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1. Характеристика громади

У  грудні  2016  року  процес  децентралізації  та  волевиявлення  мешканців
зацікавлених громад призвів до появи Воскресенської об’єднаної територіальної
громади  (далі  –  Воскресенська  ОТГ),  до  складу  якої  увійшли  Воскресенська
селищна  рада,  Калинівська  сільська  ради  та  Пересадівська  сільська  рада.
Об’єднання  відбувалося  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  добровільне
об’єднання територіальних громад»

04.01.2017 року на І  сесії  8 скликання було прийнято рішення № 6 «Про
утворення  Воскресенської селищної ради».

До  складу  громади увійшли  населені  пункти:  смт  Воскресенське,  села
Пересадівка, Калинівка та селище Горохівка  з адміністративним центром у смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.

1.1.  Географічне положення Воскресенської ОТГ

Воскресенська ОТГ розташована в приміській зоні м. Миколаєва в напрямку
автошляху Миколаїв – Новий Буг на відстані 15 км від міста. На відстані 3 км від
селища знаходиться залізнична станція Горохівка (лінія Миколаїв – Сортувальний
– Долинська). 
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Територія громади межує:
- на півночі – з Інгульською сільською радою Баштанського району, Михайло-

Ларинською сільською радою Вітовського району;
- на  сході   -  Грейгівська  селищна  рада  Вітовського  району,  Первомайська

селищна рада Вітовського району;
-   на заході – Каравелівська сільська рада Вітовського району;
- на  півдні  з  Шевченківською ОТГ та  Мішково-Погорілівська  сільська рада

Вітовського району Миколаївської області.

1.2.  Демографічна характеристика Воскресенської ОТГ

Загальна площа ОТГ - 19239,996 га. Площа населених пунктів становить 1306,964
га,  населення 12 350 мешканців,  у тому числі у смт Воскресенське 5 100 осіб.
Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, білоруси. Вікова структура
(дані наведені з припущеннями):

-     Чоловіки – 6 106 осіб,
- Жінки – 6 244 осіб.

Таблиця 1.2.1. Населені пункти Воскресенської ОТГ та їх характеристики

№ Найменування територіальних
громад та населених пунктів, що

входять до їх складу, із
зазначенням адміністративного

статусу

Чисельність
населення
станом на
01.01.2018

Відстань до
адміністративного
центру громади, км

Воскресенська селищна рада

1  смт Воскресенське 5100 -
2  с. Пересадівка 3487 18
3  с. Калинівка 3502 12
4  с-ще Горохівка 261 3
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28,23%

28,36%

41,30%

2,11%

Розподіл мешканців громади по населеним пунктам 

Пересадівка

Калинівка

Воскресенське

Горохівка

Відповідно  до  таблиці  1.2.2.  Воскресенська  ОТГ є  невеликою громадою в
масштабах  Миколаївської  області  ні  по  площі  –  0,78%,  ні  по  чисельності
населення - 1,07%

Таблиця 1.2.2. Порівняння таблиця площ та кількості населення 

Регіони Площа,

км2

Площа у % до
загальної

площі/району/
області

Населення
Населення

 у % до
загальног

о
населення/
району/обл

Густот
а

населення

Воскресенська
громада

192,39 х 12 350 х 64,2
99

Вітовський
 район

1460,00 13,18 50 110 24,65 34,32

Миколаївська
область

24598,00 0,78 1 150 100 1,07 46,8

2.1.Аналіз стану розвитку освіти, культури та медицини 

На території Воскресенської об’єднаної територіальної громади функціонує
4 дошкільних навчальних заклади. Заклади відвідують 362 дітей дошкільного віку.

Назва
населеного

пункту

Назва закладу
дошкільної

освіти

Площа
заклад
у кв. м

Тип
опалення

Кількість
дітей,
осіб

Прим.
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Пересадівка Пересадівський
дошкільний
навчальний

заклад (ясла-
садок)

”Колосок”

914,8 газ 104 власна
котельня

Калинівка Калинівський
дошкільний
навчальний

заклад
“Сонечко”

493,0 газ 105 власна
котельня

Воскресенське Воскресенський
дошкільний

навчальний захід
“Сонечко”

715,5 газ 122 власна
котельня

Горохівка Горохівський
дошкільний
навчальний

заклад
“Вишенька”

275,4 газ 31 власна
котельня

Загальна середня освіта в Воскресенській об’єднаній територіальній громаді
представлена 3 загальноосвітніми навчальними закладами, в яких навчається 995
дітей  та  працює  84  вчителя  та  87  технічних  працівників.  Загалом  охоплення
шкільною освітою в громаді складає 100%.

Назва
населеного

пункту

Назва закладу
середньої освіти

Площа
заклад
у кв.м

Тип
опаленн

я

Кількість
дітей, осіб

Прим.

Пересадівка Пересадівська
загально освітня

школа І-ІІІ
ступеню

4032,4 газ 325 власна
котельня

Калинівка Калинівська
загально освітня

школа І-ІІІ
ступеню

2444,8 газ 311 власна
котельня

Воскресенське Воскресенська
загальноосвітня

школа І-ІІІ
ступеню

2450,7 газ 359 власна
котельня
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З  метою  організації  дозвілля  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  на
території Воскресенської ОТГ працюють музична школа, яка охоплює понад 133
дитини. Протягом 2017-2018 років на базі позашкільного закладу працювало  24
гуртки чисельністю 415 дітей.

Основними потребами навчальних закладів об’єднаної громади є проведення
заходів по енергозбереженню та енергоефективності: утеплення приміщень, заміна
вікон,  перехід  на  альтернативні  види  палива.  Крім  того,  навчальні  заклади
потребують  проведення  зовнішнього  та  внутрішнього  ремонту  будівель,
придбання меблів, необхідного обладнання для кабінетів, спортивного інвентарю,
музичного обладнання. 

Культурно-освітню  роботу на  території  Воскресенської  об’єднаної
територіальної громади здійснюють 2 Будинки культури, 3 бібліотечних закладів,
дитяча музична школа.

Робота закладів культури спрямована на збереження і  розвиток української
національної  культури,  активізації  діяльності  закладів  культури,  шляхів
збереження  існуючої  мережі  і  посилення  їх  ролі  в  розгортанні  процесів
національно-культурного  відродження,  поліпшення  матеріально-технічної  бази.
Проводяться  свята,  фестивалі,  конкурси,  інші  культурно-мистецькі  заходи,
пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні.

Мережа  закладів  охорони  здоров’я на  території  Воскресенської  ОТГ
представлена  трьома  амбулаторіями  загальної  практики  та  сімейної  медицини
(АЗПСМ) в смт Воскресенське, с. Пересадівка, с. Калинівка. 

Загалом  станом  на  01.09.2019  р.  лікарями  укладено  8 577  договорів  на
медичне обслуговування з мешканцями громади. (мал. 1)

30,28%

24,48%

45,24%

Розподіл Договорів на медичне обслуговування по селам

Пересадівка

Калинівка

Воскресенське  Горохівка

Одним  із  пріоритетних  напрямків,  є  наближення  та  покращення  якості
медичної  допомоги  населенню шляхом  реорганізації  та  удосконалення  надання
первинної медичної допомоги через модернізацію та оптимізацію мережі. 
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Будівлі  амбулаторій  потребують  впровадження  енергоефективних  та
енергозберігаючих  заходів:  реконструкцій  систем  опалення,  перехід  на
альтернативні  види  палива.  встановлення  енергозберігаючих  вікон  та  дверей,
утеплення стін, фасадів. Щодо медичне оснащення то є потреба в його оновленні.

Всі  жителі  сіл  та  селищ  мають  доступ  до  лікувальних  закладів.  АЗПСМ
громади  забезпечені  лікарями,  телефонізовані,  мають  комп’ютери,  доступ  до
інтернету.

2.2.Інфраструктура

Земельні ресурси

Земельний фонд Воскресенської ОТГ ради становить  19239,996  га, з яких
15084,005 га займають сільськогосподарські землі, 
1075,967 га – ліси, 
1306,964 га – землі житлової та громадської забудови, 
1660,12 га – землі пасовищ та сінокосів, 
112,94га – землі водного господарства (мал. 2).

78,40%

5,59%

6,79%

8,63% 0,59%

Розподіл земельних ресурсів

с/г землі

ліси

забудова

пасовища

водний фонд

Транспортна інфраструктура
По території громади проходить автомобільна дорога державного значення Н-11
Дніпро – Миколаїв, яка з’єднує південь і північ країни і є важливою магістраллю
для вантажного транспорту, особливо враховуючи наявність морських портів у м.
Миколаєві та м. Одесі.
Транспорт представлений приміським маршрутним таксі:

-  №101 «Миколаїв (АВ)– Воскресенське», 
- №109 «УРТІ Миколаїв – Калинівка», 
- №127 «УРТІ Миколаїв – Пересадівка». 
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Графік курсування з 6:00 до 20:00, з інтервалом 10-20 хв. Дорожня мережа
складається  з  твердого,  асфальтного  покриття.  Стан  доріг,  особливо  з  твердим
покриттям, в поганому стані і потребує капітального ремонту. 

Протяжність  місцевих  автомобільних  доріг  загального  користування  на
території  Воскресенської  селищної  ради – 81,7 км,  з  них 45.834 км (56.08%) –
освітлені дороги. За 2018 рік на освітлення було спожито 224,220 тис. кВт/год.

На відстані 3 км від селища знаходиться залізнична станція Горохівка (лінія
Миколаїв – Сортувальний – Долинська)

Від  обласного  центру  м.  Миколаїв  адміністративний  центр  громади  -  смт
Воскресенське  знаходиться на відстані 15 км.

Житлово-комунальна інфраструктура

Житлово-комунальна  галузь  об’єднаної  громади  представлена  двома
житлово-комунальними підприємствами: 

- Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних послуг,
- ЖКП «Калина»

В  основному  житловий  фонд  складається  з  приватного  сектору.  Загальна
кількість дворів - 3879 дворів. Всі населені пункти, які входять до територіальної
громади електрифіковані, газифіковані, є централізоване водопостачання (кількість
абонентів – 2150 (55,43% від загальної кількості дворів), довжина мереж – 99,8
км). 

Водопровідні  мережі  відносяться  до  дуже  застарілих.  Стосовно  матеріалу
труб виготовлені з азбоцементу (15%), сталі (45%), чавуну (10%), пластику (30%)
Вода  в  мережу  подається  з  17  артезіанських  свердловин,  17  насосами.  На  15
свердловинах встановлені башти Рожновського.

Водовідведення в населених пунктах Воскресенської селищної ради відсутнє.

2.3. Економічна діяльність та зайнятість населення

На території громади працює 49 приватних підприємців, у яких основними
видами діяльності є торгівля промисловими та продовольчими товарами.

На  території  Воскресенської  громади  станом  на  01.01.2019  року
зареєстровано 154 юридичних осіб (відокремлені підрозділи) та 111 фізичних осіб-
підприємців.  Основним напрямком господарської діяльності на території громади
представлений переважно підприємствами агропромислового сектору, переважає
виробництво зернових, технічних, овочевих культур. 

Економічну  діяльність  на  території  громади  здійснюють  аграрні  та
промислові  підприємства.  Промислову  та  аграрну  групу  представляють  такі
підприємства.

- ТОВ «Родіна Агро»
- ТОВ «Діонісій VN»
- ТОВ «Пересадівка Агро 2015»
- ФГ «Південні лани»
- ФГ «Афганець-Агро»
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- ФГ «Віктан»
- ПП «Техмет-Юг»
- ФГ «Воскресенськ-Агро»
- ФГ «Алеко»
- ТОВ «Агро Ютас»
- ТОВ «Південний степ»
- ФГ «Мида Агро»
- ТОВ «Лигрис»
- ТОВ «Промагроінвест»
- ТОВ «Альтком»
- ТОВ «Миколаїв Транспорт Плюс»
- ТОВ «МАТИЦЯ»
- ТОВ «Кворум»
- ТОВ «Клівер»
- ТОВ «Полісся»

Зайнятість населення
Розрахунок балансу трудових ресурсів за 2018 рік по Воскресенській ОТГ

№ Показник Всього
(осіб)

1 2 3
І Середньорічна чисельність населення 12350
ІІ Всього трудових ресурсів 7556

в тому числі:
01 Працездатне населення у працездатному віці 7468
а населення у працездатному віці (чоловіки і жінки від 16 

до пенсійного віку згідно з законодавством) 
6377

б непрацюючі пенсіонери, інваліди І та ІІ груп у 
працездатному віці (-)

429

в маятникова міграція в межах області (+; -) 1460
г маятникова міграція за межами області (+; -) 60

02 Особи старшого віку (чоловіки і жінки пенсійного віку 
(чоловіки і жінки пенсійного віку), зайняті в економіці, та
підлітки (до 16 років), зайняті в економіці

88

ІІІ Розподіл трудових ресурсів 7568
01. Зайнято в усіх сферах економічної діяльності 5600

у тому числі:
1) Працівники на підприємствах, в установах, організаціях 3801
2) Працівники, зайняті за договорами цивільно-правового 

характеру
321

3) Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності та 
самозайняті (нотаріуси) 

56

4) Наймані працівники у фізичних осіб-суб’єктів 145
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підприємницької діяльності 
5) Зайняті в особистому селянському господарстві, для яких 

ця робота є основною
1170

6) Служителі релігійних культів тощо (працездатного віку) 7
02. Безробітні в працездатному віці, зареєстровані в 

державній службі зайнятості
35

03. Особи (учні) у працездатному віці, які навчаються з 
відривом від виробництва (на денній формі навчання)

-

04. Незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 
3 (6) років, догляд за інвалідами І гр., особами старше 80 
років, тощо 

701

05. Незайняте працездатне населення у працездатному віці:
у тому числі:

а) працюють у домашньому господарстві для власних 
потреб (тримають худобу, птицю, обробляють земельні 
ділянки, тощо)

663

б) періодично працюють нелегально та інші, про яких 
відсутні відомості щодо трудової діяльності

669

ІУ Розподіл зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за
видами – всього

5500

в тому числі:
1 сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство
1554

2 промисловість 1047
3 будівництво 1200
4 оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів
670

5 транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність

390

6 тимчасове розміщення й організація харчування 14
7 інформація та телекомунікації -
8 фінансова та страхова діяльність 50
9 операції з нерухомим майном -
10 професійна, наукова та технічна діяльність 20
11 діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування
40

12 державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування

60

13 освіта 287
14 охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 84
15 мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 29
16 надання інших видів послуг 55
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28,25%

19,04%

21,82%

12,18%

7,09%

0,25%

0,91%

0,36%

0,73%

1,09%

5,22%

1,53% 0,53% 1,00%

Розподіл працівників за галузями діяльності

сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство

промисловість

будівництво

оптова та роздрібна торгівля, 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

тимчасове розміщення й 
організація харчування

фінансова та страхова 
діяльність

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

діяльність у сфері 
адміністративного та допоміж-
ного обслуговування

державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страху-
вання

освіта

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

надання інших видів послуг

Фінансовий стан
Надходження податків і зборів  до загального фонду бюджету громади за 

2018 рік року складає 67 761,346  млн. грн. У структурі загального фонду власні 
надходження склали 18  933,348 млн. грн. (27,942%), міжбюджетні трансферти – 
48 827,998 млн. грн. (72,06%)

2.4. Система місцевого самоврядування Воскресенської громади
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Організація  та  функціонування  системи  місцевого  самоврядування
здійснюється  відповідно  до  положень  Конституції  та  законів  України,  а  також
Статуту.

Система місцевого самоврядування громади включає:
- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;
- раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє

громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження
місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- селищного голову, який є головною посадовою особою Ради;
- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби

тощо);
- старост;
- органи самоорганізації населення та неурядові громадські організації.
Розмежування  повноважень  між  складовими  системи  місцевого

самоврядування Ради здійснюється згідно із законодавством України, Статутом та
рішеннями, прийнятими на сесії Ради.

Система місцевого самоврядування Ради організовується та функціонує на
принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

У  своїй  діяльності  складові  системи  місцевого  самоврядування  ради
додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути
максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості  -  використання  ресурсів  Ради  не  може  шкодити  наступним
поколінням;

- екологічності  -  при  прийнятті  рішення  має  забезпечуватися  його
мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності  -  кожне  рішення  розглядається  у  взаємозв’язку  з  іншими
рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути
жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо
тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають
відбуватись за  умов широкого громадського обговорення та врахування
інтересів громади,  рішення, що стосуються окремих населених пунктів
громади – також і інтересів їхніх жителів.

Взаємовідносини  Воскресенської  селищної  ради,  її  органів  та  посадових
осіб з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями та
іншими територіальними громадами,діяльність  яких поширюється на  територію
громади,  базуються  на  засадах  співробітництва  та  взаємодопомоги  з  метою
забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку
громади,  її  населених  пунктів  та  реалізації  завдань  і  повноважень  виконавчої
влади.
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Органи  і  посадові  особи  Ради  здійснюють  самоврядні  повноваження
незалежно  від  органів  виконавчої  влади.  Органи  виконавчої  влади  не  можуть
видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Ради акти з питань, віднесених
до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи  і  посадові  особи  Ради  підзвітні  відповідним  органам  виконавчої
влади  лише  з  питань  здійснення  ними  наданих  законом  окремих  повноважень
органів виконавчої влади.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб Ради з органами виконавчої
влади відповідає селищний голова.

Органи і  посадові  особи Ради сприяють місцевим органам судової  влади,
прокуратури  та  іншим  правоохоронним  органам  в  їхній  діяльності,  можуть
надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх
повноважень.

Селищний голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає
за  організацію  взаємодії  територіальної  громади  з  органами  судової  влади  і
прокуратури.

Взаємовідносини  органів  і  посадових  осіб  Ради  з  підприємствами,
установами  і  організаціями,  що  перебувають  на  її  території,  базуються  на
суворому  дотриманні  визначених  законодавством  прав  суб’єктів  господарської
діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій,
джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

По відношенню до підприємств,  установ і  організацій,  що перебувають у
комунальній  власності  Ради,  відповідні  органи  і  посадові  особи  Ради  мають
повноваження  по  повному  управлінню  такими  підприємствами,  установами  та
організаціями в межах відповідних посадових чи колегіальних повноважень.

З  підприємствами,  установами  і  організаціями,  які  не  перебувають  у
комунальній власності Ради, органи і посадові особи Ради будують свої відносини
на договірній та податковій основі. 

Взаємовідносини  Ради,  її  органів  і  посадових  осіб  з  іншими
територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на
принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

Рада та її  органи місцевого самоврядування і  їхні  посадові особи можуть
брати участь  у  міжмуніципальному та міжнародному співробітництві  на основі
відповідної  нормативно-правової  бази,  наприклад,  Закону  України  «Про
співробітництво територіальних громад».

До  Воскресенської  селищної  ради  обрано  26  депутатів.  Виконавчий
комітет працює  у  складі  селищного  голови,  керуючого  справами  виконкому,
членів  виконкому  у  кількості  15  чоловік,  які  здійснюють  свої  повноваження  у
різних сферах діяльності – забезпечення законності , правопорядку, охорони прав і
свобод  громадян,  у  сфері  соціально  –  економічного  розвитку,  підприємництва,
будівництва,  транспорту  і  зв’язку,  регулювання  земельних  відносин,  охорони
навколишнього природного середовища,  охорони здоров’я та соціального захисту.
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