
Звіт міського голови Людмили Ткаченко за 2022 рік 
 

Новгород-Сіверська міська територіальна громада у поточному 
форматі була створена 25.10.2020. Площа громади становить 1803,6 км2 

(четверта за площею в країні та кількістю населених пунктів). Місто 
Новгород-Сіверський є районним центром. До складу громади входить 85 
населених пунктів . 

 
Бюджет Новгород-Сіверської міської громади 

 
Власні надходження загального фонду  бюджету громади, які  

наповнені за рахунок податкових та неподаткових надходжень складають у 
сумі 138528,9  тис. грн, що  менше показників звітного періоду 2021 року на 
3737,7 тис. грн (2,6 %). Офіційні трансферти складають у сумі   85334,4 тис. 
грн, що більше  показників звітного періоду минулого року на 440,9 тис. грн  
(0,5 %).   

Виконання бюджету Новгород–Сіверської  міської територіальної 
громади, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснюється в умовах  воєнного 
стану, введеному на території України внаслідок бойових дій, спричинених 
повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну. 

В умовах  воєнного стану  суттєво скоротилися податкові та 
неподаткові надходження до бюджету територіальної громади.   

Зменшення надходжень, невиконання планових показників в першу 
чергу пов’язане із внесенням змін до Податкового кодексу України, деякі 
підприємства не здійснювали свою господарську діяльність, тимчасово 
призупинили свою діяльність фізичні особи-підприємці, через закриття 
державних реєстрів було призупинено надання адміністративних послуг, 
тощо.    
 

 
Економіка громади та інвестиційна діяльність  

 
Провідними галузями, які надають більшу частину валового 

виробництва є: промисловість, малий та середній бізнес, сфера споживчого 
ринку. Промисловий комплекс, що зорієнтований переважно на внутрішній 
ринок, об’єднує 13 промислових підприємств і є визначальним у сфері 
матеріального виробництва громади. Виробнича спеціалізація громади: 
харчова промисловість, легка промисловість, добувна промисловість, лісове 
та сільське господарство. На території громади функціонує 38 
сільськогосподарських підприємств різної форми власності та 
господарювання, в тому числі 19 товариств з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ), 1 приватне підприємство (ПП), 1 сільськогосподарське  товариство з 
обмеженою відповідальністю (СТОВ), 14 фермерських господарств (ФГ), а 
також 3 особистих селянських господарства (ФОП). 

Торгівельне обслуговування населення в громаді забезпечують 300 
закладів торгівлі.  



Найбільша частка товарообороту припадає на ТОВ «АТБ –Маркет». 
Сьогодні у громаді підприємницьку діяльність здійснюють 110 малих 

та  середніх підприємств, з них 100 – це малі, 10 – середні підприємства. 
Кількість фізичних осіб-підприємців становить 620 осіб. З початку року 

у громаді взято на облік 67 підприємців, припинили діяльність 95 
підприємців.  

Новгород-Сіверськa міська територіальна громада – одна з 25 
територіальних громад України, які отримали практичну підтримку в рамках 
ІV туру реалізації програми USAID «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE).  

Новгород-Сіверська міська територіальна громада є партнером 
Програми USAID DOBRE у Чернігівській області з грудня 2020 року, 
підписаний протокол про співробітництво між Новгород-Сіверською 
міською радою та Глобал Ком’юнітіз. 

Впродовж 2021-2022 років Програма «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною 
організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), спрямовувала більшу 
частину своєї технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, даючи 
можливість об’єднаним територіальним громадам краще управляти 
ресурсами, збільшити якість державних послуг, стимулювати розвиток 
місцевої економіки, та збільшити рівень залучення громадян. 

Таким чином, в рамках співпраці DOBRЕ отримано підтримку доброї 
практики місцевого самоврядування в громаді та допомога громадянам та 
громадському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування 
та формуванні вимог щодо прозорості та послуг. 

У рамках співпраці з Програмою DOBRE у громаду залучено 2560 тис. 
грн. та реалізовано ряд проектів:  
«Створення Центру підтримки підприємництва та туризму» 

 
         «Придбання сміттєвозу для вивозу сміття з населених пунктів міської 
територіальної громади» 



  
        «Створення локації для відпочинку й дозвілля молоді в зоні зелених 
насаджень загального користування» 

 
 
«Тримай баланс», «Щаслива родина – успішна громада». 

 
 

 
 
 

        На початку 2022 року відбувся електронний аукціон з продажу 
вторинної сировини - бронзи 4200 кг (колишній пам’ятник В. І. Леніну), 
таким чином до місцевого бюджету надійшло 714 001, 05 грн. 



 
          В рамках всеукраїнської ініціативи Сади перемоги проекту "Супровід 
урядових реформ в Україні" (SURGe) до Новгород-Сіверської МТГ надійшла 
благодійна допомога від ТОВ "Бадваси" у вигляді засобів захисту рослин на 
54 330 грн, які були роздані мешканцям громади. 

 
         
 
        
 
 
 
          За фінансової підтримки компанії Corteva Agriscience та ініціативи 
“Сади Перемоги” від проєкту SURGe наша громада отримала допомогу з 
метою забезпечення харчуванням учнів та людей похилого віку в громаді в 
зимовий період, шляхом сушіння овочів, фруктів, інших продуктів зібраного 



врожаю – 5 дегідраторів (сушки для харчових продуктів) для переробки 
врожаю, вирощеного у Садах Перемоги нашої ромади. 

 
 
        Для підтримки захисту безпеки цивільного населення під час збройного 
конфлікту російської федерації наша громада підписала договір та отримала 
допомогу від польських друзів Фонду Міжнародної Солідарності (Республіка 
Польща): пожежна драбина, бензопила, лопати, хлопавки пожежні. Проєкт 
імплементується у співпраці з BGK (Банком крайового господарства) та 
фінансується ЄС.  

 
 
           
         В рамках “Проєкту енергетичної безпеки” (ПЕБ) було підписано 
Меморандум про взаєморозуміння з компанією Tetra Tech ES Inc, яка є 
виконавцем цього проекту, та очікується поставка до громади пересувної 
мобільної котельні та комплекту для переобладнання котла. 



         Спільно з Київським інститутом стратегічного аналізу і реформ 
«КІСАР», в рамках програми CLEAR створено план реагування громади  та 
подано заяку на реалізацію проєкту, по якій передбачається дообладнання 
семи бомбосховищ у закладах освіти громади. 
          У жовтні 2022 року підписаний вже другий Протокол про 
співробітництво, Укладений між Новгород-Сіверською міською радою 
Чернігівської області та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми 
«Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність». Завдяки 
програмним спеціалістам DOBRE написана проєктна заявка на придбання 
пункту обігріву, булер’янів, польової кухні, генераторів. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Житлово-комунальне господарство Новгород-Сіверської міської ради 
 

         Відновлено рух на приміських автобусних маршрутах загального 
користування в межах територіальної громади, який було припинено у 



зв’язку з агресією рф: "Новгород-Сіверський – Попівка", "Новгород-
Сіверський – Студинка  ч/з Ушивка", "Новгород-Сіверський – Рогівка  ч/з 
Леньків", "Новгород-Сіверський – Будище",  "Новгород-Сіверський – Бучки" 
до с. Будище, "Шостка – Новгород-Сіверський ч/з Араповичі, Дробишів, 
Чулатів, Комань",  "Новгород-Сіверський - Араповичі". Проведено конкурс 
на визначення авто перевізника на автобусних маршрутах загального 
користування  "Автостанція – Площа – Покровщина – Дачна", "Новгород-
Сіверський – Бучки", " Новгород-Сіверський – Прокопівка". 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В   2022 році за кошти міського  бюджету  відремонтовано 2,5 тис. м. 

кв. доріг струменево-ін’єкційним методом. Проведено ремонт  з укладанням 
асфальту вулиці Миколаївська та пров. Куліша, які найбільше зазнали 
руйнувань внаслідок потужних злив у 2022 році. Проведено грейдування 



ґрунтових доріг.  У 2021 році розпочато  роботи з капітального ремонту 
покриття площі Князя Ігоря, які планується продовжити у 2023 році. 

 
 
 
У зв’язку з російською агресією призупинено реалізацію проєкту 

"Будівництво автомобільної дороги та елементів благоустрою вулиць 
Пробудження, Набережної в місті Новгороді-Сіверському Чернігівської 
області.   

Проведено роботи з ліквідації 46 стихійних сміттєзвалищ на територіях 
населених пунктів громади. Ведуться роботи по впорядкуванню та 
приведенню до вимог законодавства паспортизованих сміттєзвалищ. 

Проведений поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
М.Чалого. Розчищено водовідвідний канал по вул. Революції. 

 

 



 

 

 
 

          Проведено роботи з ліквідації 46 стихійних сміттєзвалищ на територіях 
населених пунктів громади. Ведуться роботи по впорядкуванню та 
приведенню до вимог законодавства паспортизованих сміттєзвалищ. 
 

 



           Для утримання житлових будинків і прибудинкових територій 
функціонує 46 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

 Станом на 01.12.2022 року  на квартирній черзі перебуває 169 осіб, з 
них  29 на першочерговій, 74 на позачерговій та 66 на загальній.  

Підприємства житлово-комунального господарства (ТОВ 
"Комунальник", Новгород-Сіверська дільниця АТ "Облтеплокомуненерго",  
КП "Добробут", сільські комунальні підприємства) послуги населенню та 
підприємствам надавали у повному обсязі. Ведеться робота по 
впровадженню роздільного збору твердих побутових відходів. Не зважаючи 
на складну ситуацію, під час окупації КП "Добробут" забезпечувало 
своєчасний вивіз ТПВ в місті. 
        Відділом ЖКГ міської ради ведеться робота по оформленню 
компенсації, яка надається фізичним особам - громадянам України, які є 
власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла і 
безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішньо 
переміщених осіб для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним 
розміщенням внутрішньо переміщених осіб, станом на 01.12 2022 року 
зареєстровано 27 власників житла. 

З метою ліквідації підтоплення домогосподарств під час інтенсивних 
опадів та танення снігу проведено очищення водовідвідного каналу по вулиці 
Революції. 

  

  

 



В 2022 році за кошти місцевого бюджету придбано пилу  для обрізки 
дерев висотою 6 метрів та щепоріз. За допомогою щепоріза переробляється 
гілля на щепу, яку в подальшому використовують для опалення.  

Новою технікою зможуть користуватися також жителі громади. Адже 
часто перед власниками приватного сектору, садівниками, прибиральниками 
прибудинкових територій постає питання утилізації чагарників, гілок і 
стовбурів дерев. Звернувшись за наданням відповідної послуги у КП 
«Добробут» кожен охочий зможе позбутися гілля екологічним методом.  

  

 

           

           

 

 

 

 

              



          Відновлено сполучення між Новгород-Сіверською громадою та 
Шосткинською. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матеріально-технічна допомога для громади 

Міська рада отримала від ВПІНО «Філія АКТЕД допомогу - генератор 
WS 10000LT 1 фаза - 3 одиниці. 

Представником БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СТАРЕ МІСТО ЛУЦЬК” 
було передано до громади, на благодійній основі - генератор GROUPE 
ELEKTROGENE DIESEL 9,5 KVA DUAL POWER SILENCIEUX, 1. 

Завдячуючи обласній та районній військовим адміністраціям, компанії 
ROCKWOOL наша громада отримала в користування дуже важливу в 
сучасних умовах річ - генератор потужністю 32 кВт. Він буде встановлений 
на центральній каналізаційній насосній станції й охоплюватиме 70% 
абонентів міста, які користуються послугами централізованого 
водовідведення. 

Крім того, на території Новгород-Сіверської міської територіальної 
громади заклади освіти, медицини та інші підприємства, установи, 
організації самостійно отримують, обліковують, використовують та 
розподіляють благодійні пожертви, безоплатні допомоги тощо. 

 

  
 

Для відділу освіти, молоді та спорту: пристрій призначений для 
допомоги учням із серйозними соматичними захворюваннями, ноутбук 
Lenovo ChromeBook 300e – 121 шт., комп'ютер (системний блок, монітор) – 
37 шт., системний блок – 8 шт., Ноутбук – 58 шт., планшети вживані – 86 шт., 
генератор бензиновий MG4500E – 1 шт.  

Для центру надання соціальних послуг міської ради: велосипед 
"Dorozhnik" RETRO – 10 шт., планшет LENOVO Tab M10 FHD PLUS з 
чохлом та навушниками – 9 шт., генератор бензиновий -1 шт. 



По старостатах проводиться : 

- обрізка дерев; 
- благоустрій та ремонт обелісків, пам’ятників; 
-  ремонт та благоустрій криниць; 
-   розчистка кладовищ; 
-  ремонт, фарбування автобусних зупинок, встановлення лавок та туалетів 
біля автобусних зупинок; 
- прибирання аварійних дерев; 
- постійно проводиться косіння трави на центральних вулицях, біля 
пам’ятників, адмінбудівель; 
- відновлюються дорожні знаки; 
- проводиться робота по заміні водяних насосів; 
- проводиться робота по ремонту водомережі (ліквідація поривів труб, 
ремонт кранів); 
- вживаються заходи щодо заміни лампочок вуличного освітлення; 
- висаджування квітів; 
- пороводиться підсипання вулиць щебенем та піском; 
- проводиться грейдерування вулиць; 
- облаштування та благоустрій дитячих майданчиків; 
- підгортання сміттєзвалищ та вивіз сміття; 
- ведеться ремонт приміщень пожежної охорони, будинків культури, ФАПів 
та адмінприміщень; 
- проводиться вирубка чагарників; 
- встановлюються альтанки; 
- встановлені лавки та урни для сміття біля будинків культури;  
- чистка доріг в зимовий період; 
 
 

 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КП «Добробут» та благоустрій міської ради 
 
Працівниками КП «Добробут» постійно ведеться робота по вивозу 

сміття, заключенням договорів з населенням міста.  
КП «Добробут» та благоустрій міської ради беруть активну участь у 

прибиранні громади. 
 

 

 

 
 

Відремонтовано будівлю під гараж та облаштовано її.  

 



Розширено парк комунальної техніки, у звя’зку з чим переобладнано 
автомобіль ЗІЛ 138 під піскорозкидач. Відремонтовано трактор МТЗ 80, 
зроблений ремонт двигуна, ходової, деякі доробки у електриці. Встановлено 
відвал на автомобіль МАЗ. Перероблено відвал для снігу на трактор МТЗ 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Освіта та спорт Новгород-Сіверської громади 
 

У 2022 році (станом на 20.12.2022) відділом освіти, молоді та спорту  
Новгород-Сіверської міської ради на утримання закладів освіти з державного та 
місцевого бюджетів використано коштів загального фонду на суму 103 167,1 
тис. грн., в тому числі: з державного бюджету – 52 967,6 тис. грн., з місцевого 
бюджету – 50 199,5 тис. грн.. З них:  

-  коштів освітньої субвенції на виплату  заробітної плати з  нарахуваннями 
для закладів загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсного центру –       
52 967,6 тис. грн.;  

- коштів місцевого бюджету  34 634,6 тис. грн., чим забезпечено утримання 
в мережі освіти територіальної громади 723 робочих місць,  з них 441 
педагогічних  працівників та 282 молодшого обслуговуючого персоналу. 

Інших видатків: 
- 9 680,4 тис. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  
- 810,8 тис. грн. для організації харчування в закладах освіти (для 922 учнів 

ЗЗСО, з них 247 пільгових категорій; 459 вихованців ЗДО, з них 50 дітей 
пільгових категорій); 

- 6 453,6 тис. грн. на утримання закладів освіти протягом фінансового року 
(встановлення протипожежної сигналізації, придбання  матеріалів, 
медикаментів, обладнання, інвентарю, облаштування укриттів, оплату послуг, 
крім комунальних,  оплату видатків на відрядження, підвищення кваліфікації 
працівників, сплату окремих податків та зборів, виплату одноразової допомоги 
5 дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років, проведення мобілізаційних 
заходів). 

- 159,2 тис. грн спонсорської допомоги (від ЮНІСЕФ у межах ініціативи 
«Спільно до навчання», за які придбано 3 генератори для Чайкинського та 
Дігтярівського НВК).  

 Основні статті витрат забезпечили виконання  ряду нагальних  заходів, а 
саме: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     - проведено капітальний ремонт з улаштуванням автоматичної системи 
сигналізації оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, 
устаткування передавання тривожних оповіщень для закладів освіти: 
      - ЗДО «Ластівка»; ЗДО «8 Березня»; Новгород-Сіверській гімназії № 1 ім. Б. 
Майстренка; 

 
      - облаштовано 9 укриттів у закладах освіти, з них  сім – найпростіші укриття 
(Гімназія № 1 ім. Б. Майстренка (2), ПШ «Дзвіночок», Блистівський НВК, 
Дігтярівський НВК, Лосківська ЗОШ І-ІІ ступенів, позашкільний заклад 
ЦДтаЮТ) , два - протирадіаційні (Орлівський НВК, Печенюгівський НВК); 
 
 

 
 
 
  - поточний ремонт внутрішніх туалетів у Новгород-Сіверській гімназії №1; 
 

 
       
       



- поточний ремонт НВК «Дзвіночок»; 
 

 
 
       - ремонт теплотраси Новгород-Сіверської гімназії №1; 

 
 
     - встановлення твердопаливного котла для ЗДО «8 Березня»; 
     - поточний ремонт внутрішніх туалетів у Блистівському НВК та ІРЦ; 
     - ремонт теплотраси Орлівського НВК; 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      - придбання та встановлення 46 металопластикових  вікон на суму 571, 6 
тис. грн. в Новгород-Сіверській гімназії   № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-
Сіверської міської ради Чернігівської області; 

 
 
 Завдяки співпраці з донорськими організаціями отримано  засоби  
забезпечення дистанційного навчання для закладів освіти громади, а саме: 
      - в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю», завдяки 
співпраці Міністерства освіти і науки з компанією «Google» та за підтримки 
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО 
отримано 121 хром бук для педагогів громади; 
         - за сприяння Фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної 
бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education) та проєкту «Цифровий актив для 
України» компанії HP та Microsoft - 58 ноутбуків для забезпечення роботи 
вчителів громади; 
        - від Управління  освіти і науки Чернігівської ОВА – 37 комп’ютерів та 10 
системних блоків;  
        - від волонтерів Закарпаття – 5 ноутбуків;  
        - від волонтерів Франції – 86 планшетів.  
       Розподіл здійснено згідно з  рекомендаціями спонсорів та потребами 
закладів освіти. 

Для забезпечення фізичного розвитку здобувачів освіти в громаді 
утримується  Новгород-Сіверська комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа, яка надає освітні послуги для 358 вихованців. Результатом щоденних 
занять є результативна   участь у спортивних змаганнях  міжобласного рівня (І 
місце – 10 вихованців, ІІ місце – 8,  ІІІ місце – 3)  та обласного рівня (І місце – 8 
вихованців, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 3). 



 
 
Новгород-Сіверський Центр дитячої та юнацької творчості надає освітні 

послуги для 374 здобувачів позашкільної освіти в 15 гуртках різних 
напрямків,  а саме: гуманітарних – 1, декоративно-прикладних – 6, художньо-
естетичних – 3, науково-технічних – 4, еколого-натуралістичних – 1.  

80 дітей дошкільного віку є вихованцями шкіл раннього естетичного 
розвитку «Світлячок» і «Малятко»,  де отримують відповідну дошкільну освіту.  

Педагогічний і учнівський колективи закладу  взяли  участь у 28 
всеукраїнських, обласних акціях і конкурсах з загальним результатом  27 
призових місць. 
 

 
 

Відділ земельних відносин Новгород-Сіверської міської ради 
 

За період 2021-2022 рр. розглянуто більше 2100 звернень громадян. 
Підготовлено більше 285 проєктів рішень на сесії. За результатами 
прийнятих рішень Новгород-Сіверською міською радою: 

-  у приватну власність громадян передано земельні ділянки орієнтовною 
площею - 2400 га., з них близько 1250 га – для ведення особистого 
селянського господарства; 

- укладено 38 договорів оренди землі;   
- Державному підприємству «Новгород-Сіверське лісове господарство»                   

у постійне користування для ведення лісового господарства передано                                 
30 земельних ділянок площею - 670 га, а ще для 39-ти земельних 
ділянок, орієнтовною площею - 1100 га, надано дозволи на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у постійне користування. 

 Здійснено більше 30 комісійних виїздів на місцевість з метою 
врегулювання земельних спорів.  

 
 
 



 
Управління соціального захисту населення Новгород-Сіверської міської 

ради 
           У сфері соціального захисту основна увага приділялась питанням 
реформування системи соціальної підтримки населення шляхом 
удосконалення механізмів надання допомог, пільг та субсидій найбільш 
вразливим верствам населення.  

Станом на 01.12.2022 року 4415 пільговиків різних категорій 
перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
осіб, які мають право на пільги. Користуються пільгами з оплати житлово-
комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу та інші 814 
громадян.  

За 2022 рік до управління звернулося 1910 осіб на призначення субсидії 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, в т.ч. 
придбання скрапленого газу, твердого та побутового палива. Станом на 
01.01.2022 отримує субсидію 3283 домогосподарств. Призначено субсидій на 
загальну суму 40,9 млн.грн.  

На 01.12.2022  державні соціальні допомоги та компенсації отримували 
1485 осіб, видатки на надання яких з початку року склали 33,7 млн. грн. На 
виплату всіх видів державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, допомоги сім’ям, які проживають разом з особою з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в 2022 році було 
спрямовано субвенції з Державного бюджету на загальну суму 32,4 млн 
гривень. Заборгованості по виплаті соціальної допомоги немає. 

Із загальної кількості сімей користується соціальною допомогою 
малозабезпеченим сім’ям 216 родин, допомогою на дітей одиноким  матерям 
– 95 жінок , допомогою при народженні дитини – 284 жінок. 

По Новгород-Сіверській міській територіальній громаді обліковується 
173 багатодітна сім'я, в яких виховується 740 дітей.  

Допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних  сім'ях  отримують 
75 багатодітних сімей. 

З початку року видано 10 посвідчень батьків багатодітної сім’ї, 
посвідчень дитини багатодітної сім'ї  - 29.  

За напрямом соціальної підтримки учасників, АТО, ООС, Захисників і 
Захисниць України, членів їх сімей Комплексної програми соціального 
захисту населення  Новгород-Сіверської територіальної громади на 2022-
2025 роки у 2022 році використано 156000 гривень. 

Станом на 01.12.2022 року на обліку управління з числа 
переселенців перебуває 1956 осіб, з них: 1478 сімей, 1199 жінок, 486 
дітей, 86 інвалідів.  

 За 2022 рік виплачено грошову компенсацію вартості одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 49 особам. 

На обліку в управлінні перебуває 1343 осіб з інвалідністю, в тому числі 
78 дітей. 



У 2022 році 23 особи з інвалідністю отримали грошову компенсацію 
вартості санаторно-курортного лікування відповідно до групи інвалідності на 
загальну суму 12698 грн. 

3 особи з інвалідністю була надана одноразова матеріальна допомога 
інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам у розмірі 50 відсотків 
встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність (на момент звернення) на загальну суму 14626 грн. 

10 осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства, 1 
особа, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту" отримали санаторно-курортне 
лікування. 

24 особи отримали компенсацію на транспортне обслуговування, 11 - 
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. 

На обліку в управлінні перебуває 744 особи, які мають статус 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 75 
потерпілих дітей, 1 особа, яка брала участь у ліквідації інших ядерних аварій, 
а також 14 сімей, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

Отримувачі виплат - 164, з них: 1 категорії - 42 осіб; 2 категорії - 75 
осіб; 3 категорії - 47 осіб. 

Компенсацію за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2021 році отримали 164 особи 
відповідно до категорії згідно з розподілом видатків за бюджетною 
програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» на загальну суму 15230 грн. 

16 ліквідаторам аварії на ЧАЕС згідно зі ст. 20 Закону України "Про 
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи", була оплачена додаткова відпустка (16 днів) з 
урахуванням розміру заробітної плати. 

4 постраждалих особи отримали послуги із санаторно-курортного 
лікування. 

210 постраждалих осіб отримали компенсацію замість санаторно-
курортного лікування. 

  
 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110252.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html


Центр надання соціальних послуг Новгород-Сіверської міської 
ради 

Не зважаючи на військовий стан, послугами відділень Центру надання 
соціальних послуг Новгород-Сіверської міської ради за 2022 рік було 
охоплено: послугою  догляд вдома 605, з яких у місті – 222, у сільських 
населених пунктах – 383; у стаціонарному відділенні послуги отримували 
протягом року 34 особи, послугами відділення натуральної допомоги 
охоплено 600 осіб. Відділенням соціальної роботи Центру надання 
соціальних послуг Новгород-Сіверської міської  ради в 2022 році 
проводилась робота з 812 сім'ями, з них 1884 дорослих, 1779 - дітей, під  
соціальним супроводом перебувало 55 сімей, на обліку сімей у складних 
життєвих обставинах перебувало 89 сімей.  

На утримання установи з бюджету громади витрачено 10776379 грн на 
заробітну платню, 660379 грн на оплату опалення, енергопостачання, 
водопостачання та водовідведення. 

У 2022 році проведена заміна системи водопостачання харчоблоку, 
встановлено  резервний твердопаливний котел, благодійним фондом Let's 
Help надано бензогенератор KS 10000E-3, потужності якого має вистачити 
для роботи насосу системи опалення та інших потреб.   

 
Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 

роботи Новгород-Сіверської міської ради 
 
У зв’язку з повномасштабною агресією російської федерації на 

територію суверенної України, пріоритетним напрямком діяльності Сектору 
стало забезпечення захисту населення громади від ракетно-артилерійських 
обстрілів та допомога постраждалому населенню. Станом на 24.02.2022 року 
на території громади функціонувала 21 захисна споруда цивільного захисту 
(далі-ЗС ЦЗ), які за своїми технічними властивостями здатні захищати 
населення від непрямого впливу вище вказаних обстрілів. У зв’язку з 
постійними обстрілами території України ворожою армією та для охоплення 
більшої кількості населення громади, яке може укритися в захисних 
спорудах, починаючи з 24.02.2022 проведено розширення фонду ЗС ЦЗ  
шляхом взяття на облік  27 найпростіших укриттів по всій території громади. 
Протягом червня поточного року проведена перевірка вище вказаних 
захисних споруд, за результатами якої визначено, що вони можуть 
використовуватись за безпосереднім призначенням для захисту населення.  

Окремим пунктом можна виділити створення на території міста 
«Пунктів незламності», які згідно чинного законодавства в сфері цивільного 
захисту не являються захисними спорудами, але за безпосереднім 
призначенням також забезпечують захист населення від ще однієї небезпеки 
- холоду. Для забезпечення функціонування «Пункту незламності» шляхом 
залучення коштів з міських Програм, розроблених Сектором, проведено 
закупівлю генераторів, паливо-мастильних матеріалів до них та іншого 
майна, необхідного для комфортного перебування відвідувачів  «Пункту 
незламності».     



Станом на 19 грудня 2022 року Новгород-Сіверська міська 
територіальна громада включена до переліку громад на яких ведуться активні 
бойові дії. Це обумовлено тим, що територія громади періодично 
обстрілюється  ворожою артилерією, мінометами, дронами, що призвело до 
необхідності активізації роботи з розмінування території громади. Для 
реалізації даного напрямку забезпечено співпрацю з районним відділом 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області 
та з Новгород-Сіверською Державною військовою адміністрацією. Як 
результат проведеної роботи можна відмітити відсутність постраждалого 
населення від нездетонованих боєприпасів. Для надання практичної 
допомоги населенню, яке проживає в 20-кілометровій зоні до Державного 
кордону з російською федерацією та періодично зазнає ворожих обстрілів, 
організовано сприяння у переміщенні в безпечні населенні пункти (надання 
транспорту, паливо-мастильних матеріалів). Починаючи з 24.02.2022 по 
теперішній час таку допомогу надано 28 сім’ям, що мешкали в прикордонних 
населених пунктах.     

Іншим, не менш важливим напрямком роботи Сектору є забезпечення 
протипожежної безпеки на території громади. З метою оперативного 
реагування на пожежі та загоряння, в Новгород-Сіверській міській раді 
створено 9 місцевих пожежних команд (далі-МПК), які забезпеченні 
спеціалізованою автомобільною технікою в кількості 10 машин та іншим 
аварійно-рятувальним обладнанням.  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради 
 

У 2022 році було збережено усю мережу закладів культури громади. До 
базової мережі закладів культури громади входить 69 закладів культури:  
Новгород-Сіверська дитяча музична школа – 1;  
Новгород-Сіверська міська бібліотека – 1; 
Сільські бібліотеки філії – 30; 
Новгород-Сіверський міський будинок культури – 1; 
Сільські будинки культури – 24; 
Сільські клуби – 12. 

Відзначалися основні державні та професійні свята, пам’ятні дати у 
громаді відбувались культурно-мистецькі, тематичні та жалобні заходи. 
Велась робота по вшануванню пам’яті та героїзації загиблих захисників 
України, які є уродженцями Новгород-Сіверщини. На підготовку та 
проведення даних заходів було використано близько 27 тис. грн. з бюджету 
Новгород-Сіверської міської територіальної громади.  

Через обстріли з важкого озброєння та внаслідок ракетного удару 
збройних сил російської федерації зазнали часткового руйнування 4 заклади 
культури: Новгород-Сіверський міський будинок культури, Новгород-
Сіверська дитяча музична школа, Кам’янсько-Слобідський сільський 
будинок культури, Михальчино-Слобідський сільський будинок культури. За 
рахунок коштів державного бюджету та бюджету Новгород-Сіверської 
міської територіальної громади в Новгород-Сіверському міському будинку 
культури було замінено вікна в кількості 105 од. на що було витрачено 
близько 1,5 млн. грн з бюджетів різних рівнів, які було вибито внаслідок 
ракетного обстрілу. 

Завершено розпис патріотичного фасаду Міського будинку культури. 

  
 

 
 
 
 
 



КНП"Новгород – Сіверська ЦМЛ" 
 

Комунальне некомерційне підприємство "Новгород-Сіверська 
центральна міська лікарня" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської 
області є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним 
некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої 
медичної допомоги будь-яким особам включно в режимі 24/7, а також 
забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії 
та професійної діяльності медичних працівників в порядку та на умовах, 
встановлених законодавством України та Статутом підприємства. 
         Станом на 01.12.2022 року згідно з Договором про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій КНП ”Новгород-
Сіверська ЦМЛ імені І.В.Буяльського” має 13 пакетів медичних послуг, а 
саме: 

1. “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах ”. 
2.“Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення 

хірургічних операцій ”. 
3. “Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. 

Профілактика, спостереження, діагностика та медична реабілітація”. 
4. “Мамографія”. 
5. “Езофагогастродуоденоскопія”. 
6. “Колоноскопія”. 
7. “Діагностика,лікування та супровід осіб із ВІЛ”. 
8.“Стоматологічна медична допомога а амбулаторних умовах”. 
9.“Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою 
(COVID –19) “. 
  01.04.2022 року були підписані наступні пакети по наданню 

медичних послуг: 
10. “Медична допомога при пологах ”. 
11. " Медична допомога при інсультах". 
12. "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару 

одного дня". 
  13.07.2022 року лікарня має пакет: 

13. «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, 
шляхом залучення лікарів - інтернів» 

За 11 місяців 2022 року матеріальна технічна база закладу поповнилась 
обладнанням та інвентарем на загальну суму 7905880,08 грн. 

за кошти НСЗУ: 
- мобільна рентгенівська система на суму 1810000 грн; 
- система протипролежнева в комплекті на суму 15000 грн; 
- набір ларингоскопічний на суму 24000 на суму 24000 грн; 
- лампа операційна на суму 35000 грн; 
- рентгентруба на суму 49900 грн; 
- стерилізатор паровий на суму 179000 грн; 

за рахунок централізованого постачання: 



- кисневий концентратор на суму 22713,99 грн; 
- двома шприцевими насосами на суму 37596 грн; 
- двома ларингоскопами на суму 27545 грн; 
- апаратом рентгенівським діагностичним пересувним Modile x-ray Optima 

XR240 на суму 3687877,23 грн; 
- док станцією для інфузоматів на суму 169220,70 грн; 
- двома апаратами ШВЛ на суму 133360 грн; 
- інфузомат волю метричний на суму 169220 грн; 
- двома моніторами пацієнта на суму 52616 грн; 
за рахунок благодійної допомоги: 
- двома моніторами пацієнта на суму 56000 грн; 
- чотирма шприцевими насосами на суму 88000  грн; 
- апарат примусового дихання на суму 25000 грн; 
- генератором змінного струму на суму 529050 грн; 
- аналізатор газів і біохімії крові на суму 133402 грн; 
- кольпоскоп МК-200 на суму 167000 грн; 
- апарат ШВЛ на суму 155233 грн; 

      З метою залучення у громаду лікарів прийнята Програма придбання 
службового житла у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 
2022-2025 роки, затверджена рішенням Новгород-Сіверської міської  ради 
03.12.2021р. №465. 

  Програмою забезпечення якості надання медичної допомоги населенню 
Новгород-Сіверської територіальної громади на 2022-2025 рік передбачені 
заходи по залученню лікарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 
реконструкція системи медичного газопостачання. 

  
 

 
 



КНП «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради 

 
За 11 місяців 2022 року матеріально-технічну базу закладу поповнили 

обладнанням на загальну суму 894,1 тис. грн..  
• за рахунок  коштів  НСЗУ на суму 207,7 тис грн.  а саме: 

компресор – 4,8 тис.грн, комп’ютерна техніка -192,0 тис.грн, пневмонабір – 
0,9 тис.грн, газонокосарка - 4,4 тис.грн, тепловентилятори та обігрівач-
конвектор – 5,6 тис.грн.  

• За рахунок благодійних надходжень від юридичних та фізичних 
осіб надійшли 189,2 тис. грн. а саме: ноутбуки - 45,4 тис.грн., генератор – 
30,0 тис. грн, тонометри  31,8 тис. грн., електрокардіограф 82,0 тис. грн 

• За рахунок централізованого постачання на 497,2 тис. грн..  
   Централізовано на підприємство надійшло матеріалів на суму 1067,2 

тис. грн а саме: лікарські засоби - 26,9 тис. грн, вироби медичного 
призначення - 33,3 тис. грн, імунобіологічні препарати - 851,9 тис. грн, інші 
матеріали - 155,1тис. грн. 

Благодійних матеріалів надійшло 529,7 тис.грн а саме:  
лікарські засоби -393,1 тис. грн, вироби медичного призначення - 80,8 

тис. грн, імунобіологічні препарати-45,6 тис. грн, паливо-мастильні 
матеріали 10,2 тис. грн. 

Робота з НСЗУ 
Договори закладу з НСЗУ у 2022 році: 
• Договір про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій (надання послуг, пов’язаних з первинною медичною 
допомогою) № 0000-9Т26-М000 від 20.01.2022, надано послуг на суму 
14684,4 тис. грн.. 

• Договір про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій (супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на 
туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги), «Вакцинація від 
Covid-19» № 1556-Е122-Р000 від 30.01.2022,надано послуг на суму 394,2 тис. 
грн. 

• Договір про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій (забезпечення кадрового потенціалу системи охорони 
здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням 
лікарів-інтернів), № 3250-Е722-Р000 від 13.07.2022,надано послуг на суму 
71,6 тис. грн. 

Основні показники роботи закладу 
Станом на 01.12.2022 населенням громади з лікарями закладу укладено 

20887 декларацій. 
За 11 місяців 2022 року до лікарів зареєстровано 51521 відвідувань, 

утому числі вдома 2307.  
У денному стаціонарі (26 ліжок) проліковано 479 осіб – 190,4 на 10 тис. 

населення. У стаціонарах вдома проліковано 1064 осіб, що склало 345,9 на 10 
тис. населення. 



У закладі проводиться робота щодо профілактики та своєчасного 
виявлення туберкульозу. Сформовані групи ризику серед дитячого населення 
та проведено туберкулінодіагностику. За 11 місяців 2022року 
туберкулінодіагностикою охоплено 243 дитини (45,7%). 

З метою своєчасного виявлення туберкульозу медичними працівниками 
проводиться анкетування населення. 

У закладі працює оглядовий кабінет. За 11 місяців 2022 року всього  
оглянуто 245 жінок акушеркою первинної данки. При виїздах у сільську 
місцевість включаємо акушерку закладу до складу виїзної бригади. 

На виконання наказу МОЗ № 504 від 19.03.2018, яким передбачено 
перелік лабораторно-інструментальних обстежень, що здійснюються у межах 
медичних послуг з надання первинної медико – санітарної допомоги:  
загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний 
холестерин, швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ,  вірусні гепатити, 
експрес тести на COVID, в  закладі створена лабораторна кімната.  

За 11 місяців 2022 року виконано 2493 загальних аналізів крові, 2240 
загальних аналізів сечі,925 обстежень крові на холестерин, 1378 досліджень 
крові на вміст глюкози. Також проведено 547 тестування на ВІЛ, 274 
тестування на гепатити, виконано 60 тестів на визначення тропоніну, експрес 
тестів на COVID- 1839. 

З метою наближення медичної допомоги до сільських жителів за 11 
місяців 2022 року виконано 33 виїзди, під час яких оглянуто 782 особу, що 
складає 23 особи  за 1 виїзд.  
         Поширеність хвороб на 100 тис. населення за 11 місяців 2022 р склала 
154322,1, захворюваність населення – 56932.  

Кількість випадків інфаркту міокарда залишився на рівні минулого 
року (7), що склало 33,7 на 100 тис.нас. Показник захворюваності на інсульти 
(63)  збільшився  та склав 302,8.    

За 10 місяців 2022 р. зареєстровано 34 випадків злоякісних пухлин, 
захворюваність  склала 138,0 на 100 тис. населення. У занедбаному стані 
виявлено 13 випадків 38,2% захворювань. Смертність від злоякісних 
новоутворень (31 випадок) склала  125,9 на 100 тис. нас. 

Захворюваність туберкульозом склала 32,5 на 100 тис. нас. - вперше 
виявлено 8 випадків туберкульозу . Поширеність туберкульозу легень склала  
56,8 на 100 тис. нас. 

У Новгород-Сіверській МТГ зареєстровано 94 ВІЛ інфікованих осіб. 
Медичними працівниками закладу за 10 місяців 2022 року проведено 509 
тестувань на ВІЛ. 

За 11 місяців 2022 року на потреби  КНП «Новгород-Сіверський 
міський Центр ПМСД» було виділено Національною службою здоров’я 
України  15150,2 тис. грн, у тому числі: 

- кошти за пакетом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих 
на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги» - 47,6 тис.грн,  

- кошти за пакетом «Вакцинація від Covid-19» -346,6 тис.грн,  
- кошти за пакетом «Первинна медична допомога» - 14684,4 тис.грн.,  



-надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів – 71,6 
тис.грн.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


