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Дніпропетровської області (далі – Слобожанська ОТГ) утворена рішенням Дніпропетровської
обласної ради від 14.08.2015 № 671-33/VI «Про утворення Ювілейної селищної територіальної
громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області», відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1353-VIII «Про перейменування деяких
населених пунктів» селище міського типу Ювілейне Дніпропетровського району було
перейменовано на селище міського типу Слобожанське. До складу Слобожанської ОТГ
входять два населених пункти: смт Слобожанське та село Степове. Адміністративний центром
громади є селище міського типу Слобожанське.
Селище міського типу Слобожанське розташоване в центральній частині
Дніпропетровської області між автомобільними дорогами М04 (E50) і Т 0410 та
безпосередньо межує на півночі з обласним центром – містом Дніпро. Завдяки вдалому
розміщенню між стратегічно важливими для м. Дніпро транспортними коридорами Донецьким шосе та проспектом Слобожанський - селище географічно є лівобережними
воротами міста. Незважаючи на близькість мегаполіса, селище знаходиться в його найбільш
екологічно чистій зоні. Неподалік розміщаються Кільченський заповідник і Присамарська
рекреаційна зона.
Село Степове знаходиться на відстані 18 км від центру громади - смт Слобожанське та
20 км від обласного центру – м. Дніпро. Поруч із селом проходить автомобільна дорога Т 0405.
Площа громади дорівнює 166,4 кв. км. (16639,2 га), в т.ч.: земель державної власності 8679,3 га, земель комунальної власності - 40,0 га, земель приватної власності 7029,79 га.
Площа населених пунктів - 1117,3 га, в т.ч.: державна власність - 501,3 га, комунальна
власність - 40,0 га, приватна власність - 564,34 га.

Рис. 1. Географічне розміщення Слобожанської ОТГ

Як видно з рис. 1, смт Слобожанське межує на півночі, заході та сході - з містом Дніпро,
на півдні - з містом районного значення – Підгородне Дніпровського району. Село Степове
межує на сході з смт Слобожанське, на заході – з селом Чумаки Дніпровського району, на
півдні – з селом Горянівське Дніпровського району, на півночі – з селом Спаське
Новомосковського району.

ІСТОРІЯ смт СЛОБОЖАНСЬКЕ
Перші поселення на території сучасного Слобожанського виникли ще у другому
тисячолітті нашої ери. На світанку історії - це було місце перебування багатьох кочових
народів і племен. Тут залишили свої сліди скіфи, сармати, загадкові анти - люди слов'янського
племені, а з утворенням Київської Русі, в ІХ - ХІІ століттях, пролягли степами шляхи на
південь. Згодом валки возів Чумацьким Шляхом пішли від Полтави через Царичанку, Чумаки.
Вони торували колію, де нині вулиця Василя Сухомлинського, Кислородна, Байкальська - на
переправу через р. Самару і далі.
Особлива сторінка історії - це часи боротьби запорізьких козаків за волю. На початку
ХVІІ століття тут були зимовники (хутори) козаків із запорізького містечка Старої Самари.
Кількість зимівників почала збільшуватись після спорудження тут у 1688 році Богородицької
(Усть - Самарської) фортеці, що боронила від татарських нападів. Частина запорожців
залишила тоді Стару Самару і остаточно осіла по річці Кільчені. Після ліквідації Запорізької
Січі козаки, втікаючи від утисків, освоювали малозаселені місця і засновували нові поселення
- слободи. Так і у 1778 році утворилася слобідка Підгороднє.
Походження цієї назви обумовлене тим, що слобода була розташована поблизу
губернського міста Катеринослава (під городом). Козацьке населення слободи у 1787 р. було
приписане царським урядом до новоствореного Катеринославського козачого війська; виборні
козаки відбували військову службу в Полтавському кінному полку.
Після ліквідації у 1796 році Катеринославського війська, частину населення
Підгороднього переселено на Кубань, а тих, що залишились, перевели на становище
державних селян. Вони одержали земельні наділи. За користування землею селяни сплачували
в казну грошові і натуральні податки та виконували різні повинності. Жили селяни із
землеробства та скотарства. У січні 1887 року селяни почали викуповувати землю у держави.
Пригородній район існував з 1920 по 1959 рік. А у січні 1965 року утворено
Дніпропетровський район (Дніпровський район). До 1987 року сел. Ювілейне входило до
складу Підгороднього. Рішенням від 22 червня 1987 року виконавчий комітет
Дніпропетровської обласної ради народних депутатів вніс у адміністративно- територіальний
устрій окремих районів зміни: в Дніпропетровському районі населений пункт, що відносився
раніше до Підгороднього, визначили окремим селищем міського типу, утворили в ньому
селищну раду і найменували ії «Ювілейна», а селищу дати назву Ювілейне». 15 липня
1987 року зібралась перша сесія Ювілейної селищної ради.

ІСТОРІЯ с. СТЕПОВЕ
У березні 1932 р. утворене підсобне господарство ім. Петровського.
У 1958 р. село було назване Степове.
У 1963 р. підсобне господарство ім. Петровського перейменоване в радгосп «Маївка».
У 1977 р. радгосп «Маївка» був перейменований в КСП «Кіровський», до якого увійшли землі
с. Степове, с. Горянівське та селища Кіровське, за яким було закріплено 3981 га землі.
У 1989 р. була заснована Степнянська сільська рада. З 2000 р. с. Степове розпаювало землі і
КСП «Кіровський» припинило своє існування. Зараз на них господарює 780 одноосібників, 3
фермерських господарства, підприємства. У 2015 р. Степнянська сільська рада об’єдналася з
Ювілейною селищною радою.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
КАМІНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
•
•
•
•
•
•

28.05.1959 р.н.
тел. (056) 719-91-52
освіта вища
спеціальність за освітою – інженер-гідротехнік
дата обрання селищним головою – 03.1990
дата обрання головою ОТГ – 05.11.2015

СЕКРЕТАР РАДИ (ВИКОНКОМУ)
ЛАГОДА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
•
•
•
•
•

17.05.1964 р.н.
тел. (056) 719-91-48
освіта вища
спеціальність за освітою – бакалавр з фінансів та кредиту
дата обрання секретарем ради – 05.11.2015

ЗАСТУПНИКИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
ВУСИК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
(фінансово-економічні питання)
•
•
•

18.03.1963 р.н.
тел. (056) 719-91-49
освіта вища

ПОТАПОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
(питання житлово-комунальної сфери)
•
•
•

01.01.1962 р.н.
тел. (056) 719-91-52
освіта вища

СТАРОСТА С. СТЕПОВЕ
КОРІННА ЄВГЕНІЯ ЯКІВНА
•
•
•
•

25.04.1957 р.н.
тел. (056) 767-10-24; 767-10-29
освіта вища
дата обрання старостою с. Степове — 09.04.2017

ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД
Обрано: 1 депутата обласної ради та 6 депутатів районної ради
Депутат обласної ради:
Широких Олександр Сергійович

18.06.1976 р.н.,
громадянин України,
освіта вища,
приватний підприємець,
позапартійний.
Депутати
Дніпровської районної ради
Ашихман Сергій Сергійович
8.02.1985 р.н.,
громадянин України,
освіта вища,
приватний підприємець,
позапартійний,
тел. 067-567-52-02

Болбас Ніна Іванівна
18.12.1973 р.н.
громадянка України,
освіта середня,
приватний підприємець,
член партії ВО «Батьківщина»,
тел.097-573-42-02

Кондрашина Ольга Володимирівна
03.03.1960 р.н.
громадянка України,
освіта вища,
директор КП ДР «БТІ»,
член політичної партії
«Українське об’єднання партіотів»- УКРОП,
тел.067-565-94-93

Підлубний Едуард Станіславович
27.11.1969 р.н.,
громадянин України,
освіта вища,
керівник департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради,
позапартійний,
тел. 067-108-43-74

Підодвірна Віра Сергіївна
18.11.1961 р.н.,
громадянка України,
освіта вища,
начальник Дніпровського приміського відділу
обслуговування громадян
(сервісний центр) управління обслуговування
громадян головного управління
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області,
позапартійна,
тел.095-607-98-99
Шаповалов Ігор Васильович
01.07.1984 р.н.,
громадянин України,
освіта вища,
позапартійний,
голова ГО “Всеукраїнська асоціація
правового захисту “Право заради справедливості”,
приватний підприємець,
тел. 068-402-96-39

Таблиця 1

ДЕПУТАТИ VII СКЛИКАННЯ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
-округ № 1
вул. Апельсинова,
вул. Грушова,
вул. Лимонна,
вул. Лісна,
вул. Паркова, 5, 7,
вул. 8 Марта, 9а–9в

Кононенко Людмила Миколаївна
20.04.1965 р.н., громадянка України,
позапартійна,
сімейний лікар САЗПСМ,
освіта вища,
095-041-33-45

-округ № 2
вул. Канальна, вул. Межова,
вул. Нова, вул. Райдужна,
вул. Шосейна, вул. Ювілейна,
вул.8 Марта, 11, 13,
пров. Канальний, пров. Новий

Мельник Сергій Ігорович

-округ № 3

Березняк Станіслав Вікторович

вул.8 Марта: 2–9, 10, 12,
14–16, 18, 20–24;

-округ № 4

24.10.1971 р.н., громадянин України,
позапартійний,
директор ТОВ МАГ “Констракт”,
освіта вища,
067-560-81-84

17.07.1985 р.н., громадянин України,
позапартійний,
вчитель КЗ «Слобожанський навчальновиховний комплекс № 1 «Загально-освітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – центр
позашкільної освіти Слобожанської селищної
ради»,
освіта вища,
063-365-09-12

Кравченко Ольга Олександрівна

вул. Абрикосова, вул. Березова,
вул. Бульварна, вул. Виноградна,
вул. Вишнева, вул. Вишнева Долина,
вул. Гранатова, вул. Ентузіастів,
вул. Єкатеринославська, вул. Зарічна,
вул. Звьоздна, вул. Зелена, вул. Київська,
вул. Лазурна, вул. Липова, вул. Літня,
вул. Мелітопольська, вул. Полтавська,
вул. Радісна, вул. Севастопольська,
вул. Сирєнєва, вул. Соборна вул. Соснова,
вул. Харківська вул. Шахтинська,
пров. Кленовий, пров. Рубіновий

14.08.1987 р.н., громадянка України,
член політичної партії «Українське об'єднання
патріотів — УКРОП»,
юрисконсульт ТОВ МБК «Україна-Канада»,
освіта вища,
096-288-58-82

-округ № 5

Салабай Вікторія Миколаївна

вул. Будівельників, 12

27.01.1971 р.н., громадянка України,
член партії «Відродження»,
Управління застосування пенсійного
законодавства ГУ ПФУ в Дніпропетровській
області № 22, начальник відділу з питань
призначення та перерахунків пенсій
освіта вища,
067-680-75-65

-округ № 6
вул. Будівельників, 20, 24

-округ № 7
вул. Будівельників, 22, 26

-округ № 8
вул. Теплична, 3–3а,
вул. Будівельників, 16

-округ № 9
вул. Будівельників, 18,
вул. Теплична, 1

-округ № 10
вул. Будівельників, 28

-округ № 11
вул. Теплична, 33, 36

Герасименко Антоніна Іллівна
11.02.1955 р.н., громадянка України,
член партії «Відродження»,
архіваріус виконавчого комітету
Слобожанської селищної ради,
освіта вища,
067-560-89-59

Жирко Владислав Васильович
13.08.1975 р.н., громадянин України,
позапартійний,
головний судовий експерт,
Дніпропетровський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС
України,
освіта вища,
050-609-08-78

Ніколенко Алла Павлівна
22.07.1964 р.н., громадянка України,
член партії "Блок Петра Порошенка
«Солідарність»,
керівник КП «Керуюча компанія
«Перспектива» Слобожанської селищної
ради»,
освіта вища,
050-565-79-10

Павлик Павло Анатолійович
23.03.1968 р.н., громадянин України,
позапартійний,
директор ПП «Левіт-Комплекс»,
освіта вища,
067-567-01-27

Матросова Євгенія Олександрівна
04.01.1989 р.н., громадянка України,
член політичної партії «Українське об'єднання
патріотів — УКРОП»,
директор
ТОВ юридична компанія “Правовед”,
освіта вища,
096-590-38-78

Шикула Гліб Михайлович
23.05.1966 р.н., громадянин України,
позапартійний,
директор КП «Слобожанська селищна
спеціалізована ритуальна служба»,
освіта вища,
067-631-27-71

-округ № 12
вул. Теплична, 31, 34

-округ № 13
вул. Теплична, 32

Шевченко Роман Анатолійович
17.09.1976 р.н., громадянин України,
позапартійний,
приватний підприємець,
освіта вища,
097-467-71-02

Санжаровський Геннадій
Миколайович
14.02.1976 р.н., громадянин України,
член партії ВО «Батьківщина»,
начальник підрозділу ТОВ “ДніпроОілТрейд”,
освіта вища,
097-928-26-71

-округ № 14
вул. Теплична, 35, 37;

-округ № 15
вул. Паркова, 29,
вул. 8 Марта, 17

-округ № 16
вул. 8 Марта, 19, 30

-округ № 17
вул. Паркова, 1–4, 6, 8–25,
вул. 8 Марта, 28

Кононова Тетяна Олексіївна
09.03.1958 р.н., громадянка України,
позапартйна,
пенсіонер,
освіта вища,
050-452-99-30

Довгань Інна Дмитрівна
03.11.1964 р.н., громадянка України,
партія «Відродження»,
вихователь КЗ «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1
«Червона шапочка»
Слобожанської селищної ради»,
освіта вища,
093-549-12-93

Кононов Денис Володимирович
15.10.1986 р.н., громадянин України,
позапартійний,
доцент кафедри технології будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій
Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури,
освіта вища,
050-481-79-29

Євпак Людмила Іванівна
01.10.1961 р.н., громадянка України,
позапартійна,
вихователь КЗ «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1
«Червона шапочка»,
освіта вища,
093-598-56-28

-округ № 18
вул. Василя Сухомлинського,
48–50, 54, 58–60

-округ № 19
вул. Василя Сухомлинського,
50а, 52, 54а

-округ № 20
вул. Василя Сухомлинського,
буд. 62-72

-округ № 21
вул. Василя Сухомлинського, 46,
вул. Будівельників, 4–9, 14

-округ № 22
вул. Василя Сухомлинського, 1-44

-округ № 23
вул. Комарова,
вул. Мічуріна,
вул. Українська,
станція Березанівка

_________

Невесела Лариса Анатоліївна
25.12.1971 р.н., громадянка України,
позапартійна,
керуючий справами виконавчого апарату
Дніпровської районної ради,
освіта вища,
067-904-34-26

Коваль Василь Юхимович
26.08.1951 р.н., громадянин України,
позапартійний,
голова правління ОСББ «Колос»,
освіта вища,
098-408-38-72

Дейнеко Володимир Максимович
27.07.1966 р.н., громадянин України,
позапартійний,
директор КЗ Слобожанський селищний центр
фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх»,
освіта вища,
096-382-91-05

Шевченко Григорій Анатолійович
06.10.1984 р.н., громадянин України,
позапартійний,
Начальник юридичного відділу
ДП “Дніпровський інститут землеустрою” ,
освіта вища,
073-260-00-30

Лагода Людмила Василівна
17.05.1964 р.н., громадянка України,
позапартійна,
секретар Слобожанської селищної ради,
освіта вища,
067-560-89-58

-округ № 24

Лагода Микола Іванович

вул. Лесі Українки,
вул. Весіння, вул. Зоряна,
вул. Калинова, вул. Миру,
вул. Молодіжна, вул. Славянська,
вул. Сонячна, вул. Шкільна,
вул. Центральна, вул. Шевченка,
пров. Робочий

06.06.1956 р.н., громадянин України,
позапартійний,
завідувач господарства виконавчого комітету
Слобожанської селищної ради,
освіта вища,
097-310-07-53

-округ № 25
с. Степове – вул. Вишнева,
вул. Миру, вул. Нова,
вул. Ювілейна

_________

-округ № 26

Рибалко Мирослава Петрівна

с. Степове вул. Першотравнева,
вул. Продольна, вул. Робоча,
вул. Степова, вул. Теплична,
вул. Тиха, вул. Харківська,
вул. Центральна, вул. Янтарна,
вул. 30 років Перемоги,
вул. Сонячна, 62, 64,72

09.06.1984 р.н., громадянка України,
позапартійна,
Завідувач Будинку культури с. Степове,
освіта вища,
098-370-55-03

Таблиця 2

ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ
№
Назва комісії
з/п

Кількість
Посада та місце роботи
П І Б голови комісії
депутатів
голови комісії

1 Комісія з питань освіти,
культури, молоді і спорту,
охорони здоров’я, праці,
соціального захисту
населення, регламенту,
депутатської діяльності та
етики, прав людини,
законності, запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів

6

Салабай Вікторія
Миколаївна

Управління
застосування пенсійного
законодавства ГУ ПФУ
в Дніпропетровській
області № 22, начальник
відділу з питань
призначення та
перерахунків пенсій

2 Комісія з питань житловокомунального господарства,
комунальної власності,
промисловості,
підприємництва,
транспорту, зв’язку та сфери
послуг

5

Коваль Василь
Юхимович

Голова правління ОСББ
«Колос»

3 Комісія з питань
планування, фінансів,
бюджету та соціальноекономічного розвитку

6

Кононова Тетяна
Олексіївна

Пенсіонер

4 Комісія з питань
містобудування,
будівництва, земельних
відносин та охорони
навколишнього природного
середовища

6

Шевченко Григорій
Анатолійович

Начальник юридичного
відділу
ДП “Дніпровський
інститут землеустрою”

Таблиця 3

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
№ Прізвище, ім’я по батькові
з/п
1 Камінський Іван Миколайович - голова
2 Лагода Людмила Василівна
3 Потапова Тетяна Анатоліївна
4 Вусик Світлана Миколаївна
5 Шеремет Микола Олександрович
6 Осадчук Валерій Іванович

7 Полупанова Валентина Миколаївна

8 Гряник Володимир Олександрович
9 Кононов Володимир Іванович
10 Безкровний Володимир Миколайович
11 Бровко Іван Володимирович
12 Плющій Наталія Сергіївна
13 Тумак Дарія Омелянівна
14 Корінна Євгенія Яківна
15 Мірошников Сергій Володимирович

16 Шерстюк Ірина Олександрівна

Посада, місце роботи
Селищний голова
Секретар ради (виконкому)
Заступник селищного голови
Заступник селищного голови
Начальник гуманітарного відділу
Слобожанської селищної ради
Фахівець з інтерв’ювання відділу
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
Директор комунального закладу
«Слобожанська загальноосвітня школа I
ступеню № 2 Слобожанської селищної ради»
Директор землевпорядної організації ТОВ
НВФ «Геоінфо»
Генеральний директор ПрАТ АВП
«Содружество»
Тимчасово не працює
Приватний підприємець
Адміністратор Центру надання
адміністративних послуг ДРДА
Активіст селища, пенсіонер
Староста с. Степове
Начальник відділу
Державного архітектурно-будівельного
контролю виконавчого комітету
Слобожанської селищної ради
Головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого комітету Слобожанської
селищної ради

ЗАГАЛЬНА ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
Станом на 2018 рік чисельність населення Слобожанської селищної територіальної
громади складає 14 635 осіб, в тому числі смт Слобожанське – 13 221 осіб, село Степове –
1 414 осіб.
Сучасна демографічна ситуація в Слобожанській ОТГ склалася під впливом розвитку
інфраструктури населених пунктів громади, природного та механічного руху населення.
Розподіл населення Слобожанської ОТГ за статтю, природний та міграційний рух населення
представлено в таблиці 4.
Таблиця 4
Чисельність населення, природний та міграційний рух населення
Слобожанської ОТГ
№
Показник
п/п
1.
Чисельність наявного населення, осіб
у тому числі:
1.1. кількість чоловіків (осіб)
1.2. кількість жінок (осіб)
1.3. кількість народжених у 2018 році (осіб)
1.4. кількість померлих у 2018 році (осіб)
1.5. природний приріст (скорочення) (осіб)
1.6. кількість прибулих (осіб)
1.7. кількість вибулих, осіб
1.8. міграційний приріст (скорочення) (осіб)

за 2018 рік
станом на 01.01.2019
14 635
6 570
8 065
+140
-139
+1
+278
-128
+150

СТАН РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ
Мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між
населеними пунктами. Розвинуте транспортне сполучення Слобожанського з обласним
центром та іншими населеними пунктами: м. Підгородне, м. Новомосковськ.
Транспортне сполучення забезпечує доступність мешканців села Степове до
адміністративного центру громади – смт Слобожанське за допомогою транзитного автобусу,
кінцевим пунктом якого є село Чумаки Дніпровського району. Тому в переддень вихідних або
святкових днів виникають труднощі з наданням якісних послуг з перевезення сільських
мешканців до села, та у зворотному напрямку. Крім того, транспортне сполучення з
ІІ відділення смт Слобожанське не в достатній мірі задовольняє потребу населення в
пасажирських перевезеннях, особливо у вечірній час, та потребує покращення.
Важливим питанням залишається стан дорожнього покриття доріг та вулиць державної
та комунальної власності. Так, дороги державного значення, які прилягають до території
населених пунктів громади, знаходяться в аварійному стані та потребують покращення їх
якості. За роки утворення громади активно ведуться планові капітальні ремонти з відновлення
дорожнього полотна вулиць та доріг комунальної власності громади. Більшість доріг та вулиць
населених пунктів громади потребують капітального ремонту, у зв’язку із значною
зношеністю дорожнього асфальтного покриття та відсутністю робіт капітального характеру
впродовж багатьох років.
Слобожанське - селище з розвинутою комунальною та соціальною інфраструктурою.
Існуючі централізовані мережі опалення, газопостачання, водопостачання та водовідведення
мають значний термін експлуатації та потребують поступової заміни та проведення ремонтних
робіт.

В селі Степове відсутнє центральне водопостачання, населення для забезпечення
домогосподарств водою користується свердловинами, які є майже в кожному дворі. До села
підведено газопостачання, за виключенням окремих домогосподарств. Централізоване
водовідведення передбачено в двоповерхових будинках.

ВИРОБНИЧА СФЕРА
Впродовж трьох десятиліть виробнича структура смт Слобожанське стала більш
гнучкою. До підприємств водного господарства та будівництва, з яких розпочалась розбудова
селища, додались харчова галузь, хімічне і електротехнічне виробництво тощо. Найстаріші
підприємства та організації смт Слобожанське традиційно пов’язані з меліорацією та водним
господарством.
Сучасна промислова структура громади представлена підприємствами харчової галузі
(виробництво м’ясної продукції, хлібобулочних виробів тощо), хімічного та
електротехнічного виробництва, виробництва керамічної плитки, машинобудування тощо.
На території громади здійснюють господарську діяльність потужні промислові
підприємства: ТОВ «М'ясокомбінат «Ювілейний», ТОВ «М'ясна фабрика «Фаворит»,
ТОВ Кондитерська фабрика «Квітень», ТОВ Корпорація «Агро-союз», ПРАТ «Інтеркерама»,
ТОВ Кабельний завод «Енергопром», ПП «Дивосвіт», ТОВ «Дніпропромліт» та інші.
Значний внесок в розвиток економіки громади забезпечили підприємства сфери торгівлі.
Вздовж головних транспортних магістралей виникла потужна торгівельна агломерація з
представників відомих національних мереж та світових компаній: «АТБ», «Метро»,
«Епіцентр», «Ашан», «Олді» тощо. Завдяки їм створена значна кількість нових робочих місць.
Діяльність цих суб’єктів господарювання направлена на обслуговування мешканців та гостей
обласного центру.
Крім вищезазначених торгівельних мереж, на території громади в сфері торгівлі та
обслуговування здійснюють діяльність близько 30 магазинів, 38 об’єктів громадського
харчування, 6 аптек, 33 об’єкти з надання побутово-ремонтних послуг, Будинок побуту,
Садово-виставковий центр, 17 АЗС, 5 дитячо-розважальних центрів тощо.
В смт Слобожанське працюють відділення провідних фінансових установ України: ПАТ
КБ «Приватбанк», ПАТ Райффайзен Банк Аваль, КБ «Укрсоцбанк», які надають мешканцям
громади широкий спектр банківських послуг.
У квітні 2018 року створено консультативно-дорадчий орган при селищному голові Координаційну раду місцевого економічного розвитку Слобожанської селищної
територіальної громади (далі - Координаційна рада МЕР).
Діяльність Координаційної ради МЕР спрямована на створення сприятливих умов для
позитивних структурних змін в економіці та розвитку малого і середнього бізнесу,
впровадження пріоритетних проектів МЕР, налагодження співпраці влади, місцевого бізнесу,
громадських організацій, жителів громади щодо вирішення спільних проблем громади тощо.
До складу Координаційної ради МЕР ввійшли представники місцевого бізнесу, молоді,
громадських організацій, експерт з питань оподаткування, спеціалістів виконавчого комітету
селищної ради.
В Слобожанській ОТГ створено режим сприяння малому і середньому бізнесу та
приватній ініціативі, діє лояльна податкова політика по встановленню ставок місцевих
податків і зборів.
На території громади здійснюють підприємницьку діяльність 978 юридичних осіб та
1 778 фізичних осіб-підприємців. Найбільш визначальні підприємства Слобожанської ОТГ
представлені в таблиці 5.

Таблиця 5
Перелік визначальних підприємств Слобожанської ОТГ
№
з/п

Назва підприємства

Вид діяльності

1

ТДВ "СПМК-90"

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

2

ТОВ "НВП ДЖЕРЕЛО"

Надання допоміжних комерційних послуг (пакування)

3

ПРАТ АВП "СОДРУЖЕСТВО"

Будівництво житлових і нежитлових будівель

4

ТОВ АПФ "АГРОІНВЕСТ"

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

5

ПП "ДИВОЦВІТ"

Виробництво іншої хімічної продукції (клей)

6
7

ТОВ "ДНІПРОПРОМЛІТ"
ТОВ "КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
"ЕНЕРГОПРОМ"

Лиття сталі
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і
кабелів

8

Виробництво м'ясних продуктів

11

ТОВ М'ЯСОКОМБІНАТ
"ЮВІЛЕЙНИЙ"
ТОВ «М’ЯСНА ФАБРИКА
«ФАВОРИТ»
ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "КВІТЕНЬ"
ТОВ "АГРОФІРМА ДНІПРО"

12

ПРАТ "ІНТЕРКЕРАМА"

Виробництво керамічних плиток і плит

13
14

ПП "СІГМА"
ТОВ "АГРІКОЛА-КРАЇНА"

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

9
10

Виробництво м'ясних продуктів
Виробництво сухарів і сухого печива; борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур

ГУМАНІТАРНА СФЕРА (освіта, культура, молодь та спорт)
ОСВІТА
В Слобожанській ОТГ функціонує 7 закладів освіти, з них – 3 загальноосвітні школи,
у тому числі в смт Слобожанське – 2 школи (І ступеня та ІІ-ІІІ ступеня), в селі Степове – 1
школа (І-ІІІ ступеня), в яких навчаються 1757 учнів та 4 дошкільних навчальних заклади:
ДНЗ № 1 «Червона шапочка», ДНЗ № 2 «Берізка», ДНЗ № 3 «Сонечко», ДНЗ № 4 «Дивосвіт»,
які відвідують 828 дитини.
Таблиця 6
Інформація
про загальноосвітні навчальні заклади Слобожанської ОТГ
Назва загальноосвітнього
навчального закладу
Місце розташування
Наповненість класів

КЗ «Навчально-виховний комплекс № 1 «Слобожанська
загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів –
Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради»
смт Слобожанське вул. Будівельників, 1
кількість учнів - 875
кількість вчителів - 57

учнями, кількість
вчителів, осіб
Назва загальноосвітнього
навчального закладу
Місце розташування
Наповненість класів
учнями, кількість
вчителів, осіб

КЗ «Слобожанська загальноосвітня школа І ступеня № 2
Слобожанської селищної ради»
смт Слобожанське вул. Теплична, 30
кількість учнів - 729
кількість вчителів - 37

Назва загальноосвітнього
навчального закладу
Місце розташування
Наповненість класів
учнями, кількість
вчителів, осіб

КЗ «Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Слобожанської селищної ради»
с. Степове, вул. Робоча, 12
кількість учнів - 153
кількість вчителів - 19

Таблиця 7
Інформація
про дошкільні навчальні заклади Слобожанської ОТГ
Назва дошкільного
закладу
Місце розташування
Наповненість дітьми, кількість
вихователів, осіб
Назва дошкільного
закладу
Місце розташування
Наповненість дітьми, кількість
вихователів, осіб
Назва дошкільного закладу

Місце розташування
Наповненість дітьми, кількість
вихователів, осіб
Назва дошкільного закладу

Місце розташування
Наповненість дітьми, кількість
вихователів, осіб

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу № 1 «Червона шапочка»
Слобожанської селищної ради»
смт Слобожанське вул. Будівельників, 10
кількість дітей - 302
кількість вихователів - 27
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу № 2 «Берізка» Слобожанської
селищної ради»
смт Слобожанське вул. Будівельників, 7 а
кількість дітей - 190
кількість вихователів - 21
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
загального розвитку № 3 «Сонечко» Слобожанської
селищної ради»
с. Степове, вул. Ювілейна, 18
кількість дітей - 54
кількість вихователів - 5
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу № 4 «Дивосвіт» Слобожанської
селищної ради»
смт Слобожанське, вул. Сімейна, 1
кількість дітей - 282
кількість вихователів -30

КУЛЬТУРА
В Слобожанській ОТГ надання послуг у сфері культури та мистецтва здійснюється
двома закладами: КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної
ради» (довідково: передано із спільної районної власності в комунальну власність громади у
квітні 2018 року) та КЗ «Слобожанська школа естетичного виховання Слобожанської
селищної ради».
Село Степове має 2 заклади культури - Будинок культури та Бібліотека в селі Степове,
які є структурними підрозділами КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський»
Слобожанської селищної ради».
Таблиця 8
Інформація
про заклади культури Слобожанської ОТГ
Назва закладу

КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський»
Слобожанської селищної ради»

Місце розташування
Дніпровський район, смт Слобожанське, вул.Теплична, 23
Кількість
працівників, Кількість працівників - 33 особи
осіб
Назва закладу
Будинок культури с Степове
Місце розташування
Дніпровський район, с. Степове, вул. Робоча, 14
Кількість
працівників, Кількість працівників — 7 осіб
осіб
Назва закладу
Бібліотека с. Степове
Місце розміщення закладу
Кількість
працівників,
кількість
користувачів,
осіб
Назва закладу

Дніпровський район, с. Степове вул. Робоча, 14
Кількість працівників — 1 особа
кількість користувачів - 505

КЗ «Слобожанська школа естетичного виховання
Слобожанської селищної ради»
Місце розміщення закладу Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 31
Кіслькість вчителів у Кількість вчителів — 27 осіб
музичних
закладах, кількість дітей - 246
кількість дітей, осіб
У КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної
ради» функціонують такі колективи:
- Театральна студія «Амплуа»;
- Ансамбль народного танцю «Барвінок»;
- Естрадний танцювальний колектив «Маски»
- Естрадно-циркова студія «Карнавал»
- Дитячий танцювальний ансамбль «Восторг»
- Ансамбль української пісні;
- Дитячий хореографічний колектив естрадного танцю «Азарт»;
- Гурток сольного співу.

В школі естетичного виховання налічується 10 класів та 2 філії, які знаходяться в
загальноосвітніх школах м. Підгородне Дніпровського району. Приміщення школи та філій
орендовані. В школі навчається 246 учнів, працює 27 викладачів, із них 4 сумісника.
При школі естетичного виховання працюють творчі дитячі колективи: хор учнів
молодших класів, хор учнів старших класів, оркестр народних інструментів, камерний
ансамбль «Менестрелі», вокальні ансамблі «Нотка», «Анти», «Ліра».
При Будинку культури у с. Степове функціонують колективи та напрямки:
- Вокальний ансамбль «Оксамит»;
- Хореографічний гурток «Восточних танців»;
- Скаутське формування «Степнянські дракони».
На території ОТГ діють 4 православні храми:
1. Храм Ікони Божої Матері ”Прізрі на смірєніє”, настоятель - Протоієрей Сергій
Іванович Рєзніков (Отець Сергій), смт Слобожанське, вул. Калинова, 1а – Українська
православна церква (УПЦ);
2. Релігійна громада Парафії - Українська православна церква «Антонія і Феодосія
Києво – Печерських», настоятель – Протоієрей Костянтин Іванович Дробітько (Отець
Костянтин), смт Слобожанське, вул. Теплична, 40 – Українська православна церква (УПЦ);
3. Храм на честь Святителя Іоанна Златоуста, настоятель храму - Протоієрей отець
Миколай, смт Слобожанське, вул. Харківська, 10а – Українська православна церква (УПЦ);
4. Українська православна церква Київського патріархату «Первомученика
архідиякона Стефана парафія», настоятель – Протоієрей Євгеній (Отець Евгеній), с.
Степове, вул. Леніна, 28 – Українська православна церква – Київський патріархат (УП - КП);
На території Слобожанської ОТГ знаходяться:
- «Група могил радянських воїнів», державний охоронний №278 (4 км на південь від
с.Степове);
- пам’ятний знак героям Чорнобиля (смт Слобожанське, вул.Теплична, 30);
- пам’ятний знак з нагоди 60-річчя Перемоги (смт Слобожанське, вул. Теплична, 23);
- пам’ятник Шевченко Т.Г. (смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1).

МОЛОДЬ
Таблиця 9
Інформація про населення громади віком від 14 до 35 років
Всього

3654

З них за
реєстрацією

З них за статтю

Зареєстровані Зареєстровані
як
внутрішньо
переміщені
особи

жінки чоловіки

3589

65

1724

1930

З них за категоріями
Молодь з
інвалідністю
І
ІІ
ІІІ
група група група
2
22
51

Учасники
Сім’ї, які
бойових мають дітей з
дій
інвалідністю

32

17

У Слобожанській громаді здійснює свою діяльність Молодіжна рада при
Слобожанському селищному голові, яка створена 05.07.2018р. і є консультативно- дорадчим,
представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії
місцевої влади та молоді Слобожанської громади. Склад молодіжної ради на 01.01.2019р – 37
чоловік.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Охорона здоров’я в Слобожанській ОТГ представлена первинною ланкою:
1. Слобожанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) в смт
Слобожанське;
2. Степнянська АЗПСМ в селі Степове;
3. Нижньодніпровський ФП на Молодіжному смт Слобожанське.
Таблиця 10
Інформація
про заклади охорони здоров’я Слобожанської ОТГ
Назва закладу
Слобожанська
амбулаторія
загальної
практики сімейної медицини
місце розташування
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 12
кількість населення на обслуговуванні, осіб
15 332
кількість лікарів загальної практики –
11
сімейних лікарів, осіб
кількість середнього
20
медичного персоналу, осіб
Назва закладу
- Нижньодніпровський ФП
місце розташування
смт Слобожанське, вул. Мічуріна, 41
кількість населення на обслуговуванні, осіб
780
кількість медичного персоналу, осіб
1
Назва закладу
- Степнянська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини
місце розташування
с. Степове, вул. Миру, 14
кількість населення на обслуговуванні, осіб
1 449
кількість лікарів загальної практики –
1
сімейних лікарів, осіб
кількість середнього
2
медичного персоналу, осіб

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Ha території Слобожанської ОТГ сферу соціального захисту населення представляють:
- відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради;
- служба у справах дітей Слобожанської селищної ради;
- КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради»;
Таблиця 11
Інформація
про заклади соціального захисту населення Слобожанської ОТГ
Назва закладу
місце розташування
кількість працівників, осіб
Назва закладу

КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради»
смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 36
17,5
відділ соціального захисту населення

місце розташування
кількість працівників, осіб
Назва закладу
місце розташування
кількість працівників, осіб

смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 36
7
служба у справах дітей
смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 36
2

Розподіл населення Слобожанської селищної ради за категоріями представлено в табл. 12.
Таблиця 12
Розподіл населення Слобожанської селищної ради за категоріями
Категорія

Пенсіонери за віком
Ветерани праці
Інваліди війни
Учасники бойових дій / АТО
Учасники війни
Діти війни
Члени сім'ї загиблих (померлих)
Багатодітні сім'ї
Діти з багатодітних сімей
Матері-Героїні
Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС:
1 категорія
2 категорія
3 категорія
Вдови
Внутрішньо-переміщені особи:
Дорослі
Діти
Діти-сироти
Діти під опікою
Інваліди – молодь до 35 років
Інші особи з інвалідністю:
1 групи
2 групи
3 групи
Діти-інваліди віком до 18 років
Малозабезпечені сім'ї
Одинокі матері (вдови) з дітьми до 18 років
Особи, які здійснюють догляд за інвалідами 1 та 2 групи з психічним
розладом
Отримувачі соціальних допомог
Отримувачі субсидій на оплату ЖКП

Кількість осіб

3300
743
22
185/124
49
634
20
106
357
3
14
33
25
9
628
67
7
11
75
946
58
268
570
50
66
72/85
11
1954
1200

СПОРТ
На території Слобожанської селищної громади розташований Комунальний заклад
Слобожанський селищний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» зі штатною
чисельністю персоналу 35 одиниць, з яких 22 одиниці - адміністративно-господарчого
персоналу, 12 одиниць - обслуговуючого персоналу та 1 одиниця - медичного персоналу.
Комунальний заклад спеціалізується в наданні послуг у галузі спорту. В оперативному
управлінні комунального закладу заходиться спортивний комплекс «Слобожанський» на базі
якого розвивають такі спортивні напрямки, як футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс,
фітнес, хортінг, тхеквондо та кіокушинкайкан карате.
Інформація про об’єкти спортивної інфраструктури та їх використання представлено в
таблиці 13.
Таблиця 13
Інформація
про заклади спорту та фізичної культури Слобожанської ОТГ

-

Показник

РАЗОМ

кількість спортивних майданчиків, одиниць, у тому числі:
- тенісний корт
- комплексний спортивний майданчик
- майданчик Workout
- тренажерний майданчик
- майданчик для пляжного волейболу
кількість тренажерних залів, одиниць
кількість спортивно-масових заходів, одиниць
кількість учасників, осіб
кількість спортивних змагань, одиниць
кількість учасників, осіб
кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурнооздоровчої роботи, осіб

17
1
1
1
4
1
6
8
751
12
320
3 770

Крім того, активно розвивається приватна спортивна інфраструктура, а саме: тенісний
клуб «Максимус» на території якого розташовані три тенісні корти, тренажерний зал, фітнес
зал, басейн, дитяча кімната. Також клуб спорту та і розвитку «Платан» в якому розміщені
тренажерний зал, фітнес-студія, дитячий клуб, танцювальна студія.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
В Слобожанській ОТГ у 2017 році створено КЗ «Місцева пожежна команда
Слобожанської селищної ради», функціонування якого спрямоване на підвищення рівня
захисту мешканців громади та території від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій та
мінімізації їх наслідків, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт по ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій; зменшення матеріальних збитків власності громади та її
мешканців.

Таблиця 14

Назва закладу

КЗ «Місцева пожежна команда Слобожанської селищної ради»

Місце розташування
с. Степове, вул. Робоча, 16
Кількість
працівників,
осіб

15

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Ha території Слобожанської ОТГ сферу житлово-комунального господарства
представляють:
- КП «Керуюча компанія “Перспектива” Слобожанської селищної ради»;
- КП «Керуюча компанія “Господар” Слобожанської селищної ради».
Таблиця 15
Інформація
про заклади житлово-комунального господарства Слобожанської ОТГ
№
з/п
1.
2.

Кількість
працівників,
осіб
КП «Керуюча компанія “Перспектива” Слобожанської селищної ради»
33
КП «Керуюча компанія “Господар” Слобожанської селищної ради»
4
Назва закладів (відділу, служби)

Таблиця 16
Житловий фонд Слобожанської ОТГ
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва
Комунальний житловий фонд
Житлово-будівельні кооперативи
Об“єднання співвласників багатоквартирних будинків
Житловий фонд, що не перебуває в комунальній власності та не має
балансоутримувача
Відомчий житловий фонд

Кількість
будинків
64
5
11
4
2

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ
Основу економічного потенціалу громади становить сільське господарство. Площа
земель сільськогосподарського призначення складає 9008,5 га або 54%. від загальної площі
земель громади (16639,2 га). Структура земельного фонду Слобожанської ОТГ представлена
в таблиці 17.

Таблиця 17
Структура земельного фонду Слобожанської ОТГ
Категорія землекористування

Землі, які
входять до
територіальної
громади, га

Землі за
межами
населених
пунктів, га

Землі в межах населених
пунктів, га
смт
с. Степове
Слобожанське
971,6
145,3

Територія громади, всього
у тому числі
1.землі сільськогосподарського призначення, всього
у тому числі:
1.1.рілля та багаторічні
насадження
2.ліси та лісовкриті площі
3.забудовані землі
4.землі під водою
5.відкриті заболочені землі

16639,2

15522,3

9008,5

8449,1

436,6

122,7

8696,9

8191,1

393,5

112,3

271,5
1309,3
5813,8
231,3

264,7
759,4
5813,4
230,7150

6,8
527,3
0,4
0,5

0
22,6
0
0

Найбільшими землекористувачами громади є сільськогосподарські підприємства:
ПП «Сігма», ПСП «Деметра», ТОВ «Агро-компанія», ТОВ «Агрікола-Україна», ТОВ АФ
«Дніпро», ПП «Перемога АВК», СВК «Лан», ТОВ АФ «Весна», СТОВ «Дніпропетровський
тепличний комбінат», ТОВ «Спаський тепличний комбінат», 36 фермерських господарств:
ФГ «Іванчиков і С», ФГ «Левада», ФГ «Лаванда», ФГ «Воскресіння», ФГ «Золотий колос О.І.»,
ФГ «Гайворонський», ФГ «Обрій», ТОВ ФГ «Підгірне», ФГ «Перемога КВІ», які свою
продукцію реалізують на ринках селища та обласного центру. На території громади
зареєстровано 48 садівничих товариств.

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА
Слобожанська ОТГ впродовж багатьох років має бездефіцитний бюджет. Частина
надходжень бюджету територіальної громади передається до державного бюджету у вигляді
реверсної дотації, яка є джерелом фінансування базової дотації для громад з низьким рівнем
податкоспроможності.
У 2016 році Слобожанською ОТГ перераховано до державного бюджету реверсну
дотацію у розмірі 10,5 млн.грн., у 2017 році - 34,7 млн.грн., у 2018 році – 67,1 млн.грн., у
2019 році – 62,9 млн.грн.
За рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу України забезпечено бюджетну
автономію і фінансову самостійність бюджету територіальної громади, зміцнено її
матеріальну та фінансову основу. Доходи бюджету територіальної громади у 2016 році
порівняно з 2015 роком збільшилися у 4,5 рази, у 2017 році проти 2016 року – на 36 відсотків.
Поліпшення фінансового стану дозволяє ефективно інвестувати кошти в оновлення та
утримання об’єктів інфраструктури громади, забезпечити функціонування закладів та установ
комунальної власності, впроваджувати активну соціальну політику та забезпечити надання
якісних публічних та комунальних послуг тощо.
Дохідна частина бюджету громади (з врахуванням офіційних трансфертів) у 2018 році
склала 365,5 млн.грн. (з них доходи загального фонду – 354,0 млн.грн., спеціального фонду –
11,5 млн.грн.), що становить 100,9 відс. до уточненого річного плану.

Видаткова частина бюджету громади у 2018 році склала 386,2 млн.грн. (з них видатки
загального фонду – 243,3 млн.грн., спеціального фонду – 142,9 млн.грн.), що становить 86
відс. до уточненого річного плану.
Прогнозний обсяг доходів бюджету громади на 2019 рік складає 346,9 млн.грн. (з них
доходи загального фонду – 342,4 млн.грн., спеціального фонду – 4,5 млн.грн).

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ
1. ГО Молодь Ювілейного
- кількість членів 32
- керівник Романенко Іван Юрійович
- контактні дані керівника 050-235-25-19
- напрямок діяльності - задоволення та захист законності соціальних, економічних, творчих
та інших інтересів молоді
2. ГО Асоціація розвитку Степнянської громади
- кількість членів – 85
- керівник – Тарасова Лариса Олександрівна
- контактні дані керівника – 097-836-87-07
- напрямок діяльності - задоволення та захист законності соціальних, економічних, творчих
та інших інтересів населення
3. ГО «У єднанні сила»
- кількість членів – 20
- керівники – Єрмак Анатолій Якимович, Єрмак Людмила Іванівна
- контактні дані керівника – 095-462-61-73; 068-697-53-29
- напрямок діяльності – сприяння створенню суспільства для людей усіх вікових категорій,
побудованого на принципах ООН під девізом «зроби повноправним життя кожної людини».
4. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону
“Батальйон територіального захисту “Придніпров’я”
- кількість членів – 25
- керівник – Мартіросов Армен Рудольфович
- контактні дані керівника – 050-320-19-51
- напрямок діяльності – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.
5. ГО “Всеукраїнська асоціація правового захисту “Право заради справедливості”
- кількість членів – 15
- керівник – Шаповалов Ігор Васильович
- контактні дані керівника – 097-888-09-09
- напрямок діяльності – об’єднання працівників для сприяння втіленню в життя принципу
верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, сприяння розбудові
правової держави, сприяння розвитку правосвідомості суб’єктів права та розвитку юридичної
професії.
6. ГО “Багаті українці. Слобожанське”
- кількість членів – 10
- керівник – Ганжа Віктор Михайлович
- контактні дані керівника – 067-680-73-34
- напрямок діяльності – вирішення питань у сфері транспорту, благоустрою, культури та
інших важливих питань. Створення сучасного та дієвого механізму відносин між владою та
суспільством, який присутній у всіх цивілізованих країнах.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОТГ
Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку ОТГ, на основі аналізу
результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб громади та можливостей
бюджету територіальної громади, визначено цілі та пріоритети розвитку ОТГ (таблиця 17), які
тісно пов’язані зі Стратегією розвитку Дніпропетровської області до 2020 року та
Стратегічним планом розвитку Слобожанської селищної територіальної громади.
Таблиця 17
1. ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
ГРОМАДИ

1.1. Диверсифікація
структури місцевої
економіки.
1.2. Розвиток
підприємництва.
1.3. Створення
позитивного іміджу
громади.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ
2. СТВОРЕННЯ
3. ФОРМУВАННЯ
КОМФОРТНИХ УМОВ НА
СВІДОМОЇ ТА
ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
АКТИВНОЇ
ГРОМАДИ
ЦІЛІ РОЗВИТКУ СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ
2.1. Створення системи збору та
утилізації відходів.
2.2. Ремонт доріг та придорожньої
інфраструктури.
2.3. Модернізація інфраструктури та
благоустрій громади.
2.4. Створення енерго- та
ресурсозаощадливої системи
енергопостачання громади.

3.1. Удосконалення відносин
у громаді.
3.2. Розвиток громадських
структур об’єднаної
громади.
3.3. Розвиток безпечної
громади.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

4.1. Створення сучасної
освітянської інфраструктури.
4.2. Формування культури
поведінки громадян.
4.3. Удосконалення системи
соціальних послуг, соціального
захисту населення та медичної
допомоги.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2020 року
Стратегічна ціль 1
Стратегічна ціль 3
Стратегічна ціль 4
ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСБАЛАНСІВ
Стратегічна ціль 2
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА
БЕЗПЕКА

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Напрям А
Напрям В
Напрям С
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ
ГРОМАДИ
УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ
Напрям D
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ГРОМАДЯН
ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Пріоритет 1
Пріоритет 2
Пріоритет 3
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ
ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДИ
УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ
ГРОМАДИ
Пріоритет 4
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

