
  

ЗВІТ
ПІДГІРЦІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

ЗА 2016 РІК

ПІД ГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



  

Робота сільської ради та виконавчого комітету

До Підгірцівської сільської ради у 2016 році надійшло 
1522 письмових звернення, що на 22% більше, ніж за 
аналогічний період 2015 року.

За 2016 рік:

● проведено 14 сесійних засідань, на яких прийнято 

407 рішень

● виконавчим комітетом прийнято 111 рішень

● сільським головою видано 105 розпоряджень

● постійними та тимчасовими комісіями сільської 

ради складений 101 акт



  

Виконання сільського бюджету

Загальний фонд

План 8 296 700 грн.

Виконання 12 065 156 грн.

Перевиконання 3 768 456 грн. (145,4%)

Спеціальний фонд 7 528 727 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету

акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

3 558 387 грн.

земельний податок з юридичних осіб  2 875 204 грн.

орендна плата з юридичних осіб 1 909 659 грн.

єдиний податок з фізичних осіб 1 008 288 грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами

613 957 грн.

єдиний податок з фізичних осіб 391 007 грн.

земельний податок з фізичних осіб 382 636 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету

Доходи загального фонду: орендна плата з фізичних осіб 346 662 грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами

171 321 грн.

єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників

62 323 грн.

туристичний збір 25 401 грн.

субвенція з районного бюджету 343 800 грн.

дотація від міста Києва на оздоровлення 
дітей

200 000 грн.

інші доходи 176 511 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету
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Доходи спеціального фонду сільського бюджету

субвенція з м. Києва 6 660 234 грн.

доходи від сплати пайової участі 468 426 грн.

екологічний податок 150 624 грн.

добровільні внески 122 713 грн.

плата за послуги 79 021 грн.

 плата за оренду приміщень 47 709 грн.



  

Доходи спеціального фонду сільського бюджету
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Доходи від сплати пайової участі

Доходи спеціального фонду від сплати пайової участі за 2016 
рік склали 468 426 грн.

З них: 
● 161 250 грн. — за 4 додатковими угодами до договорів 

2012-2015 років;
● 225 176 грн. — за укладеними 44 договорами 

забудовниками, які з 2012 по 2015 роки ввели будинки в 
експлуатацію без обов’язкового укладання договорів 
пайової участі.



  

Демографічний стан

На жаль, у 2016 році смертність населення перевищила 

народжуваність: 13 наших жителів покинули цей світ і лише 

шістьма немовлятами поповнилась наша громада.

01.01.2016 01.01.2017 Приріст

Підгірці 742 796 54

Романків 198 238 40

Креничі 105 116 11

Всього: 1045 1150 105



  

Надання матеріальної допомоги 

● 458 322 грн. — на оздоровлення дітей

● 364 600 грн. — матеріальна допомога малозабезпеченим 

верствам населення громади

● 92 500 грн. — дітям війни, учасникам війни, учасникам 

бойовий дій, ліквідаторам ЧАЕС, людям з обмеженими 

можливостями

Загальна сума наданої матеріальної допомоги за 2016 рік — 

915 422 грн.



  

Субвенції від сільської ради

співфінансування закупівлі шкільного 
автобуса для відділу освіти Обухівської РДА

600 000 грн.

на відділ освіти Обухівської РДА для 
Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

95 100 грн.

премії та доплати до заробітної плати 
медичним працівникам Підгірцівського і 
Креничанського ФАПів, закупівля 
медикаментів для ФАПів

59 500 грн.

на закупівлю медичного обладнання для 
Великодмитровицької амбулаторії

25 710 грн.

на закупівлю продуктів харчування для 
Обухівської районної лікарні

10 000 грн.



  

Соціальний захист та культура

Сільська рада компенсувала зареєстрованому населенню 
90% витрат на комунальні послуги дотацією комунальному 
підприємству.

На виконання Закону України “Про безоплатну правову 
допомогу” з 2016 року Підгірцівська сільська рада розпочала 
надавати жителям Підгірцівської громади безкоштовну 
первинну правову допомогу.

За сприяння сільської ради відновив свою роботу 
аматорський хор “Підгорянка”.

водопостачання 509 700 грн.

вивіз сміття 215 800 грн.



  

Ремонт та нове будівництво доріг

Найменування робіт Площа Сума видатків

Поточний ремонт доріг 
за рахунок сільського 
бюджету

4050 м2 1 274 772 грн.

Нове будівництво доріг 
за рахунок субвенції 
міста Києва

4800 м2

6 660 234 грн.
Капітальний ремонт доріг 
за рахунок субвенції 
міста Києва

3800 м2



  

Благоустрій та комунальне обслуговування

4 дитячих майданчиків 187 130 грн.

облаштування на цокольному поверсі 

будівлі сільської ради приміщень для 

спортивних та інших секцій

79 166 грн.

облаштування парканом кладовища 

в села Креничі

33 899 грн. 

велосипедні парковки 6 800 грн.

вуличний тенісний стіл 6 100 грн.



  

Благоустрій та комунальне обслуговування

Витрати на благоустрій територій склали:
● у селі Підгірці — 167 688 грн.
● у селі Креничі — 140 426 грн. 

● у селі Романків — 109 837 грн.

Витрати на обслуговування вуличного освітлення становили 

113 387 грн.

На утримання кладовищ було витрачено 92 846 грн.

Комунальним підприємством були проведені роботи з 
поточного ремонту системи водопостачання в селі Підгірці 
(77 472 грн.) та селі Романків (19 591 грн.). 



  

Благоустрій та комунальне обслуговування

Великий обсяг робіт був проведений Підгірцівським КП з 

порятунку будівлі котельні, в якому останні декілька років 

протікав дах і пошкоджував стіни, стелю та підлогу будівлі. 

Відремонтували дах всієї будівлі, облаштували гараж на 2 

автомобіля, провели поточний ремонт приміщень, 

облаштували складське приміщення для інвентарю. 

Кошторис ремонтних робіт склав 153 090 грн.



  

Підсумок

Підсумовуючи результати роботи Підгірцівської сільської 

ради за 2016 рік можна сказати, що, незважаючи на наявні 

складнощі та випробовування, сільська рада та виконавчий 

комітет з покладеними завданнями та обов’язками 

впоралися на належному рівні.



  

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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