
Кращі практики 
місцевого самоврядування: 

інструментарій комплексного розвитку 
Тростянецької міської 

територіальної громади
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Загальні відомості про Тростянецьку міську 
територіальну громаду

Тростянецька міська
територіальна громада:
38 населених пунктів
12 старостинських округів
м. Тростянець -
адміністративний центр
Загальна площа – 792 км2

Населення – 27 846 чол.
Дата утворення міста – 1660 рік
День міста – перша субота 
вересня



Виконання міського бюджету разом з 
бюджетом розвитку
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Наслідки 
пандемії



Охорона здоров’я
• КНП «Тростянецька міська лікарня»
• КНП «Тростянецький центр первинної медичної допомоги»



Проблеми
• Завелике енергоспоживання



Від плану дій – до реалізації
• Енергоаудит будівель, поетапне скорочення споживання 

енергоресурсів та термомодернізація, заміщення газового 
опалення дров'яним



• Встановлення сучасних енергозберігаючіх вікон та дверей, що мають 
к-т теплопроводності 0,95 (норматив 0,75 для бюджетних будівель)

• Співпраця з фондом NEFCO щодо кредиту на термомодернізацію у 
сумі 12 млн грн. 

Від плану дій – до реалізації



Термомодернізація лікувального корпусу 



Співпраця з фондом NEFCO – кредит на 
термомодернізацію у сумі 12,9 млн грн. 



Будівництво пандуса в приймальному відділенні



Результат

1. Планування 2. Реалізація 3. Результат

• Скорочення використання енергоресурсу з 4 до 1,5 млн. грн.
• Зменшення викидів СО2 на 92 тони/рік



Центрифуга

Бінокулярні мікроскопи

Дентальний рентген апарат

Холтер ЕКГ 

УЗД апарат

Неонатальний кювез



Рентген-діагностичний кабінет



Проведено ремонт двох кабінетів 
ультразвукової діагностики на загальну суму -

199,5 тис. грн.



Терапевтичне відділення до ремонту



Проведено ремонт та 
переоснащення 

терапевтичного відділення 
3,3 млн грн.



Терапевтичне відділення



Терапевтичне відділення



Проведено ремонт неврологічного 
відділення –

1,7 млн грн.
придбано обладнання та меблі на 

суму –

1,5 млн грн.



Неврологічне відділення



Неврологічне відділення



Неврологічне відділення



Проведено ремонт акушерсько-
гінекологічного (пологового) 

відділення –
2,4 млн грн.

придбано обладнання та меблі на 
суму –

3 млн грн.



Акушерсько-гінекологічне (пологове) відділення







Статистика народжуваності в 
пологовому відділені

•2018 рік – 143 пологів
•2019 рік – 190 пологів
•2020 рік – 264 пологів (З них іногородні – 152)

Київ – 1 Боромля – 19
Харків – 3 Охтирка – 86
Суми – 5 В.Писарівка – 13 
Полтава – 1 Лебедин – 15
Запоріжжя – 1 Кранопілля – 2 



Збудовано фельдшерський пункт в с. Кам’янецьке –
199,4 тис. грн. та придбано меблі – 30,8 тис. грн. 



Проект сучасного ХАБу







42600, Україна, м. Тростянець
вул. Миру, 6

тел.: +38(05458)51150, 51840 
e-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua

http://trostyanets-miskrada.gov.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
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