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Вступ 

Глава 1  Характеристика громади 

1.1. Коротка характеристика громади і району 

Шполянська міська об’єднана 
територіальна громада утворена 
26 січня 2017 року в рамках 
адміністративно-територіальної ре-
форми 2015 року. До складу громади 
увійшли населені пункти: м. Шпола 
та села Кримки та Скотрареве з 
адміністративним центром у м. Шпо-
ла Шполянського району Черкаської 
області. 

Шполянська міська об’єднана 
територіальна громада розташована 
у центральній частині Шполянського 
району Черкаської області. 
ОТГ займає площу 114,748 кв. кіло-
метрів, з населенням 18329 меш-
канців, у тому числі у м. Шпола –
16862 осіб.  
Межує на півночі, півдні, заході і 
сході з населеними пунктами Шпо-
лянського району.  
 
 
 

Рис.1 Мапа Шполянської місь-
кої об’єднаної територіальної гро-

мади 
 

Населені пункти Шполянської ОТГ та їхні характеристики 
№  Найменування територіальних громад та 

населених пунктів, що входять до їх скла-

ду, із зазначенням адміністративного ста-

тусу  

Чисельність 

населення 

станом на 

01.01.2017 

Відстань до потенційного 

адміністративного центру 

спроможної територіаль-

ної громади, км  

  Шполянська міська рада      

1  м. Шпола  16862 0,0  

  Кримківська сільська рада      

2  с.Кримки 781 8,0  

  Скотарівська сільська рада      

3  с. Скотареве 686 15,0  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015


 

 

Порівняння громади, району, області 

Регіони 
Площа, 

кв. км 

Площа у % до загаль-

ної 

площі/району/області 

Населення 

Населення у % до 

загального насе-

лен-

ня/району/області 

Густота 

населення 

Громада  114,75 - 18329 - 159,7 

Район   1 105 10,38  42874 42,7  38,8  

Область  20900 0,549 1227578 1,49  58,74 

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 

До Шполянської міської ради обрано 26 депутатів. У партійному вимірі рада пред-
ставлена:  

83%

17%

ВО "Черкащани" "БПП "Солідарність"
  

Рис.2 Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями полі-
тичних партій у багатомандатному виборчому окрузі  

Утворено дві депутатські фракції: 

 депутатську фракцію політичної партії «ВО «Черкащани»; 

 депутатську фракцію політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; 
 
Виконавчий комітет працює у складі міського голови, керуючого справами виконко-

му, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та заступ-
ника міського голови з питань житлово - комунального господарства, секретаря міської 
ради, виконуючих обов`язків старости сіл Скотареве і Кримки та членів виконкому у 
кількості 6 чоловік, які здійснюють свої повноваження у різних сферах діяльності – за-
безпечення 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 . Чисельний слад виконавчого комітету – 16 
членів. 

Затверджена структура Шполянської міської ради, загальна чисельність апарату ради 
та її виконавчих органів.  



 

 

 Структура Шполянської міської ради, загальна чисельність апарату ради та її 
виконавчих органів 

Міський голова 1 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 1 

Заступник міського голови з питань житлово – комунального господарства 1 

Секретар ради   1 

Керуючий справами виконавчого комітету  1 

Відділи міської ради:  

1.Загальний відділ  

Начальник відділу 1 

Спеціаліст 1 

Прибиральник службових приміщень 1 

2.Фінансовий відділ  

Начальник відділу  1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст  1 

Спеціаліст І категорії 3 

Спеціаліст ІІ категорії 2 

3.Відділ з питань земельних відносин та комунальної власності  

Начальник відділу  1 

Спеціаліст  2 

Спеціаліст ІІ категорії 1 

4.Юридичний відділ  

Начальник відділу 1 

Сторожі  2 

5.Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму  

Начальник відділу 1 

Провідний спеціаліст  1 

Спеціаліст 2 

Спеціаліст І категорії 1 

6.Відділ економічного розвитку та інвестицій  

Начальник відділу 1 

Спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 

7.Відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту населення 

 

Начальник відділу 1 

Спеціаліст ІІ категорії 1 

Водій 1 

8.Відділ організації надання адміністративних послуг  

Начальник відділу 1 

Державний реєстратор-адміністратор 2 

9. провідний спеціаліст 1 

Разом 39 

 

 

 
 



 

 

1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

На обліку у Шполянському районному управлінні юстиції знаходиться 49 громадсь-
ких організацій. 

Кількість громадських організацій за спрямуванням: правозахисна організація - 4; 
об'єднань ветеранів та інвалідів - 8; професійного спрямування - 19, молодіжних орга-
нізацій - 2, дитячих - 1, національних та дружніх зв'язків - 1, організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості – 3, інших напрямів -11. 
На території громади випускаються наступні засоби масової інформації:  

 Газета «Шполянські вісті» - громадсько-політичне видання району, наклад 5720 
екз.; 

 Газета «Шполяночка +» - районний інформаційний щотижневик, наклад 5100 екз.; 

 Редакція Шполянського районного телебачення та радіомовлення; 

 ПП «Шпола Укр.-центр» - радіо «Екватор fm», радіохвиля -100.8 фм.  
І громадські організації, і засоби масової інформації впливають на думку мешканців, 

особливо активізуються під час виборів. Залучають ресурси для свого розвитку. 
 

1.4. Історична довідка 

Шпола – місто, центр району, розташований на річці Шполці, притоці Гнилого Ті-
кичу (басейн Південного Бугу), залізнична станція. Через місто проходить шосе Черка-
си-Умань, віддаль від обласного центру – 80 км. Населення 18,3 тис. чоловік. 

Місто відноситься до історико-етнографічного регіону Середнє Подніпров’я 
(Наддніпрянщина). 

Неподалік міста виявлено поселення трипільської археологічної культури, скіфсь-
кі кургани та ранньослов’янські поселення черняхівської культури. 

За висновками вчених Київського науково-дослідницького інституту геодезії і кар-
тографії, Головного управління геодезії, картографії і кадастру земель при Кабінеті 
Міністрів України, всього в кількох кілометрах від Шполи, в селі Мар’янівка, знаходить-
ся географічний центр України. 23 липня 2004 року було проведено офіційне винесен-
ня на місцевість точки географічного центра території України. 

Шпола як населений пункт вперше зустрічається в польських документах середи-
ни ХVІІІ ст. Але місцевість з назвою «Шпола» згадується ще в 1594 р. Саме тому мож-
на припустити, що вже понад 400 років як існує невеличке поселення під назвою Шпо-
ла. Однак в ході Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. під проводом Богда-
на Хмельницького воно було знищене турецько-татарськими військами і повторно від-
родилося на початку ХVІІІ ст. 

Стосовно походження назви «Шпола» серед дослідників-краєзнавців немає 
єдиної точки зору. За однією версією, колись на місці Шполи був яр, що слугував при-
родною межею між степом і лісостепом. Поляки, яким належала ця місцевість, нази-
вали її Вспольє, що згодом трансформувалося в Шпольє, Шпола. 

За іншою – назву міста пов’язують з давньоруським словом «шполик» - кухлик, 
яким черпають воду. Нібито тодішнє поселення нагадувало форму згаданого предме-
та. 

Ще одна версія пов’язує назву міста Шпола з українським словом «поле». 
Шпола близько 200 років належала Речі Посполитій, а з 1793 р. (другий поділ 

Речі Посполитої) – увійшла до складу Російської імперії як містечко Брацлавського 
намісництва, а з 1795 р. – Вознесенського, з 1797 р. – Київської губернії. Тоді це було 
невеличке село, де проживало кількасот жителів, які переважно займалися сільським 
господарством. 

На початку ХІХ ст. кількість жителів Шполи вперше перевищило 1000 осіб, а в се-
редині століття – 5000. В той час в Шполі осіла значна частина представників єврейсь-
кого населення, яка переважно займалася ремеслами і торгівлею. Саме це і дало 



 

 

змогу деяким дослідникам вважати Шполу єврейським містечком на кшталт Умані, 
Чернівців. Львова тощо. 

В різні часи містечко належало російським поміщикам і дворянам: Г. Потьомкіну, 
Г. Висоцькому, Д. Лопухіній, К. Скородулі, І. Орлову, О. Абазі, П. Урусовій. Саме Дарія 
Лопухіна – це та жінка в білій сукні зі снопом пшениці на сучасному гербі Шполи. 

Місто бурхливо розвивалося, поступово перетворюючись з аграрного на інду-
стріальне. Ще в 1812 році тут виникла полотняна мануфактура, а 1851 р. – було зас-
новано цукровий завод. З 1858 року почав діяти паровий млин, з 1860 р. – механічна 
майстерня. 

У 1866 році Шпола стає волосним центром Звенигородського повіту Київської гу-
бернії. Її розвитку сприяє будівництво залізничної станції, що виникла в 1874 році. Вже 
через рік тут постає поштова контора, телеграфна станція. 

Внаслідок інтенсивного виробництва зерна на експорт залізнична станція Шпола 
на початку ХХ  ст. займає одне з перших місць по Київській губернії у вивезені зерна. 

Під час Української революції 1917-1921 рр. в Шполі понад 10 разів змінювалася 
влада. З встановленням радянської влади у 1920 році в Шполі почалися кардинальні 
зрушення. В 1923 році вона стала районним центром, а в 1938 році отримала статус 
міста. 

1926 року стала до ладу електростанція. Населення в цей час збільшилося до 
15170 чоловік. 1929 року запрацювала мебельна фабрика. 

Під час радянсько-німецької війни місто два з половиною роки перебувало в оку-
пації (липень 1941 р. – січень 1944 р.). 27 січня 1944 року танкові частини радянської 
армії звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. 

З 1954 року місто як районний центр перебуває в складі новоутвореної Черкась-
кої області. 

В повоєнний час Шпола характеризується бурхливим промисловим розвитком: 
збудовано міський стадіон на 10 тисяч місць (1963), швейну фабрику (1963), молоко-
завод (1964), кондитерську фабрику (1966), завод запасних частин (1968), елеватор 
(1971), рай лікарню. Місто електрифікували, проклали водогін, більшість центральних 
вулиць заасфальтовано, а з 1987 року почалася газифікація Шполи. Кількість жителів 
міста на початку 90-х рр.. ХХ  ст. перевищувала 22 тис. осіб. 

В 1996 році Шпола започаткувала співробітництво з американським містом-
побратимом Оскалуса, штат Айова. Відбувався постійний обмін делегаціями, досяг-
неннями у культурно-гуманітарній та освітянській сферах. 

До пам'яток архітектури належать:  

Даріївський палац - пам’ятник архітектури XVIII століття. 

1.5. Коротка характеристика області та району 

Черкаська область  

Черкаська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі України 
утворена 7 січня 1954 року. Розташована в центральній лісостеповій частині України, 
в середній течії річок Дніпра та Південного Бугу. Вона межує на півночі з Київською 
(протяжність 340 км), на сході – з Полтавською (212 км), на півдні – з Кіровоградською 
(388 км) і на заході – з Вінницькою (124 км) областями.  

Площа Черкаської області становить 20,9 тис. квадратних кілометрів, що складає 
3,5% території держави (18 місце в Україні). Населення –1 227,6 тис. осіб.  

Черкащина в цілому рівнинна і умовно поділяється на дві частини – правобережну і 
лівобережну. Переважна частина правобережжя розміщена в межах Придніпровської 
височини з найвищою точкою області, що має абсолютну висоту 275 метрів над рів-
нем моря (поблизу Монастирища). В прилягаючій до Дніпра частині правобережжя 
знаходиться заболочена Ірдино-Тясминська низовина, а також підвищення – Канівські 



 

 

гори. Низинний рельєф має лівобережна частина області, яка розташована в межах 
Придніпровської низовини.  

 Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 
районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, 
Сміла, Умань), 10 – міст районного значення, 15 селищ міського типу, 824 сільських 
населених пунктів.  

 
Рис.3 Карта Черкаської області  

Клімат Черкаської області помірно-континентальний – м‟яка зима з частими відли-
гами, тепле літо, що є сприятливим для розвитку сільськогосподарського виробництва.  

Із загальної площі Черкаської області (2090 га) сільськогосподарські землі склада-
ють 1 486,9 тис. га. Із загальної площі сільськогосподарських земель сільськогоспо-
дарські угіддя становлять 1 450,8 тис. га (69,4% до загальної площі території). Землі 
лісогосподарського призначення займають 338,6 тис. га. Площа забудованих земель 
області складає 84,5 тис. га. Нараховується 15,5 тис. га відкритих земель без рослин-
ного покриву або з незначним рослинним покривом. Під водою знаходиться 135,8 тис. 
га. Відкриті заболочені землі становлять 30,4 тис. га.  

У сформованому ґрунтовому покриві області переважають чорноземи типові та чо-
рноземи сильно деградовані, які займають 53,7%, тому регіон має найбільше переду-
мов для розвитку органічного агровиробництва.  

Черкаська область розташована в двох основних басейнах річок Дніпра та Півден-
ного Бугу: басейн річки Дніпро – 12,0 тис. км2 та басейн річки Південний Буг – 8,9 тис. 
км2. Густота річкової мережі добре розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2.  

 Найбільше водосховище – Кременчуцьке, загальною площею водного дзеркала 2 
252 км2 і повною ємкістю 13,520 млн. м3, розташоване на річці Дніпро.  



 

 

Природно-заповідний фонд області складає 527 територій та об`єктів природно за-
повідного фонду.  

На державному обліку в області перебувають 9 078 історичних пам’яток, з яких: 7 
169 археології, 1 552 історії, 184 архітектури, 173 монументального мистецтва. Статус 
національних мають 93 пам’ятки, решта мають категорію пам’яток місцевого значення.  

На Черкащині знаходяться 9 національних та державних історико-культурних і при-
родних заповідників, а також Національний дендрологічний парк «Софіївка».  

За даними Всеукраїнського перепису населення, частка українців в етнічному складі 
області становить 93,1%, тобто Черкаська область є мононаціональною.  

Середній вік населення області складає 42,1 років, що вище середнього віку по 
Україні (40,6 років).  

Протягом останніх п‟яти років рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 років зріс з 
57,3% у 2009 році до 59,9% у 2013 році.  

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, за Методологією міжнародної ор-
ганізації праці, в цілому по області за 5 років скоротився на 1,9% (з 10,8% у 2009 році 
до 8,9% у 2013 році). Черкащина традиційно вносить вагомий вклад у розвиток систе-
ми підготовки наукових кадрів. В області діє 8 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, 23 навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, з них – 5 університетів, 3 ін-
ститути, 17 коледжів, 2 училища, 4 технікуми.  

Статус національного мають 2 університети. 
Розташування області в географічному центрі України на перетині міжнародних по-

вітряних, транспортних автомобільних коридорів і великих залізничних вузлів та біля 
головної водної артерії країни, річки Дніпро, дає можливість для розвитку транспортної 
інфраструктури.  

По території області проходять міжнародні транспортні коридори: «Крітський № 9», 
який співпадає з автомобільною дорогою М-05 (Е-95) Київ – Одеса, а також коридор 
«Балтійське море – Чорне море», який співпадає з автомобільними дорогами М-05 
Київ – Одеса і М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам‟янка.  

 
Рис.4 Карта автомобільних доріг Черкаської області  



 

 

Забезпеченість автодорогами на 100 м2 території по області становить 293,6 км, при 
середньому показнику по Україні 280,5 км. Показник щільності автомобільних доріг в 
області становить 0,29 км на 1 км2 площі, що більше,ніж в середньому по Україні (0,28 
км на 1 км2 площі).  

Медична допомога населенню області на даний час надається в 250 лікувально-
профілактичних закладах та їх відокремлених структурних підрозділах, з них 226 уста-
нов надають амбулаторно-поліклінічну допомогу та у 540 фельдшерсько-акушерських 
і фельдшерських пунктах. Актуальним є оновлення медичного обладнання в закладах 
охорони здоров`я.  

Проводиться послідовна робота щодо розвитку первинної медико-санітарної допо-
моги на засадах загальної практики сімейної медицини. Протягом останніх п`яти років 
створено 40 нових амбулаторій ЗПСМ.  

В галузі культури області діють: 740 бібліотек, 740 будинків культури, клубів, центрів 
культури і дозвілля, 38 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 
вищих мистецьких навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, 2 театри, 2 концертні за-
клади та 105 об‟єктів кінопоказу 

Соціальні послуги в області надають 27 територіальних центрів.  
За структурою економіки Черкаська область є індустріально-аграрною. Частка про-

мисловості у структурі валової доданої вартості становить 23,9% (з них 0,7% – добув-
на), частка сільського господарства – 21,8%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт ав-
тотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення й організація харчування 
– 13,3%, транспорт, складське господарство, поштова та кур‟єрська діяльність, інфор-
мація та комунікації – 8,2%, освіта – 7,5%, державне управління й оборона, 
обов‟язкове соціальне страхування – 5,3%, охорона здоров‟я та надання соціальної 
допомоги – 4,4%.  

В агропромисловому комплексі області склалася стабільна тенденція до зростання 
обсягів валової продукції сільського господарства, забезпечення населення якісними 
продовольчими товарами.  

Аграрне виробництво здійснюють 835 сільськогосподарських підприємств, які 
обробляють 65% від загальної площі ріллі, 1 208 фермерських господарств, які мають 
в користуванні більше 139 тис. га ріллі.  

За останні п‟ять років сільське господарство Черкащини характеризується прибут-
ковістю. На одного мешканця області припадає 1,6 га сільськогосподарських угідь і 1,1 
га ріллі, а це на 64% більше, ніж в середньому по Україні. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій протягом останніх років 
залишаються власні кошти підприємств та кошти населення.  

Головні конкурентні переваги Черкаської області:  
1. Наявність значних запасів корисних копалин (буре вугілля, торф, бентонітові та 
каолінові глини, будматеріали).  

2. Наявність місцевих енергетичних потужностей з перспективами розвитку.  
3. Наявність старопромислових зон для інвестування.  

4. Значні території високопродуктивних земель та сприятливі природнокліматичні 
умови для вирощування сільськогосподарських культур.  

5. Наявність науково-дослідних установ у галузі АПК.  
6. Стабільний розвиток агропромислового комплексу.  
7. Розвинутий  сектор  переробки сільськогосподарської продукції.  
8. Розміщення на перетині транспортних коридорів.  
9. Наявність аеро- та річкових портів, залізничного вузла ст. ім.Т.Шевченка в безпо-
середній близькості один від одного.  
10. Значна кількість об‟єктів історикокультурної спадщини та об‟єктів природно-
заповідного фонду.  



 

 

11. Мононаціональний склад населення, що в значній мірі зменшує можливість 
суспільної нестабільності.  

Шполянський район  

Район розташований на півдні області, в центрі України. Межує на сході з Смілянсь-
ким, на півночі з Городищенським, на заході з Звенигородським та Катеринопільським, 
та Кіровоградською областю на півдні. 

Станом на 2011 рік на території району налічується 37 населених пунктів: 1 місто, 
36 сіл, що підпорядковані одній міській і 27 сільським радам. 

У червні 2002 року проводила свою роботу науково-практична експедиція «Гео-
графічні центри України» за маршрутом «Київ-Добровеличківка-Кропивницький-
Олександрія-Шпола-Ватутіне-Київ», в результаті якої було визначено, що гео-
графічний центр України розташований у цьому районі. 

У липні 2004 року за результатами діяльності робочої групи науковців Київського 
науково-дослідного інституту геодезії та картографії було встановлено, що гео-
графічний центр України як центр ваги її території міститься на околиці с. Мар'янівки 
Шполянського району Черкаської області і має координати: 

49˚ 01′ північної широти;31˚ 29′ східної довготи. 
Ці дані підтверджено Державним комітетом природних ресурсів України, Національ-

ною академією наук України та Державною службою геодезії, картографії та кадастру. 
23 липня 2004 року відбулося офіційне винесення на місцевість географічного цен-

тру України: в полі біля с. Мар'янівка закопано капсулу та встановлено спеціальний 
репер, обладнаний відповідною передавальною апаратурою. 

24 серпня 2004 року при в'їзді в м. Шполу урочисто відкрито пам'ятний знак, який 
символізував географічний центр території України, і який замінено на інший у травні 
2008 року. 

Відстань до обласного центру м. Черкаси — 80 км, залізницею — 87 км, до столиці 
України — Києва — 200 км. Через Шполу пролягає залізнична колія Львів-Донецьк, 
Львів-Запоріжжя, що з'єднує район із заходом, сходом і півднем країни. 

Шполянський район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні. 
Найбільшими річками району є: Шполка довжиною 24,2 км, Велика Вись — 

23,0 км, Гнилий Ташлик — 27,8 км, Гнилий Товмач — 24,0 км. 
У районі є нерудні копалини місцевого значення: граніти, глини, піски, які викори-

стовуються в господарстві як будівельні матеріали. Поблизу с. Васильків у Прудянсь-
кому кар'єрі добувають щебінь. Біля сіл Маслове, Капустине, Товмач, Ярославка на 
схилах балок є виходи каоліну та бентонітової глини, сіл Капустине, Іскрене, Василь-
ків — запаси торфу, с. Журавка — бурого вугілля, які не розробляються. 

Шполянський район є аграрно-промисловим. 
Площа сільськогосподарських угідь становить 87,926 тис. га, із них ріллі — 81,121 

тис. га, лісів та інших лісовкритих площ — 13,956 тис. га, забудованих земель — 3,290 
тис. га, земель водного фонду — 1,475 тис. га. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F


 

 

  
Рис.5 Мапа Шполянського району  

Базовою основою економіки району є багатогалузеве сільське господарство, яке 

спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур та тваринництві.  

1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 

 
Порівняння з громадами-конкурентами (на 01.01.2017 року) 

Показники  

Назва громади 

Шполянська ОТГ Тальнівська ОТГ Мокро Калигірська 

ОТГ (Катеринопіль-

ський р-н) 

Територія, км 114,75 109,2 127 

Населення 18329 17099 5309 

Зайняте населення - - - 

Зареєстровані 

безробітні 
475 760 (район) 457 (район) 

Середня заробітна 

плата (район), грн ста-

ном 01.11.2017 

5370 5394 6199 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Глава 2  Земельні та природні ресурси 

2.1. Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа земель Шполянської об’єднаної територіальної громади - 

11474,8 га, що складається з земель, які входять до адміністративно- територіальних 

одиниць міста Шпола - 6248,4 га, села Кримки - 3193,8 га, села Скотареве - 2032,6 га. 

Структура земельного фонду громади за категоріями земель:  

 земель державної та комунальної власності – 1376,95 га; 

 земель приватної власності – 2258,83 га; 

 земель сільськогосподарського призначення – 8657,67 га; 

 земель лісового фонду – 1521,17 га; 

 земель водного господарства – 172,7 га; 

 забудовані землі – 945,61 га; 

 заболочені землі – 76,3 га; 

 землі природоохоронного призначення – 189,64 га; 

 землі історико-культурного призначення – 82,5 га. 
 

 
Рис.6 Структура земельного фонду, % до загальної площі  

  

Як видно з діаграми, переважаюча частка земель громади належить до земель с/г 

призначення.  

Розподіл с/г земель за основними поселеннями громади (колишніми сільськими ра-

дами) виглядає наступним чином:  



 

 

 
Рис.7 Структура с/г земель за населеними пунктами, га  

Основну частину с/г земель громади обробляють 6 агрохолдінгів. Основним сільсь-

когосподарським підприємством за кількістю орендованих пайових земель є СПОП 

«Відродження». Вагомими с/г-підприємствами є також СПОП «Маяк-агро» та СТОВ 

«ЛНЗ-Агро», кожна з яких орендує понад 1000 га орних земель. 

  
Рис.8 Найбільші орендарі земель Шполянської ОТГ  

  

Наступною за розміром категорією земель Шполянської ОТГ є землі лісогосподар-

ського фонду, загальною площею 1521,17 га. Найбільше частка лісів міститься на те-

риторії Кримок.  

  



 

 

22%

67%

11%

м. Шпола

с. Кримки

с. Скотареве

 
Рис.9 Розподіл земель лісового фонду за поселеннями  

 

2.2. Містобудівні документи 

 
Наявність містобудівної документації в населених пунктах громади 

№ 
п/п 

Назва 
населеного 
пункту 

Наявність 
опорного 
плану 

Генеральний 
план 

План 
зонування 

Детальний 
план 

Історико-
арітект. 
опорний 
план 

Примітки 

1 Шпола*  1991 року До 2000 року 
розроблений 
Українським 
державним 
інститутом 

проектування 
міст «Діпромі-
істо» м. Київ, 

1982 року 

немає немає немає 
 

потребує  

 
2 

Кримки - - немає немає немає потребує 

3 Скотареве - - немає немає немає Потребує 
 

* Межі міста не затвержені 

2.3. Природні ресурси 

Землі водного фонду громади складають 172,7 га, ставки переважно передано в 

оренду для розведення риби. 

Землі природоохоронного призначення включають в себе прибережні смуги навко-

ло річки Шполки, струмочків, ставків та лісів. Заповідне урочище місцевого значення 

«Дар’ївський парк». 

За даними Державної служби геології та надр України корисні копалини в Шполян-

ській ОТГ відсутні. 

Лісовий фонд громади передано в експлуатацію ДП "Звенигородське лісове госпо-

дарство" діяльність якого спрямована на відтворення і збільшення лісів шляхом лісо-

відновлення і лісорозведення, охорону і захист лісових насаджень, раціональне вико-

ристання лісових ресурсів. 



 

 

2.4. Кліматичні умови 

Помірно-континентальний, пересічна температура січня — 5,6 °, липня + 20,3 °C. 

Опадів 509 мм на рік. 

 
--- ясні дні ---- похмурі дні 

Рис.10 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю 

 
----- середньомісячна---- середньмісячна максимальна---- середньмісячна мінімальна 

Рис.11  Середня місячна і річна температура повітря (°С) 

 
----- Середня ---- максимальна 

Рис.12 Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на 
змочування 



 

 

Глава 3  Населення і трудові ресурси 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

Населення Шполянської міської об’єднаної територіальної громади складає 18329 

осіб. При чому, якщо проаналізувати структуру цієї величини у розрізі сільсь-

ких/селищних рад, котрі у неї ввійшли, ситуація виглядатиме таким чином (рис. 13).  

  
Рис.13 Структура населення у розрізі населених пунктів 

Найбільш вагомим за кількістю населення є м. Шпола із кількістю мешканців 16862 

осіб. В с. Кримки (781 ос.) та с. Скотареве (686 ос.) проживає порівняно однакова кіль-

кість жителів. 
Чисельність мешканців, осіб 

території 2006 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

м. Шпола 18630 17954 17604 17347 17183 17068 16862 

с. Кримки 802 826 816 808 834 806 781 

с. Скотареве 689 726 719 715 702 697 686 

Район 49081 46186 45132 44515 43985 43540 42917 

Область 1341464 1285384 1268888 1259957 1251816 1242965 1231207 

 
 

 
Рис.14 Сукупна чисельність жителів у населених пунктах, що увійшли до складу 

Шполянської ОТГ з 2006 р. по 2017 р. 

Природний та міграційний рух населення, осіб (Шполянський район) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Народжені 443 424 402 438 329 

Померлі 841 852 873 811 822 



 

 

Природний приріст -398 -428 -471 -373 -493 

Прибулі     98 

Вибулі     228 

Сальдо міграції -159 -189 -58 -72 -130 

Загальне збільшення (зменшення) -557 -617 -529 -445 -623 
 

 
Розподіл населення за віком, осіб  

Показники 2014 2015 2016 2017 

Населення у віці:     

молодшому за працездатний 3185 3127 3057 3360 

Працездатному 10348 9973 9952 9427 

старшому за працездатний 5606 5619 5562 5542 

Діти дошкільного віку(громада) 1322 1243 1172 1450 

Діти шкільного віку(громада) 1863 

 

1884 

 

1885 

 

1910 

Динамічна картина вікової структури мешканців всієї громади вказана нижче.  

 
Рис.15 Зміни у віковій структурі населення за 2014-2017 рр. 

 
 

Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ 
станом на 01.01.2017 року, осіб 

Показники м. Шпола с. Кримки с. Скотареве 

Населення у віці:    

молодшому за 

працездатний 

3106 127 127 

Працездатному 8625 444 358 

Старшому за 5131 210 201 



 

 

працездатний 

Діти дошкільного 

віку 

703 19 20 

Діти шкільного віку 1790 56 64 

 

 
Рис.16  Розподіл населення Шполянської ОТГ за віком станом на 2017 рік. 

Кількість населення старшого за працездатний вік складає 30,2%, працездатного- 

51,5%, молодшого за працездатний -18,3%. 

 
Рис.17 Розподіл населення Шполянської ОТГ за віком та статтю станом на 2017 рік. 

          Середній вік жителя громади – 42,5 роки. 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

Економічна база Шполянської міської об’єднаної територіальної громади формуєть-

ся за рахунок підприємств/установ, що представляють переважно такі види економіч-

ної діяльності як сільське господарство та промисловість. Як наслідок, зайнятість міс-

цевого населення, в значній мірі, пов’язана саме із місцевою економікою. Таким чи-

ном, співвідношення кількості працездатного населення до зайнятих осіб на рівні гро-

мади спів мірне із аналогічним показником на рівні району та області(таблиця 10).  
Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб  

Регіони 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Громада 580 571 598 560 520 475  

Район 1380 1340 1218 1101 1000 797 

Область - - 26200 24884 20260 - 

Водночас, деталізований аналіз на рівні територіальної громади показує певний ро-

зкид значень рівня працевлаштування (рис. 18).  
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Рис.18 Розподіл зареєстрованого безробітного населення по населеним пунктам 

громади. 

 
Розподіл безробітного населення за напрямками діяльності (сумарно по всіх 
населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Галузі та види діяльності 2017 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 140 

Промисловість 200 

Будівництво 25 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту. 60 

Готелі та ресторани  

Транспорт і зв'язок 20 

Фінансова діяльність  

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам  

Державне управління  

Освіта 50 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 25 

Колективні, громадські та особисті послуги  

Інші види діяльності  
 

 
 
 

Розподіл безробітного населення за рівнями освіти (сумарно по всіх населених 
пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Показники Кількість, осіб 

Професійно-технічна  285 

Базова вища 118 

Повна вища 70 

Інше 2 

 Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по 
всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Показники 
2016 

Громада Область 

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно ак-
тивного населення працездатного віку) 

1.8% 10.4% 

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність зареєстрова-
них безробітних, поділена на кількість вакантних робочих місць) 

2,5 43 

 



 

 

3.3. Доходи населення і заробітна плата 

 
Середня заробітна плата, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до 
складу ОТГ) 

Регіони 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Громада - - - - - - - 

Район 1548 2157 2411 2428 2572 3273 5370 

Область 1835 2508 2682 2829 3360 4148 6238 
 

 
Рис.19 Середня заробітна плата, грн. 

 
Середня заробітна плата за видами діяльності (дані по області, по громаді 
уточнюються),грн 

Галузі та види діяльності 2016 рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 4362 

Промисловість 4977 

Будівництво 3482 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ре-

монту 

3802 

Готелі та ресторани - 

Транспорт і зв'язок 4429 

Фінансова діяльність 5901 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам 2836 

Державне управління 5527 

Освіта 3522 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 3120 

Колективні, громадські та особисті послуги 2782 

Інші види діяльності 2440 

 



 

 

 
Рис.20 Середня заробітна плата, грн. 

 
 
 
 

 
 



 

 

Глава 4  Економіка громади 

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (сумарно по всіх населених 
пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

А. Юридичні особи 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ:       

Громада - - - - - - 

Район 584 569 556 550 579 594 

з них СПД - юридичні особи *       

Громада - - - - - - 

Район 173 181 178 188 202  

з них малі підприємства, відсотків       

Громада - - - - - - 

Район 88,4 90,6 90,4 92 91,6  
* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни 
та інші об’єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі 
товариства, політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, благодійні органі-
зації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

 
В. Фізичні особи-підприємці 

Регіони 2017 

Громада 1650 

Район 1820  

Область 1243953 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

Основні показники соціально- економічного становища (Шолянський р-н) 
 

Фактично  
за січень–

жовтень 
2017р. 

Темпи зростання (зниження), % 

січень–жовтень 
2017р. до  

січня–жовтня 
2016р. 

довідково: 
січень–жовтень 

2016р. до  
січня–жовтня 

2015р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг)¹, тис.грн

 
162220,1 х х 

Виробництво продукції тваринництва в сільськогос-
подарських підприємствах    

  худоби та птиці (на забій у живій вазі), т 2898,3 90,1 116,3 

  молока, т 10708,4 93,1 102,9 

  яйця, тис.шт. – – …
4
 

Кількість сільськогосподарських тварин    

велика рогата худоба, голів 5183 100,9 93,5 

 у тому числі корови 2405 103,3 91,2 

свині, голів 2736 86,0 94,8 

вівці та кози, голів 1015 93,2 105,0 

птиця, тис. голів 201,8 87,5 128,7 

Капітальні інвестиції
1
, тис.грн 248983 х х 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
1
, 

м
2
  404 31,2 73,0 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн …
4
 х х 

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм 34933,9 129,2 136,1 

Пасажирооборот автомобільного транспорту, 
тис.пас.км 11213,0 120,7 61,2 

Експорт товарів
1
, тис.дол.США

 
30344,7 139,1 160,9 



 

 

Імпорт товарів
1
,
 
тис.дол.США

 
20613,0 687,8 83,8 

Сальдо (+, -)
1 

9731,6 х х 

Середньомісячна заробітна плата одного працівни-
ка

2
, грн 5370 156,6 132,5 

Заборгованість із виплати заробітної плати
3
,
 
 тис.грн 718,9 416,3 х 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець пе-
ріоду, осіб 688 93,6 77,9 

 
1 
Дані за січень–вересень 2017р. 

2
Дані за III квартал 2017р. 

3
 Станом на 1 листопада. 

4
Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 

статистичної інформації. 

 
Найбільші роботодавці  

Підприємство, організація, установа КВЕД 
Чисельність 

працівників у 2015 
р.(грудень) 

Чисельність 
працівників у 

2016 
р.(грудень) 

Відділ освіти у СМС Шполянської РДА 84.12 1096 1041 

Шполянська ЦРЛ ім. братів М.С. і О.С. Ко-
ломійченків 

86.21 532 499 

ПАТ «Шполянський завод продтоварів» 10.82 279 276 

Шполянська міська рада 84.11 188 190 

КЗ «Шполянський районний ЦПМСД» 86.21 188 186 

Шполянський район електричних мереж 35.13 115 115 

ВКІТ Шполянської РДА 84.12 115 114 

Шполянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради 

85.31 109 104 

ПАТ «Державна продовольчо-зернова 
корпорація України» Філія ПАТ «ДПЗКУ 

«Шполянський елеватор» 

52.10 103 97 

ТЦСО Шполянського району 87.30 95 95 

Мальчик Павло Олексійович 45.32 67 73 

СПОП «Відродження» 01.11 51 26 

 

4.3. Розвиток малого і середнього бізнесу 

 
Показники роботи малого бізнесу 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

Громада  - - - 312 340 

Район 88,4 90,6 90,4 92 91,6 

Область 92,5 93,6 94,3 94,5 94,5 

Середньорічна кількість найманих працівників, чол. 

Громада  - - - - - 

Район 1247 1377 1207 1248 1247 

Область 45366 45044 43531 40865 42996 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн. 

Громада  - - - - - 

Район 428,04 421,74 487,2 948,07 871,6 

Область 13382 12739 16241 21817,9 27616,1 



 

 

 
 
 

 
Рис.21 Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

4.4. Зовнішньоекономічна діяльність 

 
Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг 2016р.  

Регіони 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків до 
загального 

обсягу 

Кількість 
підприємст

в 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків до 
загального 

обсягу 

 Товари 

Область  474333,1   291226,2  

Район  24745,4 5,2  4099,6 1,4 

 Інформація про товарну та географічну структуру експорту/імпорту є конфіденційною. 
 

4.5. Інвестиційна діяльність 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)в економіці району , тис. доларів 
США 

 На 31.12.2016 року 

всього 1273,2 

На одну особу 29,5 
 

Планована інвестиційна діяльність у громаді в найближчий період  

Проект, орієнтовний термін виконання (рік почат-
ку – рік завершення) 

Кошторисна 
вартість, 
тис. грн. 

Джерело фі-
нансування 

Реконструкція водопровідної мережі та споруд південно-
східного масиву м. Шполи (2018-2018) 

1570,983 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Капітальний ремонт частини будівлі ДНЗ №5 "Калинка" 
для відкриття двох додаткових груп. (2018-2018)  

1163,540 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ "Зірочка" з його 
утепленням 

1238,072 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Розчистка та впорядкування р. Шполки 1000 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Очищення ставу та реконструкція гідротехнічнго ставу 
«Шкільний» на р.Скотарка 

400 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Очищення ставу та реконструкція гідротехнічнго ставу 
№2 в с.Кримки 

400 Державний бюджет, міс-
цевий бюджет 

Інженерний захист від підтоплення, розчистка русла р. 
Шполки 

800 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

 



 

 

Глава 5  Фінансовий стан та бюджет громади 

5.1 Бюджет громади 

Дохідна частина бюджету Шполянської ОТГ, згідно із плановими розрахунками, фо-

рмується, в першу чергу, за рахунок єдиного податку (крім с/г виробників) та плати за 

землю. В сукупності, ці два види податків приносять в місцеву казну 80% її доходу. Та-

кож вагомим джерелом надходжень є акцизний збір. В 2018 році Шполянська ОТГ 

отримуватиме надходження до бюджету 60% з податку з доходів фізичних осіб. 
Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 
2013 

(сумарно) 
2014(сумарно) 

2015 
(сумарно) 

2016 
(сумарно) 

2017 
(прогноз) 

Прибутковий податок з грома-
дян/ Податок з доходів фізич-

них осіб 

4,534 4,547 - - - 

Єдиний податок (крім с/г виро-
бників) 

0,157 0,157 7,081 8,757 9,275 

Єдиний податок від с/г вироб-
ників 

- - 0,469 0,770 - 

Доходи від відчуження нерухо-
мості та землі 

0,015 0,013 0,013 0,012 0,011 

Податок на прибуток 
підприємств комунальної 

власності 

0,0007 0,005 0,003 0,021 0,002 

Плата за землю 2,727 3,474 5,024 7,248 8,134 

Податок на нерухомість - - 0,115 0,616 0,576 

Акцизний збір - - 4,165 5,889 2,0 

Інші місцеві податки та збори 0,025 0,024 0,015 - 0,017 

Податкові надходження разом 7,4587 8,22 16,885 23,313 20,106 

Дохід від оренди комунального 
майна 

0,005 0,005 0,007 0,011 0,01 

Інше 0,08 0,06 0,995 1,309 1,250 

 
 

Доходи бюджету на одного мешканця 

Регіони 

Податок на 
доходи 
фізичних 
осіб 

Єдиний 
податок  

Місцеві 
податки та 
збори 

Плата за 
землю 

Податкові 
надходженн
я разом 

Дохід від 
оренди ко-
мунально-
го майна 

Громада 
2014 

262,12 9 1,4 200,3 473,8 0,3 

Громада 
2017 

- 550 1 482,4 1192 0,6 
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Рис.22 Структура дохідної частини місцевого бюджету громади, млн. грн. (прогноз 

на 2017 р.)  
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Рис.23 Динаміка доходів бюджету, млн. грн  

 



 

 

Структура видатків бюджету громади (прогноз 2017 року), млн. грн. 
Статті видатків 

 
2017 (прогноз) 

Заробітна плата 12093824,00 

Нарахування на оплату праці 2720942,00 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 747835,00 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 4000,00 

Продукти харчування 1557900,00 

Оплата послуг (крім комунальних) 890600,00 

Видатки на відрядження 20000,00 

Оплата водопостачання та водовідведення 159925,00 

Оплата електроенергії 1009775,00 

Оплата природного газу 1755686,00 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

2500,00 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2796670,00 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 203508,00 

Інші виплати населенню 190000,00 

Інші поточні видатки 22600,00 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 35080,00 

Капітальний ремонт інших об'єктів 1400000,00 

Нерозподілені видатки 30000,00 
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Рис.24 Структура видаткової частини місцевого бюджету громади (прогноз на 
2017 р.)  

 
 



 

 

Найбільші платники податків у громаді (станом за 2016 рік) 

№ п/п Назва 
Сплачено 

ПДФО 
Акциз 

Плата за 

землю 

Податок 

на майно 

Єдиний 

податок 

Сумарно, 

тис. грн. 

1 
ВІДДІЛ ОСВІТИ У СМС 

ШПОЛЯНСЬКОЇ РДА 
2764836,2     2 764 836 

2 

ШПОЛЯНСЬКА ЦЕНТРА-

ЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

ІМЕНІ БРАТІВ М.С. І О.С. 

КОЛОМІЙЧЕНКІВ 

2450987,6     2 450 987 

3 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ЮПІТЕР" 

200872,29 
199670

9 
9811,01 933,94  2 208 326 

4 
ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ 

ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 
1609306,8  285127,3 3921,21  1 898 355 

5 ТОВ "МАЯК - АГРО" 
520395,84 

 
  791263,92 402919,93 1 714 579 

6 ПАТ "УКРНАФТА"  
150202

2 
34561,69 616,82  1 537 201 

7 
ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
1386772,9  90966,98 20956,62  1 498 697 

8 СПОП "ВІДРОДЖЕННЯ" 510307,2   673607,91 232326,02 1 416 241 

9 ПРАТ "ШПОЛАТЕХАГРО" 
350207,54 (з 

зп) 
 1585,08 853835,25  1 205 628 

10 
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА 

РАДА 
1120744,8     1 120 744 

11 

ШПОЛЯНСЬКА 

СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬ-

НООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ 

1050563,9     1 050 564 

12 

ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДЕРЖАВНА 

ПРОДОВОЛЬЧО-

ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ 

УКРАЇНИ" "ШПОЛЯНСЬ-

КИЙ ЕЛЕВАТОР" 

994914,14     994 914 



 

 

№ п/п Назва 
Сплачено 

ПДФО 
Акциз 

Плата за 

землю 

Податок 

на майно 

Єдиний 

податок 

Сумарно, 

тис. грн. 

13 ТОВ "ТД БІ ОІЛ"  512053    512 053 

14 

ФІЛІЯ "ШПОЛЯНСЬКИЙ 

РАЙАВТОДОР" ДП "ЧЕР-

КАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" 

451420,26     451 420 

15 

ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 

(ФІЛІЯ ВАТ "МЕТРОВА-

ГОНМАШ") 

  339096,38   339 096 

        

 

Шполянська міська об’єднана територіальна громада в 2017 році не реалізовувала 

в межах території ОТГ проекти за кошти державної субвенції на соціально-

економічний розвиток регіонів чи Державного фонду регіонального розвитку. Наступні 

проекти подані на розгляд Державного фонду регіонального розвитку на 2018 рік: 

1. Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ "Зірочка" з його утепленням за адре-

сою: вул. Свободи, 17 а, м. Шпола, Шполянський район, Черкаська область. 

2. Капітальний ремонт частини будівлі ДНЗ №5 "Калинка" за адресою: вул. Ле-

бединська, 46, м. Шпола, Шполянський район, Черкаська область для відк-

риття двох додаткових груп. 

3. Реконструкція водопровідної мережі та споруд південно-східного масиву м. 

Шполи, Шполянського району, Черкаської області. 
 



 

 

Глава 6  Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

Фінансова інфраструктура громади представлена такими банківськими установами 

та кредитними спілками: ПАТ КБ «Приватбанк» (2 відділення), АТ «Ощадбанк» (1 від-

ділення), АТ «Райфайзен банк «Аваль» (1 відділення), МКБ АТ «ПІРЕУС БАНК» (1 

відділення), Кредитна спілка «Добробут». 

На території громади Бізнес-центрів, Бізнес інкубаторів, консультаційних центрів, 

агенцій місцевого розвитку немає.  



 

 

Глава 7  Транспортна інфраструктура і зв’язок 

Через Громаду проходить автодороги державного значення Н-16 Золотоноша – 

Черкаси – Сміла – Умань (м.Сміла та місцевого значення Т-2401 Городище – Шпола – 

Новоукраїнка – Бобринець – Устинівка (м.Шпола);Т-2409 Від а/д М-03 – Драбів – Золо-

тоноша (смт. Шрамківка). 

В місті Шпола розташована залізнична станція «Шпола» - пасажирська та вантажна 

станція, де зупиняються поїзди Черкаси-Львів, Черкаси-Христинівка-Умань. Велика ву-

злова станція ім. Т. Шевченка знаходиться в 60 км від Шполи. 
Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади та м. Черкаси 

№ п/п Населені пункти Відстань в км Час доїзду 

1.  Кримки 8 9 хв. 

2.  Скотареве 15 17 хв. 

3.  Черкаси  70 1 год. 

 

 
Рис.25 Карта доріг автомобільного сполучення між м. Шпола та с.Кримки та Скота-

реве. 

 

Загальна протяжність мережі автомобільних доріг в місті Шпола становить 160 км, з 

яких 100 км - дороги з твердим покриттям, а 60 км - дороги з ґрунтовим покриттям, та-

кож в місті знаходиться 5 мостів. 

Переважна більшість доріг була побудована в 60-х - 80-х роках минулого століття. 

Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг не від-

повідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з урахуванням соціально-

економічних потреб міста. 

Основна проблема полягає в тому, що автомобільні дороги, мости та інженерні спо-

руди на них перебувають у такому транспортно- експлуатаційному стані, за якого не 

можуть бути повною мірою забезпечене швидке, комфортне, економічне та безпечне 

перевезення пасажирів і вантажів, розвиток транзитних перевезень, подальший соціа-

льно-економічний розвиток міста. Гострою залишається проблема, пов’язана із станом 

мостів та шляхопроводів, що є невід’ємною складовою мережі доріг, облаштуванням 

водовідвідних дорожніх каналів, труб та інших споруд під дорогами та обабіч них.  



 

 

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг, приведення їх у 

відповідність з вимогами нормативних документів розпочато у 2016 році. 

У місті діє п’ять автобусних маршрутів, які на договірній основі обслуговуються ПАТ 

"Шполянське АТП-17150". На вказаних маршрутах транспортні засоби працюють у 

звичайному режимі руху і здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів, згід-

но з вимогами діючого законодавства. 

На території міста діють два підприємства, які надають послуги зв’язку, а саме: СЛД 

№ 6 м. Шпола ЧФ ПАТ «Укртелеком», який об’єднує по місту дві автоматичних станції 

загальною монтованою ємністю 5540 номери та ЦВПЗ Шпола ЦПЗ № 6 ЧД УДППЗ 

«Укрпошта» нараховує в своїй структурі 2 доставочних дільниць та два пункти пошто-

вого зв’язку.  

Підключення до інтернет мережі та обслуговування існуючих мереж здійснює ЧФ 

ПАТ «Укртелеком». Станом на 01.12.2017 року дозвіл на прокладання мережі інтернет, за 

новітніми технологіями. отримав інтернет-провайдер OptiCom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Глава 8  Інфраструктура торгівлі та послуг 

 

9.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

На  території міста  станом на 01.09.2017 року знаходиться: 
1)  226 об’єктів торгівлі,   з них: 
      -  магазини продовольчі та змішані – 89; 
      -  магазини непродовольчі – 111; 
       - павільйони/ кіоски – 2/24. 

              2)  2 ринки, де працює 54 об`єкта торгівлі. 
              3) Об’єкти громадського харчування, у т.ч. 5 ресторани, 12 кафе, 3 столові 
              4) Заготівельны пункти – 1. 

9.2. Мережа закладів побутового обслуговування 

 
Заклади побутового обслуговування 

Кількість об’єктів побуту всього:  одиниць 
 Шпола Кримки Скотареве 

у т. ч.   по видах послуг одиниць  55 1 - 

Пошив одягу одиниць 2 3 - - 

перукарня одиниць 6 21 - - 

Ремонт взуття одиниць 2 3 - - 

Ремонт побутової техніки одиниць 3 5 - - 

Ремонт автомобілів одиниць 3 11 1 - 

Фото-відео-послуги одиниць 4 5 - - 

Інші -  ритуальні послуги одиниць 4 7 - - 

 

9.3. Туристична інфраструктура 

Привабливість території для розвитку певних видів туризму залежить від її природ-

ного та історико-культурного потенціалу. Так, на Шполянщині він представлений чудо-

вими кліматичними ресурсами, історичними і архітектурними пам’ятками, народними 

промислами, музеями, тобто сукупністю об’єктів матеріальної і духовної культури. 

1. Місто Шпола виникло на місці давніх поселень. На території Шполянщини є 
багато скіфських курганів. Історики датують їх V ст. до н.е. (м. Шпола, с. Васильків, с. 
Матусів, с. Журавка, с. Бурти, с. Кримки тощо). Частину з них вдалося дослідити як от 
Реп’яхувату могилу поблизу с. Матусів та скіфський курган поблизу с. Маслове. Знай-
дені рештки стародавніх людей та мідний посуд, який свідчить про зв’язки скіфів з ін-
шими народами (ймовірно з греками). Цікавими є скіфські кургани, розміщені у формі 
хреста поблизу с. Бурти. На жаль, ні ці, ні інші кургани ніхто більше не досліджував, 
натомість, їх просто попереорювали. Інколи їх «досліджують чорні» археологи та зна-
ходять багато артефактів тієї доби. 



 

 

 

Рис.26 Скіфський курган поблизу села Кримки 

2. Пам’ятний знак «Шпола – географічний центр України», - було споруджено тут 
після того, як у 2002 році науковці Київського інституту геодезії та картографії України 
після плідної дворічної роботи за виявленням точного місце розташування географіч-
ного центру України, дійшли висновку і оповістили у ЗМІ, що географічним центром 
України є північні окраїна міста Шполи. 

 

Рис.27  Геодезичний знак «Географічний центр України» 

3. Цукровий завод, один із найстаріших на Україні (збудований у 1851 році), місце лока-
ції вільних від кріпацтва робітників, сьогодні переживає не кращі свої часи. Восени 2007 
року завод вперше більш, ніж за сто років, не запустили в дію. Та за старих добрих 
часів він був досить відомим у Російській імперії. Про Шполянський цукровий завод зга-
дував у своїх опусах В. Ульянов, називаючи Шполу робітничим містечком і як центром 
зосередження робітників. 

 



 

 

  
Рис.28  Шполянський цукровий завод (світлина 1910 року) 

4. Даріївський палац та присадибний ландшафтний парк.  
Будівля палацу являє собою пам’ятник архітектури XVIII століття, на пам’ятній дошці ви-
карбовано дату «1730 рік» – дату спорудження будинку. Палац, у якому жили вельможі аж 
із самого Санкт-Петербургу, збудований у стилі класицизму, має два поверхи з широкими 
балконами та терасою з фасадного боку будівлі.  

 
Рис.29 Центральний вхід з мармуровими колонами 

Терасу підпирають чавунні колони, оздоблені гербом у вигляді рослинного орнаме-

нту та короною. На стінах можна розгледіти залишки барельєфу знаків зодіакального 

циклу. До центрального входу ведуть широкі сходи, що закінчуються величними круг-

лими мармуровими колонами, які підпирають балкон.  
Можливості для розміщення гостей у готелях, санаторіях 

Заклад Кількість ліжок 
Річна 

заповнюваність, % 

КП «Готель «Шпола-Центр» 30 - 

Готель «Водограй» 35 - 

 
 
Перелік музеїв громади: 

 Шполянський районний краєзнавчий музей, вул. Лозуватська, 62 
 Музей ім. братів Коломійченків, вул. Амосова ,10 

 Музей «Трудової Слави», вул.Шевченка, 99 

 Етнографічний музей «Світлиця», с. Кримки(шкільна бібліотека) 
  



 

 

Глава 9  Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

10.1. Житловий фонд 

Стан житлового фонду громади 
Показники 2016 2017 

Заселені будинки разом 8876 8876 

у тому числі:- індивідуальні будинки 8573 8593 

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 461 461 

% помешкань, підключених до комунального водопостачання 24,2 24,2 

% помешкань, підключених до комунального газопостачання 96 96 

% помешкань, підключених до комунальної системи каналізації 23,3 23,3 

% помешкань, підключених до центрального опалення 0 0 
 

Введення нового житла (м.Шпола) 

Показники 2000 2013 2014 2015 2016 

 Шпола, (м2 від загальної площі) 2283 2287 
 

1357 3498 1539 

Шпола (одиниць будинків) 33 23 7 15 7 

 
Забезпеченість житлом (м.Шпола) 

Показники 2005 2010 2015 2016 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по громаді 23,1 25,3 27 27,4 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по області 25,3 26,2 27,7 28 

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по Україні 23,3 23,5 23,7 24,0 
 

10.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

 Водопостачання та водовідведення 
Водопостачання та водовідведення 

Показники 2016 

Протяжність мереж водопостачання, км 32 

Протяжність мереж водовідведення, км 0 

Споживання питної води, тис. м
3
 – всього,у тому числі: 155 

- населення 94 

- підприємства 26 

-технологічні потреби 35 
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Рис.30  Споживання питної води населенням та підприємствами 

Водопостачання м. Шпола, що входить до складу ОТГ обслуговує комунальне підп-

риємство «Комунальник-сервіс», підпорядковане Шполянській міській раді.  

 
 



 

 

Проблеми водопостачання: 
 

 Проблема полягає в непридатності для пиття води в колодязях жителів пів-

денно-східного масиву міста Шпола: Космонавтів, Попова, Чехова, Зелена 

(Урицького), Макаренка, Сергія Рошинського (Мічуріна), Олександра Кондра-

тюка (Кірова), Каландирця, Франка, Грушевського, Корольова, Ломоносова, 

Лебединська, через високій вміст нітратів та залишків отруйних хімічних ре-

човин та відсутність централізованого водопостачання. 

 У наявних колодязях питна вода, якою користуються жителі не відповідає са-

нітарним нормам - в ній високий вміст нітратів, кальцію, заліза, що негативно 

впливає на здоров’я людей. 

 Проблемою громади є також зниження рівня ґрунтових вод, внаслідок засухи, 

несприятливих кліматичних умов. 
 

 Теплопостачання 
 

Централізоване теплопостачання на території громади відсутнє. 

 
 Газопостачання 

Газопостачання (Шполянський р-н) 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Споживання газу, тис. м
3
 - 

всього 
26914 28193 25031 13096 3466 

 
 Електропостачання 

Електропостачання (Шполянський р-н) 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Споживання електрое-
нергії, МВт-год - всього 

16759 18016 15375 14630 15606 

 

10.3. Енергоспоживання та енергозбереження 

 
Споживання окремих видів енергетичних ресурсів (Шполянський район) 

Регіони 
Газ природний, тис. 

куб. м 
Вугілля, т Бензин моторний, т 

Паливо 
дизельне, т 

Громада 3466 1245 1088 5401 

На одного мешканця 0,189 0,068 0,059 0,295 

Область 2127360 481684 23704 141966 

На одного мешканця 1,733 0,392 0,019 0,116 

 
 
 



 

 

Глава 10  Соціальна інфраструктура 

11.1. Мережа закладів освіти 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість дошкільних закладів, 
одиниць 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Кількість дітей в дошкільних закладів, 
тис. осіб 

727 722 743 755 712 726 696 743 

Завантаженість дошкільних закладів 
(дітей на 100 місць) 

130 132 - - - 135 136 139 

Кількість загальноосвітніх навчальних 
закладів, одиниць 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Кількість учнів у загальноосвітніх нав-
чальних закладах, осіб 

2069 2118 1949 1874 1863 1884 1885 1910 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, осіб 

204 202 202 195 198 194 200 203 

 
 Перелік та опис дошкільних, шкільних та позашкільних закладів.  

№ 
п/п 

Назва та місце розміщення 

Рік 
побудови 

чи 
капремон

ту 

Проектна 
потужність 

Наповн
еність 

Основна проблема 

1.  ДНЗ «Зірочка» №3 м. Шпола, вул. 
Свободи, 17а 
 

1965 99 156 Капітальний ремонт 
фасаду з утепленням  

2.  ДНЗ ««Калинка» №5 м. Шпола, вул. 
Лебединська, 46-а 

1982 280 221 Капітальний ремонт 
приміщень 2х груп  

3.  ДНЗ «Сонечко» №2 м. Шпола, вул. 
Некрасова, 12 

1972 115 157 Капітальний ремонт 
фасаду з утепленням 

4.  ДНЗ «Ялинка» №1,  
м. Шпола, вул. Соборна, 19 

1974 150 151 Ремонт павільйонів для 
прогулянок та тро-
туарів, подвір`я. 

5. я Шполянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , м. 
Шпола, вул. Соборна, 22 

1954 720 505 Ремонт фасаду. 
Придбання 4 насосів до 
котельні. 

6.  Шполянський навчально – виховний 
комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 – ліцей», м. Шпола, вул. 
Івана Гончара, 195 

1987 854 495 Заміна вікон на енерго-
зберігаючі. 
Заміна зношених бата-
рей системи опалення 
на сучасні- енергое-
фективні. 

7.  Шполянський навчально – виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 – гімназія», м. Шпола, вул. 
Соборна, 44 

1976 960 485 Ремонт системи опа-
лення. 
Заміна вікон і дверей 
на енергозберігаючі. 

8.  Шполянська ЗОШ 5 І-ІІІ ступенів , м. 
Шпола, вул. Слобідська, 145 

1961 400 191 Ремонт стелі. 
Прибудова спортивного 
залу. 

9.  Кримківський навчально-виховний ком-
плекс "Дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів"  

1958 200 49 Ремонт приміщення 
бібліотеки. 

10.  Скотарівський навчально-виховний ком-
плекс "Дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

1965 320 49 Заміна вікон на енерго-
зберігаючі. 
Ремонт асфальтовано-
го покриття на подвір’ї. 



 

 

№ 
п/п 

Назва та місце розміщення 

Рік 
побудови 

чи 
капремон

ту 

Проектна 
потужність 

Наповн
еність 

Основна проблема 

11.  Шполянська дитяча школа мистецтв 1980  300 Капітальний ремонт 
бідівлі 

12.  Шполянський Будинок школярів, м. Шпо-

ла, вул. Таранця, 13 

1931  405 Капітальний ремонт 
бідівлі 

13.  Шполянська районна станція юних нату-

ралістів, м. Шпола, вул. Таранця, 22 

1974  415 Капітальний ремонт 
бідівлі 
Ремонт теплиць 

14.  Шполянська районна станція юних тех-

ніків, м. Шпола, вул. Таранця, 13 

1931  267 Капітальний ремонт 
бідівлі 

15.  Шполянська дитячо-юнацька спортивна 

школа 

1964  333 Матерільно-технічне 
забезпечення, спор-
тивний інвентар 

16.  Шполянський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

  190  Капітальний ремонт 
бідівлі 

 

11.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

 
Місткість лікарень станом на 2017рік 

№ п/п Назва та місце роз-
міщення 

Рік побудови чи 
капремонту 

Проектна поту-
жність/ліжок 

Кількість пра-
цівників 

Основна пробле-
ма 

1.  Шполянська центра-
льна районна лікарня 
ім. братів М.С. і О.С. 
Коломійченків 

1976 205 522 Матеріально - 
технічне забезпе-
чення, кадрове 
забезпечення 

2.  КЗ «Шполянський 
районний ЦПМСД» 

Приміщення 
орендовані 

- 186 Матеріально - 
технічне забезпе-
чення, кадрове 
забезпечення 

 
Кількість зареєстрованих хвороб серед всього населення КЗ «Шполянський 
районний ЦПМСД». 

Населений пункт 2014 2015 2016 2017 (на 1.08) 

м. Шпола 20382 19478 20601 15447 

с. Кримки 401 399 378 32* 

с. Скотареве 458 445 448 342 

Всього 21241 20322 21427 15821 
  

 * Суттєве зменшення захворюваності пояснюється відсутністю медичного працівника. 

Кількість зареєстрованих хвороб серед всього населення ЦРЛ ім. братів М.С. і О.С. 
Коломійченків 

Населений пункт 2014 2015 2016 2017 (на 1.08) 

м. Шпола 19186 18654 19729 11815 

с. Кримки 436 388 480 198 

с. Скотареве 512 419 439 196 

Всього 20134 19461 20648 12209 
  

 



 

 

 

11.3. Заклади культури 

Місткість споруд культурно-спортивного призначення 
 

Споруда 

Скільки 
відвідувачів 

вміщує 
 

Події чи заходи, що викликають найбільший приплив 
гостей 

Шполянський міській будинок 
культури  

250 Концертні програми 
фольклорний колектив «Берегиня» МБК; ансамбль народ-
них інструментів «Вечорниці» МБК; вокально-
інструментальний гурт «Шанс» МБК; студія сучасного 
танцю «Еліт». 

Кримківський сільський будинок 
культури 

250  Концертні програми, громадські слухання 

Скотарівський сільський 
будинок культури 

150 Концертні програми, громадські слухання 

 
Також на території громади працює 3 бібліотеки : Міська бібліотека, Кримківська та Скотарів-
ська сільська бібліотека. 



 

 

Глава 11  Стан навколишнього природного середовища 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності лю-

дини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопи-

чуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, ліку-

вальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішани-

ми, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ 

називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утво-

рення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідли-

вих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води. 

Упродовж останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичен-

ня відходів, не є винятком і Шполянська міська об`єднана територіальна громада. Ро-

зрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобі-

гання їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не 

тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. 

Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизня-

ного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної 

системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими відхо-

дами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місце-

вому та державному рівнях.  

Опис місця видалення відходів Шполянської міської ради: 

 Сміттєзвалище розташовано в північній частині адміністративної території 

Шполянської міської ради на відстані 0,6 км від м. Шпола, площа 2,9 га. 

 Код і вид операції з видалення відходів – D-1 Поховання в землі чи скидання 

на землю (сіттєзвалище). 

 Початок експлуатації – 1968 рік. 

 Загальний обсяг видалених відходів – 74587,0 тонн. Кількість відходів, що на-

дходять за рік складає 1500 тонн. 

 Баланс часу роботи- 8760 годин в рік. 

 Нормативний строк амортизації – 50 років. Реконструкція, модернізація не 

проводилась. 
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, т 

Регіони 2005 2013 2014 2015 2016 

Стаціонарні джерела 

Громада (якщо є дані)      

Район 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 

Область 73,1 18714 66,7 57,5 52,3 

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки 
Показники 2005 2016 

Громада всього - - 

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах - - 

Район всього  4 5 

в т.ч. у спеціально відведених місцях або об’єктах   

Область всього 8182 745 

Утилізація відходів, т 
Регіони 2012 2013 2014 2015 2016 

Громада (якщо є дані) - - - - - 

Район 13759 10563 1197 2930 18341 

Область 957841 784237 69863 719513 697668 

 


