – 2022 роки

23.12.2020 № 207-3/VІІІ

Програма розвитку системи надання 
адміністративних послуг  
у Миколаївській об’єднаній територіальній громаді  
на 2021 – 2023 роки

23.12.2020 № 208-3/VІІІ

Програма земельних відносин та охорони земель  
на території Миколаївської сільської ради  
на 2019-2022 роки

21.12.2018 року № 454

Програма соціального захисту населення  
Миколаївської ОТГ Петропавлівського району  
на 2021 рік

23.12.2020 № 206-3/VІІІ

Цільова соціальна програма розвитку  
цивільного захисту виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
Петропавлівського району  
Дніпропетровської області на 2021-2023 роки

23.12.2020 № 214-3/VІІІ

Програма впровадження молодіжної політики  
на 2019-2021 роки на території  
Миколаївської сільської ради

21.12.2018 року № 458

Програма розвитку культури 
 Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки 23.12.2020 № 203-3/VІІІ

Програма розвитку фізичної культури та спорту  
в Миколаївській сільській раді на 2019-2021 роки 23.12.2020 № 202-3/VІІІ

Програма інформатизації Миколаївської ОТГ  
Петропавлівського району  
Дніпропетровської області на 2019-2021 роки

23.12.2020 № 220-3/VІІ

Програма по охороні та раціональному  
використанню природних ресурсів на території  
Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки

21.12.2018 року № 509

Програма фінансової підтримки комунального  
підприємства «Васильківський комбінат 
комунальних підприємств» Миколаївської 
сільської ради на 2021–2022 роки

23.12.2020 № 218-3/VІІІ

Програма «Соціальний автобус» на 2019-2021 роки 21.12.2018 року № 514

Програма «Забезпечення якісною питною водою  
населення Миколаївської ОТГ на 2019-2021 роки» 21.12. 2018 року № 515

Програма «Здоров’я населення  
Миколаївської сільської ради на 2020-2021 роки» 23.12.2020 № 217-3/VІІ

Програма фінансової підтримки діяльності 
КНП «Миколаївський ЦПМСД» на 2020-2021 роки 23.12.2020 № 215-3/VІІІ

Комплексна програма розвитку освіти  
Миколаївської об’єднаної територіальної  
громади на 2021-2023 рр.

23.12.2020 № 204-3/VІІІ

Програма забезпечення рівних прав  
та можливостей жінок і чоловіків на період  
до 2022 року на території  
Миколаївської сільської ради

23.12.2020 № 212-3/VІІІ
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ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

У Миколаївській громаді крайні вибори голови територіальної громади  
та депутатів відбулися 25 жовтня 2020 року.

Голова територіальної громади є безпартійним та був обраний за допомогою 
мажоритарної системи відносної більшості. Депутатський корпус складається  
із 22 депутатів, які обрані за мажоритарною системою відносної більшості  
у 6-ти виборчих округах громади. Кількість позапартійних депутатів – 17, кількість 
представників партій – 5 (Слуга народу – 1, ВО «Батьківщина» – 1, За майбутнє – 1, 
Опозиційна платформа – За життя – 2).


