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СНОВЩИНА. ПІДСУМКИ.
ЕКОНОМІКА

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Серед промислових підприємств району стабільно працюють та
нарощують обсяги 4 підприємства: «ПрАТ Щорський завод продовольчих
товарів», Новоборовицький спиртовий завод, ТОВ «Меблева фабрика» та ТОВ
«Техсервіс».
Обсяг виробництва промислової продукції за попередніми даними за
2018 рік склав 114,6 млн. грн., що на 23,2% більше по відношенню до
показників відповідного періоду минулого року.
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
району за результатами 2018 року склав 107,7 % у порівнянні з відповідним
періодом минулого року і становить 160,2 млн. грн.
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Промислові підприємства району підтримують торговельні стосунки з
Молдовою, Естонією, Німеччиною, Румунією, Латвією (пряники та печиво
ПАТ «Щорський завод продтоварів»); Туреччиною, Німеччино, Ізраїлем,
Південною Африкою, Чехією, Болгарією, Нідерландами, Великобританією,
Таїландом, Бельгією, Індонезією, Португалією, Єгиптом, Литвою, Мальтою
(сільгосппродукція СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПВТП «Яна»); Туреччиною
Йорданією, Молдовою, Узбекистаном, Суданом, Індією, Литвою (деревні
пелети, пиломатеріал обрізний хвойних порід ТОВ «Щорська меблева
фабрика», ТОВ «Астра»).
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
В агропромисловому комплексі Сновської громади здійснюють діяльність
24 агроформування різних організаційно-правових форм.

Тваринництво
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Обсяг капітальних інвестицій в сільське господарство громади за 2018 р.
становить понад 50 млн. грн., що у 2,4 рази більше минулорічних показників.
Протягом 2018 року сільгосппідприємствами придбано 45 одиниць
різноманітної техніки на суму 42,3 млн. грн., що більше в 2,1 рази, ніж у
2017 році, з яких: 4 трактори, 4 посівні агрегати, 2 обприскувачі, машина для
внесення мінеральних добрив, 2 вантажні автомобілі, грунтообробна техніка та
ін.
Найбільші обсяги інвестицій у 2018 р. спостерігаються у таких суб`єктів
господарювання, як: СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПСП
«Прогрес», ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський».
У 2018 році
завершено будівництво зерносушильного комплексу
(елеватора) потужністю 30 тис. тонн у с. Камка Сновського р-ну, ПСП «Яна
Плюс».
АДМІНПОСЛУГИ
 Сектор надання адміністративних послуг Сновської міської ради надає
населенню
громади
20
видів
адмінпослуг.
Відповідний
сектор
Райдержадміністрації надає 44 види адмінпослуг. Крім того, при
Райдержадміністрації працює два державних реєстратора.
ЕКОЛОГІЯ
 в 2018 р. з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища було виділено 2 млн. грн. на закінчення робіт по реконструкції
каналізаційних мереж в м. Сновськ в районі «П`ятикутів». Розпорядником
коштів по даному об`єкту визначено Управління капітального будівництва
Чернигівської обласної державної адміністрації. У 2018 р. використано коштів
1,2 млн. грн. Роботи буде продовжено у 2019 році.
 З метою виконання законодавства України щодо роздільного збору
сміття міською радою придбано та встановлено по місту 16 контейнерів для
роздільного збирання твердих побутових відходів.
 Загальна кількість домогосподарств, охоплених збором та утилізацією
твердих побутових відходів – 2349, в т. ч.: 818 договорів з власниками квартир
та 1531 договір з власниками приватних домогосподарств. Станом на
01.01.2019 р. охоплено збором та утилізацією твердих побутових відходів 55%
домогосподарств міста.
 Вивезено на сміттєзвалище за 2018 рік твердих побутових відходів
4302 тон.
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
 Довжина всіх доріг громади з твердим покриттям (державних,
регіональних і місцевих) складає 155,1 км.
 У 2017 році:
- проведено капітальний ремонт частини доріг 5 вулиць м. Сновська
(вул. Пушкіна, вул. Короленка, вул. Лермонтова, вул. 30 років
Перемоги, вул. Залізнична) та 2 вулиць в селах Рогізки та Кучинівка
загальною протяжністю понад 3,5 км на суму 12,7 млн. грн.;

- проведено капітальний ремонт доріг по міському кладовищу
площею 890 метрів на суму 1,2 млн. грн.
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- з міського бюджету виділено 1,1 млн. грн. на проведення ямкового
ремонту доріг на площі 2720 квадратних метрів.

 У 2018 році:
- проведено капітальний ремонт частини доріг 4 вулиць м. Сновськ та
2 вулиць в селах Рогізки та Кучинівка загальною протяжністю
понад 2 км на суму 4,5 млн. грн.;
- за рахунок коштів обласного бюджету Сновською міською радою
проведено капітальний ремонт дороги обласного значення
Тур`я – Гута-Студенецька на ділянці протяжністю 1,8 км на суму
6,3 млн. грн.
- за рахунок коштів обласного бюджету проведено поточний середній
ремонт вулиць Лащенко та Усіка в с.Тур’я на суму 710 тис.грн.,
вулиць Шевченка та Лозівська в с.Чепелів на суму 540,5 тис.грн.

- з міського бюджету виділено 1,4 млн. грн. на проведення ямкового
ремонту доріг на площі 2820 квадратних метрів.
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ
 загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в
населених пунктах Сновської об’єднаної територіальної громади становить
68,2 км, у тому числі кабельні мережі – 6,5 км, повітряні – 61,7 тис. км.
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 Освітлення вулиць і доріг забезпечується 1332 одиницями світлоточок,
у тому числі: ртутними – 470 одиниць, натрієвими – 300 одиниць,
світлодіодними джерелами світла – 562 одиниці.
 Населеними пунктами району у 2017 р. спожито майже
160 тис. кВт/год. електроенергії, вартість якої склала 391,1 тис. грн.; у 2018 р.
спожито понад 188 тис. кВт/год. електроенергії, вартість якої склала
539,2 тис. грн.
 У 2017 році реалізовано 15 проектів по капітальному ремонту та
реконструкції систем вуличного освітлення населених пунктів громади, у тому
числі 1 проект в м. Сновськ та 14 – в селах громади. Загалом прокладено
19,25 км вуличних електромереж, встановлено 302 світлоточки на суму
3,7 млн. грн.
 У 2018 році реалізовано 14 проектів по капітальному ремонту та
реконструкції систем вуличного освітлення населених пунктів громади, у тому
числі 1 проект в м. Сновськ та 13 – в селах громади. Загалом прокладено
21,5 км вуличних електромереж, встановлено 229 світлоточек на суму 2,2 млн.
грн.

ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ
 За два роки існування ОТГ вдалося значно покращити стан
матеріально-технічної бази КП «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця»,
для якої придбано та передано на баланс 4 одиниці спецтехніки, у т. ч.:
- у 2017 році придбано 3 одиниці на загальну суму 3,2 млн. грн.:
трактор комунальний прибиральний, екскаватор-бульдозер та
автопідіймач;
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- у 2018 році придбано машину дорожню комбіновану вартістю 2,1
млн. грн.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 З 2015 року розпочався активний перехід установ і організацій
бюджетної сфери, а також інших комунально-побутових споживачів, на
збільшення споживання місцевих видів палива за рахунок використання в
якості палива дров та пелетів.
 На даний час на альтернативні газу види палива перейшла основна
частина закладів бюджетної сфери, окрім декількох:
- Сновська дитячо-юнацька спортивна школа, Петрівський НВК та
адмінбудівля Сновської міської ради по вул. Незалежності опалюються газом;
- Сновська центральна районна лікарня, Сновський НВК«ДНЗ-СЗНЗ
І ст.» та Будинок культури знаходяться на централізованому опаленні, яке
забезпечує Сновська дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго».
ОСВІТА
 В громаді налічується 10 закладів дошкільної освіти, в тому числі 8 – в
складі НВК та 27 груп у діючих закладах. Чисельність дітей, які відвідують
заклади дошкільної освіти складає 558, що становить 86,4% від загальної
кількості дітей відповідної вікової категорії.
 Кількість учнів загальноосвітніх закладів складає 2082.
 З 1 вересня 2018 року 221 учень у 12 перших класах навчаються за
новим Державним стандартом початкової освіти в сучасному освітньому
середовищі Нової української школи.
 Кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких
організовано інклюзивне навчання, зросла із 2 у 2016 році до 10 дітей у
2018 році.
 На даний час в громаді функціонують 3 опорних шкіл, 13 шкіл та
7 НВК.
 Ведеться систематичне оновлення матеріально-технічної бази закладів
освіти, зокрема оснащення їх обладнанням з поглибленим вивченням
природничих та математичних предметів.
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У 2017 р.:
- Направлено на оснащення Сновської гімназії засобами навчання
860,0 тис. грн. – придбано кабінети фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальні комп’ютерні комплекси з мультимедійними
засобами навчання.

У 2018 р.:
- Закуплено меблів та обладнання для Сновського НВК на суму
185,6 тис. грн.

-

У 2018 р.
придбано комп`ютерну техніку та меблі для
Рогізківського НВК на суму 34,5 тис. грн.

 Для здійснення оптимізації мережі закладів освіти, оновлення
автопарку та розвантаження маршрутів у 2015-2018 роках із різних джерел
фінансування придбано 4 шкільних автобуси загальною вартістю 5,8 млн. грн.
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 Створено новий освітній простір в рамках реформи «Нова українська
школа» – придбано 221 комплект меблів-трансформерів (письмовий стіл та
стілець) для першокласників всіх перших класів навчальних закладів громади
на загальну суму 340,5 тис. грн.

 З часу створення ОТГ протягом 2017-2018 років проведено капітальні
ремонти та реконструкцію 5 закладів освіти громади, а саме:
У 2017 році:
- Проведено капітальний ремонт існуючих приміщень Сновської
гімназії. Загальна кошторисна вартість об’єкту склала 5,6 млн. грн.

- Замінено віконні та дверні блоки в Петрівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.
ДНЗ». На реалізацію проекту спрямовано 1,1 млн. грн.
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- Здійснена реконструкція будівлі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 в
частині віконних та дверних блоків на загальну суму 721,1 тис. грн.
та проведено капремонт фасаду будівлі на суму 583,0 тис. грн.

- Проведено капітальний ремонт в Сновському НВК «ДНЗ-СЗНЗ
І ст.» по заміні віконних та дверних блоків на загальну суму
1,0 млн. грн.

-

Проведено капітальний ремонт будівлі Сновського центру дитячої
та юнацької творчості. На реалізацію проекту спрямовано
1,5 млн. грн.

У 2018 році:
- Розпочато реконструкцію їдальні Сновської гімназії – реалізовано І
чергу проекту вартістю 2,3 млн. грн.
- Проведено капремонт фасаду будівлі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на
суму 825,9 тис. грн.
- Завершено капітальний ремонт в Сновському НВК «ДНЗ-СЗНЗ
І ст.». Сума видатків склала 314,1 тис. грн.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
 Кількість жителів громади, які
користуються програмами
соціального захисту – 3689 осіб, що складає 16% від загальної кількості
населення.
 Протягом 2018 р. надано одноразову матеріальну допомогу 278
жителям громади на лікування, на поховання, внаслідок пожеж господарських
будівель та споруд та учасникам бойових дій на загальну суму 290,1 тис. грн.
 У 2018 р. громаді 128 сімей громади, в яких виховується 215 дітей
опинились в складних сімейних обставинах. З 128 сімей 42 перебували під
соціальним супроводом центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
 Загалом соціальними послугами протягом 2018 р. була охоплена 551
родина.
 В громаді налічується 9 прийомних сімей та 1 дитячий будинок
сімейного типу, в яких загалом виховується 33 дитини.
 У 2018 р. придбано та встановлено нове обладнання для системи
опалення Будинку сімейного типу на суму 75,3 тис. грн.

 На балансі Комунальної установи «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради» перебуває
стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання
непрацюючих громадян, розраховане на 33 ліжко-місця. На даний час у
відділенні проживають 26 підопічних, з яких 10 – ліжко-хворих віком від 69 до
97 років.
 Протягом 2017-2018 років для стаціонарного відділення для
постійного або тимчасового проживання непрацюючих громадян придбано
бойлер вартістю 2,1 тис. грн. та 2 газових котла – 57,0 тис. грн.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я


В громаді налічується 31 заклад охорони здоров`я, в т. ч.:
- Сновська центральна районна лікарня,
- поліклінічне відділення Сновської ЦРЛ;
- 29 первинних медичних установ (фельдшерсько-акушерські пункти,
амбулаторії).
Працює 9 приймалень сімейних лікарів.
 Сновська центральна районна лікарня має 12 відділень. Кількість
ліжкомісць – 165, відсоток заповнюваності – 100,2%. Загальна чисельність
медперсоналу – 269 чол., в т. ч. лікарів 27.
 Поліклінічне відділення Сновської центральної районної лікарні
розраховане на 610 відвідувачів в зміну. В середньому прийом становить 760
відвідувань на зміну, відповідно – до 200 тисяч відвідувань на рік. Загальна
чисельність медперсоналу – 94 чол., в т. ч. лікарів - 18.
Протягом 2017- 2018 р.р.:


Придбано квартиру для лікаря вартістю 199,9 тис. грн.

 Придбано дві стоматологічні бормашини для стоматологічного
відділення Сновської ЦРЛ загальною вартістю 70,0 тис. грн.

 Придбано комп’ютерне мережеве обладнання для реалізації реформи
ПМСД на суму 177,0 тис. грн.
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Придбано інше медичного обладнання на суму 214,1 тис. грн.

 У 2018 р. придбано автомобіль для Сновського центру ПМСД
вартістю 454,9 тис. грн.

 Проведено реконструкцію будівлі лікувального корпусу Сновської
ЦРЛ по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі на загальну суму
1,3 млн. грн.

КУЛЬТУРА
 На балансі Відділу культури і туризму Сновської міської ради
перебувають 55 закладів культури, з яких на даний час функціонують 52, а саме:
Сновська дитяча музична школа імені Н.Г. Рахліна, Сновський історичний
музей, Сновський Будинок культури, Сновські центральні бібліотеки для
дорослих та дітей, 25 клубних установ, 1 бібліотечний пункт та 22 бібліотеки,
які працюють у сільській місцевості.
 В Будинку культури працює 53 клубних формування , з яких:
o 9 любительських об’єднань та клубів за інтересами;
o 4 фізкультурно-оздоровчих об’єднання;
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o 40 аматорських колективів, з яких: 17 – вокальних, 5 –
хореографічних, 5 – театральних, 13 – інструментальних.
 Постійними учасниками клубних формувань є 867 чоловік – це діти,
підлітки, молодь, люди похилого віку та люди інших вікових категорій.
 В Будинку культури щорічно проводиться біля 200 заходів з
залученням до 90 тисяч відвідувачів.
 Як творчі колективи Сновщини, так і учні дитячої музичної школи
щорічно стають переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів та фестивалів.
 В Сновську щорічно проводяться Обласний фольклорний фестиваль
– конкурс імені Василя Полевика, рок фестиваль «Sammer fest», заходи до Дня
Партизанської слави, районні конкурси дитячої творчості «Веселкове
дитинство» та «Обдаровані діти Сновщини».

Протягом 2017-2018 р. р.:
 Реалізована 1 черга проекту по реконструкції Петрівського будинку
культури на суму 499,4 тис. грн.

 В центральній районній бібліотеці замінено вікна та двері на суму
200,0 тис. грн.
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 В дитячій бібліотеці замінено вікна, придбано ноутбук, проектор,
меблі та літературу на загальну суму 127,0 тис. грн.

 Закуплена освітлювальна
Будинку на суму 699,0 тис. грн.

та звукова апаратура

для

міського

 Придбані музичні інструменти для дитячої музичної школи імені
Н.Г. Рахліна на суму 185,6 тис. грн.

 Придбано мультимедійне обладнання для центральної бібліотечної
системи на суму 13,6 тис. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
 В громаді налічується 68 спортивних споруд (стадіони, спортзали,
спортивні майданчики тощо).
 Сновська
дитячо-юнацька
спортивна
школа
(ДЮСШ)
є
спеціалізованим спортивним закладом, в якому діти займаються легкою
атлетикою – 65 учнів, футболом – 140 учнів, настільним тенісом – 74 учня та
спортивною гімнастикою – 28 учнів. Заклад має 18 груп початкової підготовки
та 9 груп базової підготовки.
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 Основні заходи спортивного спрямування та пропаганди здорового
способу життя в Сновській ОТГ:
- Щорічно в районному Будинку культури проводяться відкриті
Олімпійські уроки для учнів всіх навчальних закладів ОТГ за участі
чемпіонів та призерів Олімпійських Ігор та Чемпіонатів Світу.
- Відкриті чемпіонати зі спортивної гімнастики ОТГ на базі
спеціалізованого
гімнастичного спортивного залу Сновського
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба».
- Щорічні змагання «Краще спортивне село».
- Міжрайонні Турніри з футзалу та змагання на приз клубу «Шкіряний
м’яч».
- Відкриті першості ОТГ з л/атлетики.
- Відкриті першості ОТГ з н/тенісу.
- Районний етап воєнно-патріотичної гри «Джура».

Протягом 2017-2018 р. р.:
 Реалізовано проект по капітальному ремонту будівлі Сновської
дитячо-юнацької спортивної школи. Вартість проекту склала 1,6 млн. грн.

 Проведена
1,1 млн. грн.

реконструкція

трибун

стадіону

«Колос»

на

суму
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 Збудовано спортивний майданчик з поліуретановим покриттям на
загальну суму 1,4 млн. грн.

 Придбано та встановлено 12 дитячих та спортивних майданчиків на
суму 619,2 тис. грн.

 Придбано
103,1 тис. грн.

спортивний

майданчик

для

Сновської

ДЮСШ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 У 2017 р. на конкурсний відбір подано 9 проектних заявок. В
результаті проект «Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд
Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» загальною
вартістю 2,7 млн. грн. отримав бюджетні призначення з ДФРР в сумі 2,1 млн.
грн. Але, фінансування у 2018 р. з ДФРР не отримано. Тому частина
співфінансування з міського бюджету в розмірі 0,6 млн. грн. також не була
витрачена. Сподіваймося, що проект вдасться реалізувати за рахунок коштів
ДФРР в 2019 р.
 У 2018 на конкурсний відбір для отримання фінансування у 2019 році
подано 8 проектних заявок. На даний час триває процес оцінювання конкурсною
комісією.
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СНОВЩИНА. ПЛАНИ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
ЕКОНОМІКА:
МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

У 2019 р. планується завершити роботу, розпочату у минулому році
по виготовленню генерального плану м. Сновськ та плану зонування території
міста. Загальна вартість робіт складає 800 тис. грн.

У 2020-2021 р. р. заплановано виготовити схему планування
території Сновської об’єднаної територіальної громади. Орієнтовна вартість
робіт – 706 тис. грн.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Створення виробничої інфраструктури по зберіганню та переробці
сільськогосподарської продукції (на базі колишнього ВАТ «Щорський
електромеханічний завод») у м. Сновськ, ПСП «Прогрес». Готовність проекту
становить 25%.

Будівництво
зерноскладу
з
зерносушаркою,
м.Сновськ,
ПВКП «Імпульс». Готовність проекту становить 58%.

У 2019 році прогнозується залучити в сільськогосподарську галузь
30 млн. грн. капітальних інвестицій.
РОЗБУДОВА МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

З метою покращення надання адмінпослуг населенню планується
створення Центру надання адміністративних послуг Сновської об’єднаної
територіальної громади.
БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ ДОРІГ

З метою забезпечення належного стану і безпеки руху транспортних
шляхів, що з’єднують населенні пункти Сновської об’єднаної територіальної
громади, планується проведення робіт:
а) з капітального ремонту дорожнього покриття по:
- вул. Попудренка з проїздом до вул. Свободи в м. Сновськ.
Вартість проекту – 1,5 млн. грн.;
- вул. Незалежності (від вул. Короленка до будинку № 42 та
від забудови № 106 до будинку 71 по вул. Незалежності) в
м. Сновськ. Вартість проекту – 1,5 млн. грн.;
- ІІ пров. Свободи (від вул. Свободи до вул. В.Максименка) в
м. Сновськ. Вартість проекту – 1,4 млн. грн.
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б) з поточного середнього ремонту дорожнього покриття доріг:
- вул. Партизанська (окремими ділянками) в м. Сновськ.
Орієнтовний обсяг фінансування – 588 тис. грн.;
- вул. Архітектурна (окремими ділянками) в м. Сновськ.
Орієнтовний обсяг фінансування – 1,4 тис. грн.
в) з поточного середнього ремонту наступних доріг:
- О252211 Нові Млини - /Т-25-18/;
- О252205 Суничне – Низківка – Руда;
- О252203 Хотуничі – Смяч (окремими ділянками).
Орієнтовний загальний обсяг фінансування – 9,7 млн. грн.
г) щорічне проведення ямкового ремонту доріг, підсипки та
грейдерування.
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

З метою підвищення рівня, безпеки у нічний час та раціонального
використання електроенергії планується реалізувати проект по освітленню
населених пунктів Сновської об’єднаної
територіальної громади «Сяюча
громада», в рамках якого планується виконати роботи по 17 проектах з
будівництва та реконструкції мереж вуличного освітлення в 15 населених пунктах
громади, а саме в: м.Сновськ, с.Старі Боровичі, с.Займище, с.Єліне, с.Рогізки,
с.Низківка, с.Гірськ, с.Великий Щимель, с.Жовідь, с.Смяч, с.Кучинівка, с.Тур’я,
с.Хотуничі, с.Камка, с.Петрівка.
ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА БЛАГОУСТРІЙ

З метою оновлення основних фондів у галузі житлово-комунального
господарства планується придбання спецтехніки для комунального підприємства
«Щорська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської:
- Трактор комунальний прибиральний для обслуговування сільських
населених пунктів громади;
- Щепоріз для подрібнення відходів деревини;
- Рециклери для ремонту існуючих та будівництва нових доріг та їх
утримання.
 У 2019 р. планується придбання та облаштування в м. Сновськ
громадської вбиральні модульного типу. Орієнтовна вартість об`єкту.
включаючи вартість підключення до комунікацій (світло, вода, каналізація) –
0,5 млн. грн.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 З метою підвищення рівня енергоефективності та зменшення обсягів
витрат на опалення планується переведення Петрівський НВК з газового
опалення на альтернативне шляхом будівництва блочно-модульної котельні на
твердому паливі. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.
 У 2019 р. планується реалізувати проект по реконструкції системи
опалення Сновської гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на
альтернативному паливі. Вартість проекту – 1,5 млн. грн.
ОСВІТА
У сфері освіти заплановано:

Завершення реконструкції
їдальні Сновської гімназії шляхом
реалізації ІІ та ІІІ черг проекту вартістю понад 9 млн. грн.


Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба». Вартість проекту –
2,7 млн. грн.


Капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1
(утеплення учбового корпусу) та проведення реконструкції будівлі. Орієнтовна
вартість проектів – 2,8 млн. грн.

Реконструкція будівлі Сновської ЗОШ I-III ст. № 1. Орієнтовна
вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості.
Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Придбання матеріалів та обладнання для управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту Сновської міської ради на суму 200 тис. грн.
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Реконструкція внутрішніх туалетів в 3-х навчальних закладах:
Сновська ЗОШ I-III ст. № 2, Тихоновицька ЗОШ I-III ст., Кучинівська ЗОШ
I-III ст. Загальна орієнтовна вартість робіт – 1,8 млн. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У сфері охорони здоров`я заплановано:

Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської
ЦРЛ в частині заміни віконних та дверних блоків. Орієнтовна вартість проекту –
1,5 млн. грн.

Будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної
медицини з технічним оснащенням в с. Тур`я. Вартість проекту – 5,8 млн. грн.


Провести ремонтні роботи по заміні електрообладнання
терапевтичному, гінекологічному та поліклінічному відділеннях.

Провести поточний ремонт в інфекційному відділенні.

Придбати УЗД-сканер.

Придбати житло для лікаря.

в

КУЛЬТУРА
В сфері культури заплановано:

Капітальний ремонт покрівлі центральної бібліотеки. Орієнтовна
вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт покрівлі Сновської дитячої музичної школи
імені Н.Г.Рахліна. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури в частині
заміни вікон. Орієнтовна вартість проекту – 1,5 млн. грн.

Реконструкція Петрівського будинку культури з впровадженням
теплореновації (ІІ та ІІІ черги проекту). Орієнтовна вартість проекту – 2,4 млн.
грн.
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Реалізувати проект «Мистецький десант» по придбанню автобусу з
підйомником для Відділу культури і туризму. Орієнтовна вартість проекту –
3,4 млн. грн.


Створення публічного багатофункціонального комунікативного
центру розвитку (Лофт-центру) Сновської громади шляхом реконструкції
нежитлової будівлі за адресою провулок Клубний, 1 в м. Сновськ. Орієнтовна
вартість проекту – 22,7 млн. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Будівництво спортивного залу Сновської гімназії. Орієнтовна
вартість проекту – 11,3 млн. грн.

Будівництво футбольного майданчика з поліуретановим покриттям в
с. Кучинівка. Орієнтовна вартість проекту – 2 млн. грн.

Реконструкція басейну в Сновському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Дружба». Орієнтовна вартість проекту – 2 млн. грн.
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Перспективні значимі об’єкти
Сновської ОТГ
1. Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул.
Шкільна, 6, м. Сновськ, Чернігівської області
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 12182,2 млн. грн.
Мета проекту: підвищення якості освітніх послуг шляхом організації
повноцінного та здорового харчування учнів Сновської гімназії. Реалізація
даного Проекту направлена на недопущення поглиблення регіональних
диспропорцій у доступі населення до якісних освітніх послуг та забезпечення
комфортного та безпечного середовища для навчання дітей, незалежно від місця
їх проживання.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: у жовтні 2016 року
масштабна пожежа завдала значної шкоди приміщенню закладу. Внаслідок
пожежі вогнем повністю знищено покрівлю їдальні на площі
150 м 2.
У 2017-2018 навчальному році у Сновській гімназії навчається 261 учень з
п’яти населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади. У 2016
році, до пожежі, в їдальні навчального закладу харчувалось близько 200 учнів,
що складало майже 80% від їх загальної кількості. На даний час харчування
дітей організовано за кошти батьків в їдальні Сновького вищого професійного
училища лісового господарства, до якого Управлінням освіти організовано
підвіз 82 учнів трьома автобусами. А харчування 39 дітей пільгових категорій
відбувається на базі Сновської ЗОШ I-III ст. № 2. Тобто, в поточному році
харчується лише 46% учнів гімназії.
Завдання: створення
належних умов для харчування учнів в опорному
навчальному закладі Сновського освітнього округу – Сновській гімназії.
Заходи: Відновлення функціонування їдальні Сновської гімназії шляхом
проведення робіт з її реконструкції. Проектом передбачено будівництво
цегляної будівлі загальною площею 338 кв. м. з облаштуванням санвузла,
душової, гардеробної, м’ясо-рибного цеху, овочевого цеху, кладової,
охолоджуючих камер, гарячого та холодного цехів, обідньої зали, холу, а також
придбання та встановлення технологічного обладнання для їдальні.
Стан реалізації: Реконструцкію їдальні Сновської гімназії розпочато у 2018
року – реалізовано І чергу проекту на суму 2,3 млн. грн.. Станом на кінець 2018
року виконані будівельні роботи з виведення несучих конструкцій будівлі,
зроблене перекриття даху. Завершення будівельних робіт планується у 2020
році.
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2. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної
медицини (на 1-2 лікаря) в с.Тур’я, вул. Перемоги,
Сновського району, Чернігівської області.
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 5,8 млн. грн.
Мета проекту: створення належних умов для якісного надання первинної
медичної допомоги для жителів сільських населених пунків Сновської
об’єднаної територіальної громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: Амбулаторія
загальної практики сімейної
медицини в с. Тур’я Сновського району
Чернігівської області розрахована на 20 відвідувачів в зміну. В середньому
прийом становить 27 відвідувань на зміну, відповідно – до 7 тисяч відвідувань
на рік. В медичному закладі працює 7 чоловік. Тур’янська амбулаторія
обслуговує понад 2200 жителів з 7 сільських населених пунктів Сновської
об’єднаної територіальної громади.
Будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я збудована
понад 60 років тому. В зв’язку з використанням при будівництві закладу
матеріалів з низьким теплоопором експлуатація приміщення існуючої
амбулаторії призводить до неекономного та нераціонального використання
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енергоресурсів, та недотримання внутрішнього температурного режиму згідно
санітарних норм.
Завдання: Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (на
1-2 лікаря) загальною площею 213 кв. м. з облаштуванням відповідним
медичним обладнанням. Амбулаторія розрахована на 30 відвідувань на зміну.
Заходи: Розпорядником коштів та замовником робіт є Управління капітального
будівництва Чернігівської ОДА. Сновська міська рада повинна забезпечити
10% співфінансування від загальної вартості проекту будівництва. У 2018 р.
міська рада передала УКБ Чернігівської ОДА необхідні кошти за рахунок
субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Але, кошти УКБ використані не були, тому за результатами 2018 року були
повернуті до державного бюджету.
Стан реалізації: 03.01.2019 р. вдруге оголошено тендер на визначення
підрядної організації по виконанню робіт з будівництва. Наразі проводяться
тендерні процедури.
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3. Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд
Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
"Дружба" за адресою: Чернігівська обл.,
м. Сновськ, вул. Залізнична, 41
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 2,7 млн. грн.
Мета проекту: збереження, розвиток
та
максимальне
використання
існуючого дитячого оздоровчого закладу шляхом створення сучасного,
високоефективного і конкурентоспроможного рекреаційного комплексу, що
забезпечить реалізацію права кожної дитини на повноцінний відпочинок та
оздоровлення.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: щороку в таборі,
разом з дітьми із Сновщини оздоровлюються і відпочивають діти з різних
регіонів України : Чернігова, Києва, Дніпропетровська, Івано-Франківська,
Черкас тощо. Цього літа «Дружба» радо зустріла
41 дитину із міста
Сіверодонецька Луганської області. Відпочинковими послугами з 2004 по 2014
роки щоліта тут було охоплено понад 400 дітей. В останні 3 роки
спостерігається тенденція до скорочення відпочиваючих, в тому числі і по
причині неспроможності надалі конкурувати на ринку оздоровчих послуг.
На даний час житлові, господарські, побутові будівлі (приміщення) оздоровчого
закладу підтримуються у робочому стані, проте потребують поточного ремонту
та переоснащення для забезпечення комфортних умов перебування
відпочиваючих дітей та функціонування закладу. Велика кількість споруд
закладу, які, на жаль, уже застаріли, за останні 20 років не відновлювалась і не
реконструювалася. Відбувалась лише нещадна експлуатація цього майна.
Завдання: забезпечення належного рівня побутових умов для перебування дітей
під час відпочинкових змін, створення умов для організації роботи
обслуговуючого та педагогічного персоналу оздоровчого закладу.
Заходи: проведення капітального ремонту та переоснащення існуючих будівель
спальних корпусів, їдальні, придбання сучасного технологічного обладнання та
меблів для їдальні, приведення до сучасних вимог душових, проведення
благоустрою території тощо.
Стан реалізації: даний проект отримав бюджетні призначення з ДФРР у 2018 р.
в сумі 2,1 млн. грн. Але, фінансування у 2018 р. з ДФРР не отримано. Тому
частина співфінансування з міського бюджету в розмірі 0,6 млн. грн. також не
була витрачена. Міська рада має надію, що проект вдасться реалізувати за
рахунок коштів ДФРР в 2019 р.
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4. «Сяюча громада» (Освітлення населених пунктів Сновської
об’єднаної територіальної громади).
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 5,0 млн. грн.
Мета проекту: вирішення питань підвищення добробуту населення,
вирівнювання соціально-економічного розвитку територій та комплексний
розвиток населених пунктів Сновської ОТГ шляхом відновлення, реконструкції
та побудови установок зовнішнього електричного освітлення, приведення
електромереж освітлення до норм та стандартів, забезпечення якісних
показників освітлювальних установок та раціональне використання
електроенергії.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: на сьогодні загальна
протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах
Сновської об’єднаної територіальної громади становить 68,2 км, у тому числі
кабельні мережі – 6,5 км, повітряні – 61,7 тис. км.
Освітлення вулиць і доріг забезпечується 1332 одиницями світлоточок, у тому
числі: ртутними – 470 одиниць, натрієвими – 300 одиниць, світлодіодними
джерелами світла – 562 одиниці.
Стан більшості об’єктів зовнішнього освітлення м. Сновськ та сільських
населених пунктів не відповідає сучасним вимогам та нормативам. Значна
частина вулиць, особливо сільських, залишається неосвітленою або потребує
повної реконструкції.
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Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних та
повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням,
зношеність світильників, використання енергозатратних та шкідливих ртутних
ламп, що призводить до значних витрат та втрат електричної енергії.
Завдання: встановлення сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників
та джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального
диференційованого обліку, встановлення сучасних систем автоматизованого
керування зовнішнім освітленням.
Заходи: проведення робіт з будівництва та реконструкції мереж вуличного
освітлення населених пунктів громади.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2019-2021
років за рахунок коштів ДФРР, субвенцій з державного бюджету та коштів
міського бюджету.

5. «Мистецький десант» (Придбання автобусу з підйомником
для Відділу культури і туризму Сновської міської ради).
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 5,0 млн. грн.
Мета проекту: відродження і збереження пісенної та музичної спадщини
Сновщини, широке залучення населення, особливо дітей та молоді, до участі в
аматорській творчості, розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій
населення громади, забезпечення рівного доступу як міських, так і сільських
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жителів до культурно-мистецьких надбань регіону, збільшення обсягів надання
платних послуг.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: через відсутність
регулярного транспортного сполучення між населеними пунктами громади,
важко забезпечити рівний доступ до культурних та мистецьких заходів,
матеріальних та духовних надбань всім жителям району. Крім того, через
відсутність власного транспорту неможливо організувати регулярні виступи
аматорських колективів Будинку культури, викладачів та учнів Сновської
дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна в селах громади; забезпечити
жителям громади користування більш якісними бібліотечними фондами
центральної та дитячої бібліотек; демонстрацію пересувних виставок музейних
експонатів тощо.
Через відсутність відповідного автотранспорту для аматорських та художніх
колективів району гостро стоїть питання їх переміщення по території району в
період проведення виїзних святкових заходів в місті або по території району, а
також питання участі у різноманітних фестивалях та конкурсах, які
відбуваються в інших районах та областях.
Завдання: вирішення проблеми зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури Сновської об’єднаної територіальної громади шляхом придбання
автотранспорту – автобуса з підйомником для аматорських та художніх
колективів району.
Заходи: проведення тендерних процедур по закупівлі автотранспорту –
автобуса з підйомником для закладів культури Сновської ОТГ та передача
автобуса в розпорядження Відділу культури і туризму Сновської міської ради.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2019-2020
років за рахунок коштів ДФРР та коштів міського бюджету.
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6. Реконструкція будинку культури з впровадженням
теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка, Сновського
району, Чернігівської області (II черга - заміна внутрішніх
мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних
мереж; III черга - внутрішнє оздоблення приміщень, заміна
внутрішніх дверних блоків).
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 2,4 млн. грн.
Мета проекту: покращення умов культурного життя населення шести сільських
населених пунктів об’єднаної територіальної громади шляхом застосування
енергозберігаючих технологій при здійсненні реконструкції закладу культури.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: заклад будований в
1967 році, потужністю 450 місць, загальна площа 936 м. кв. Петрівка одне з
найбільших сіл Сновщини, де проживає понад 900 жителів. Петрівський
будинок культури визначений як базовий для сіл Смяч, Стара Рудня, Заріччя,
Хотуничі та Камка. За роки своєї діяльності цей заклад став справжнім
осередком культурного життя населення цих сіл.
У стінах будинку культури функціонують 5 дорослих та дитячих аматорських
колективів. Вони об'єднують у своїх рядах близько 100
різновікових,
талановитих
учасників. Заклад має достатню матеріально-технічну базу:
підсилювально-акустичну та звукову апаратуру,
комп’ютерну техніку,
телевізор, театральні костюми, крісла та музичні інструменти, тощо.
Необхідність проведення капітального ремонту приміщень Петрівського БК
обумовлена невідповідністю його приміщень сучасним вимогам щодо
надійності конструкцій та інженерного обладнання, їх фізичним зносом та
невідповідністю вимогам комфорту. І черга проекту реалізована у 2017 р. за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
Завдання: реалізація комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на
забезпечення енергоефективності будівлі Петрівського Будинку культури за
рахунок заміни внутрішніх мереж опалення, вентиляції та електричних мереж та
внутрішнє оздоблення приміщень закладу.
Заходи: реалізація ІІ та ІІІ черги проекту.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2019-2020
років за рахунок коштів міського бюджету.
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7. Будівництво спортивного залу Сновської гімназії
в м. Сновськ Чернігівської області
Загальна кошторисна вартість об’єкта –14,1 млн. грн.
Мета проекту: створення належної матеріальної бази для всебічного розвитку
фізичних якостей та укріплення здоров’я учнів опорних навчальних закладів
Сновського освітнього округу, формування у дітей позитивного сприймання
здорового способу життя та негативного ставлення до шкідливих звичок,
сприяння розвитку спорту у громаді.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: У 2018-2019
навчальному році в Сновській гімназії навчається 262 учня з п’яти населених
пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади:
м. Сновська та сіл:
Великий Щимель, Малий Щимель, Займище та Сновське, які підвозяться до
гімназії за Програмою «Шкільний автобус». На даний час в колективі закладу
працює 31 педагогічний працівник.
Будівля гімназії, яка була заснована у 2002 році на базі загальноосвітньої школи
№ 3, експлуатується біля 90 років. Але, історично склалося так, що площа
спортивного залу навчального закладу, який розрахований на 500 учнів, складає
лише 75,5 м2, що не дозволяє якісно проводити заняття з фізичної культури
гімназистів. Розминка на уроках фізичної культури проводиться в шкільному
коридорі перед спортивним залом, що по-перше: робиться в порушення норм
техніки безпеки, по-друге: заважає проводити уроки в інших класах.
Приміщення спортивного залу розраховано лише для проведення загально33

розвиваючих вправ, гри в настільний теніс та частково для занять гімнастикою.
Навіть при тому, що у спортзалі знаходиться лише мінімальна кількість
спортивного обладнання (паралельні бруси, гімнастична колода, гімнастичні
кінь та козел), учні не мають змоги на уроках фізичної культури займатися в
залі рухливими видами спорту, такими, як баскетбол, волейбол, футбол, гандбол
та інші. Відсутність в спортивному залі відповідних умов не дозволяє
проводити гурткову роботу з учнями з фізичної культури. Для того, щоб
гімназисти мали змогу приймати участь в районних змаганнях з волейболу та
баскетболу, тренування дітей приходиться проводити на базі Сновської
спортивної школи «Колос» або Сновького вищого професійного училища
лісового господарства, що створює великі незручності.
Завдання: Забезпечення оптимальних умов для занять фізичною культурою та
спортом в опорному навчальному закладі Сновського освітнього округу –
Сновській гімназії шляхом будівництва сучасно обладнаного спортивного залу.
Заходи: добудова до існуючої будівлі гімназії спортивного залу з допоміжними
приміщеннями та перепланування частини існуючої будівлі (спортивного залу)
для влаштування роздягалень та душових кімнат для відвідувачів.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2020-2021
років за рахунок коштів ДФРР, коштів державного та міського бюджетів.
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8. Реконструкція басейну в Сновському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Дружба».
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 2,0 млн. грн.
Мета проекту: збереження, розвиток
та
максимальне
використання
існуючого дитячого оздоровчого закладу шляхом створення сучасного,
високоефективного і конкурентоспроможного рекреаційного комплексу, що
забезпечить реалізацію права кожної дитини на повноцінний відпочинок та
оздоровлення.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: щороку в таборі,
разом з дітьми із Сновщини оздоровлюються і відпочивають діти з різних
регіонів України : Чернігова, Києва, Дніпропетровська, Івано-Франківська,
Черкас, Луганщини тощо. Відпочинковими послугами з 2004 по 2014 роки
щоліта тут було охоплено понад 400 дітей. В останні 4 роки спостерігається
тенденція до скорочення відпочиваючих, в тому числі і по причині
неспроможності надалі конкурувати на ринку оздоровчих послуг.
Кожні 5 років заклад проходить державну атестацію. Остання відбулась
влітку 2016 року. Однією з вимог атестаційної комісії з ціллю покращення
здоров’я дітей була – встановлення на території закладу вуличного басейну.
Завдання: створення умов для комплексного відпочинку та оздоровлення дітей,
що відповідає сучасним нормативним вимогам.
Заходи: облаштування відкритого басейну з підігрівом та благоустрою
прилеглої до нього території.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2020-2021
років за рахунок коштів ДФРР, коштів державного та міського бюджетів.

9. Створення публічного багатофункціонального
комунікативного центру розвитку (Лофт-центру) Сновської
громади шляхом реконструкції нежитлової будівлі за адресою
провулок Клубний, 1 в м. Сновськ Чернігівської області з
виділенням черговості: І та ІІ черги.
Загальна кошторисна вартість об’єкта – 22,7 млн. грн.
Мета проекту: створення сучасних комфортних умов для розвитку соціального
партнерства та підприємництва, їх поєднання, підтримки соціально та
економічно активної частини мешканців Сновської громади, насамперед, молоді
та дотичних до них груп.
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Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: в Сновській громаді
не існує вільного громадського простору для об`єднань у сфері культури, спорту
чи інших напрямів – за інтересами. Так само немає центру тяжіння для тих, хто
хотів би започаткувати та вести власну справу. Бракує інших можливостей для
провадження творчої діяльності у після робочий час, який є найпривабливішим
для підлітків, молоді та частини середнього покоління. Це призводить до
поширення антисоціальних явищ та негативно впливають на соціальне здоров`я
громади й на суспільні настрої в цілому. Отже, необхідно створити
багатофункціональний єдиний простір (хаб), що призначатиметься для
різноманітних форм громадської активності насамперед молоді та інших
соціально активних верств населення громади.
Завдання:
 реконструкція приміщення Будинку науки та творчості зі збереженням
автентичності фасаду та одночасним переплануванням внутрішніх
приміщень;
 створення творчих зон, спрямованих на розвиток громадської та ділової
активності, різноманіття здібностей мешканців громади;
 заснування презентаційного та ділового центру громади, який би став її
обличчям для зовнішнього світу;
 розширення сфер діяльності Сновського відділу культури і туризму, що
передбачатиме створення або облаштування:
- коворкінг-центру;
- «бізнес-інкубатора»;
- клубу підприємців;
- туристично-інформаційного центру;
- центру спортивних єдиноборств;
- інтерактивного музею залізничної станції Сновськ;
- приміщення для міні 3-D кіно-театра;
- комунального хостела тощо.
створення умов для комплексного відпочинку та оздоровлення дітей, що
відповідає сучасним нормативним вимогам.
Заходи: розробка ПКД та проведення необхідних експерти з; створення робочої
групи проекту; здійснення публічних закупівель; підключення будинку до
зовнішніх комунальних комунікацій; демонтаж застарілих конструкцій;
здійснення робіт із укріплення фундаменту, заміни даху, ремонту дерев`яної
обшивки; проведення робіт із енергетичної реновації приміщення; із
внутрішнього перепланування приміщень; заміна електро- водо- теплопостачання; проведення внутрішніх опоряджувальних та оздоблювальних робіт;
закупки та встановлення обладнання; проведення опорядження території;
здійснення промоційної інформаційної кампанії.
Стан реалізації: реалізацію проекту планується проводити протягом 2020-2021
років за рахунок коштів ДФРР, коштів державного та міського бюджетів.
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