
  

ЗВІТ
ПІДГІРЦІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

ЗА 2017 РІК

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



  

Робота сільської ради та виконавчого комітету

До Підгірцівської сільської ради у 2018 році надійшло 1316 
звернень громадян та 392 листи від установ та організацій.

За 2017 рік:
● проведено 17 сесійних засідань, на яких прийнято 487 рішень
● виконавчим комітетом на 11 засіданнях прийнято 129 рішень
● сільським головою видано 131 розпорядження
● постійними та тимчасовими комісіями сільської ради складено 

118 актів
● зареєстровано 6 шлюбів
● проведено 40 нотаріальних дій
● 34 жителі отримали безкоштовну первинну правову допомогу



  

Виконання сільського бюджету

Загальний фонд

2016 рік 2017 рік

План 8 296 700 грн. 11 387 800 грн.

Виконання 12 065 156 грн. 15 437 465 грн.

Перевиконання
3 768 456 грн. 

(145,4%)
3 599 665 грн. 

(130,4%)

Спеціальний фонд
2016 рік 2017 рік

7 528 727 грн. 10 011 109 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету

2016 рік 2017 рік

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

3 558 387 грн. 4 181 882 грн.

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

613 957 грн. 835 697 грн.

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

171 321 грн. 682 643 грн.

Земельний податок з юридичних осіб  2 875 204 грн.  3 285 567 грн.

Земельний податок з фізичних осіб 382 636 грн. 600 022 грн.

Орендна плата з юридичних осіб 1 909 659 грн. 1 860 615 грн.

Орендна плата з фізичних осіб 346 662 грн. 339 519 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету

Доходи загального фонду: 2016 рік 2017 рік

Єдиний податок з юридичних осіб 391 007 грн. 579 944 грн.

Єдиний податок з фізичних осіб 1 008 288 грн. 1 742 693 грн.

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників 62 323 грн. 61 450 грн.

Туристичний збір 25 401 грн. 32 864 грн.

Субвенція з районного бюджету на утримання 
ДНЗ 343 800 грн. 359 100 грн.

Дотація від міста Києва на оздоровлення дітей 200 000 грн. 519 100 грн.

Інші доходи 176 511 грн. 356 369 грн.



  

Доходи загального фонду сільського бюджету

27,1%

21,3%

12,1%

11,3%

5,4%

4,4%

3,9%

3,8%
3,4%

2,3%2,2%2,3%

акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі під-
акцизних товарів

земельний податок з юридичних осіб

орендна плата з юридичних осіб

єдиний податок з фізичних осіб

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

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

земельний податок з фізичних осіб

єдиний податок з юридичних осіб

дотація від міста Києва на оздоровлення дітей

субвенція з районного бюджету

орендна плата з фізичних осіб

інші доходи

єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників

туристичний збір



  

Доходи спеціального фонду сільського бюджету

Субвенція з м. Києва 6 660 234 грн. 8 835 969 грн.

Доходи від сплати 
пайової участі 468 426 грн. 402 586 грн.

Екологічний податок 150 624 грн. 320 262 грн.

Добровільні внески 122 713 грн. 144 586 грн.

Плата за послуги 79 021 грн. 107 537 грн.

Плата за оренду 
приміщень 47 709 грн. 29 054 грн.



  

Доходи спеціального фонду сільського бюджету
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Субвенції від сільської ради

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

890 088 грн.

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

206 400 грн.

На закупівлю продуктів харчування для 
Обухівської районної лікарні

20 000 грн.



  

На жаль, у 2017 році смертність населення перевищила 

народжуваність: 20 наших жителів покинули цей світ і 

лише вісьмома немовлятами поповнилась наша громада

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Приріст

Підгірці 742 796 859 +63

Романків 198 238 245 +7

Креничі 105 116 125 +9

Всього: 1045 1150 1229 +79

Демографічний стан



  

Надання матеріальної допомоги 

Загальна сума наданої матеріальної допомоги за 2017 рік — 

1 122 392 грн. (2016 рік — 915 422 грн.), з них:

● 708 170 грн. — на оздоровлення дітей

● 414 222 грн. — матеріальна допомога малозабезпеченим 

верствам населення громади, дітям війни, учасникам війни, 

учасникам бойовий дій, ліквідаторам ЧАЕС, людям з 

обмеженими можливостями, компенсація за проїзд 

студентам денної форми навчання, допомога на лікування 



  

Компенсація комунальному підприємству

Сільська рада компенсувала зареєстрованому населенню 
90% витрат на комунальні послуги дотацією комунальному 
підприємству склала 750 000 грн., з них:

Водопостачання 472 440 грн.

Вивіз сміття 277 560 грн.



  

Ремонт та нове будівництво доріг

Площа Сума видатків

Нове будівництво доріг за рахунок 
субвенції міста Києва 9906 м2 8 835 969 грн.



  

Ремонт та нове будівництво доріг

Площа Сума видатків
Поточний ремонт доріг та тротуарів 
за рахунок сільського бюджету 3470 м2 1 343 673 грн.

Капітальний ремонт доріг та тротуарів 
за рахунок сільського бюджету 3148 м2 1 375 384 грн.



  

Ремонт зупинок

Здійснено ремонт зупинок громадського транспорту



  

Ремонт зупинок

Замінено павільйони зупинок громадського транспорту



  

У 2017 році для потреб громади сільською радою був куплений 
новий сучасний сміттєвоз ВЛІВ МІКРО на базі шасі автомобіля 
IVECO Daily 72-150

Підсумки за 2017 рік



  

Підсумки за 2017 рік

У 2017 році сільською радою закуплено 
енергоощадні LED-світильники, а 
працівниками комунального підприємства 
розпочато їх встановлення 



  

У 2017 році розпочато стерилізацію безпритульних собак

Підсумки за 2017 рік



  

У 2017 році розроблено проект реконструкції міні-футбольного поля 

зі штучним покриттям та розпочато його реалізацію за програмою 

Мінрегіону (фінансування 50/50)

Підсумки за 2017 рік



  

Розроблено Схему організації дорожнього руху центральної вулиці 

села Підгірці

Підсумки за 2017 рік



  

У 2017 році проведено проектні роботи:

● Обстеження будівель комунальної власності та їх паспортизація

● Проект реконструкції свердловини в селі Підгірці по вулиці Луговій

● Проектно-кошторисна документація з нового будівництва та 

капітального ремонту доріг сіл Креничі, Підгірці, Романків

● Енергоаудит будівель Підгірцівської сільської ради, клубу в селі 

Креничі, ФАП в селі Креничі

● Проектно-кошторисна документація з протипожежного захисту 

будівель комунальної власності

Підсумки за 2017 рік



  

Проведено роботи із встановлення (відновлення) меж села Підгірці 

та отримано "витяг з Державного земельного кадастру про землі в 

межах території адміністративно-територіальних одиниць". Витяг 

про межу с. Підгірці, площею 1960,2399 га. Така робота проведена 

у Обухівському районі тільки в нас та у місті Українка.

Отримано згоду ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКЕ 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на вилучення земельної ділянки 

лісогосподарського призначення Козинського лісництва площею 

2,6531 га для розміщення та облаштування кладовища на користь 

Підгірцівської сільської ради

Підсумки за 2017 рік



  

Сформовані та відведені у комунальну власність земельні ділянки для 

розміщення та експлуатації дитячих ігрових майданчиків:

1. Креничі, вул. Межигірська, площею 0,0250 га.

2. Креничі, вул. Центральна, площею 0,03 га.

3. Підгірці, вул. Лугова, площею 0,0311 га.

4. Романків, вул. Лісова, площею 0,0303 га.

5. Романків, вул. Святкова, площею 0,0435 га.

Підсумки за 2017 рік



  

Проводиться робота щодо вилучення земельної ділянки лісогосподарського 
призначення площею 10 га під розміщення парку в селі Підгірці 

Підсумки за 2017 рік



  

Комунальним підприємством та товариством “Діта” облаштовано окремий 
під'їзд до кладовища села Підгірці

Підсумки за 2017 рік



  

Під егідою сільської ради та групи компаній DIM Громадською 
організацією “Добробут і злагода рідного краю” створено 
спортивний клуб “TAURUS”, сільською радою для якого закуплено 
спортивний інвентар, а компанією DIM — спортивні костюми 

Підсумки за 2017 рік



  

Сільською радою були закуплені медикаменти та медичне 
обладнання для Підгірцівського та Креничансього ФАПів

Підсумки за 2017 рік



  

За рахунок сільського бюджету було оздоровлено 174 дитини. З них 
організованими групами відпочили 59 дітей в селищі Сергіївка 
Одеської області та селі Коблеве Миколаївської області

Підсумки за 2017 рік



  

Завдяки проведеній роботі у 2017 році шкільний автобус розпочав 
підвезення школярів з сіл Креничі та Романків

Підсумки за 2017 рік



  

Спільними зусиллями Підгірцівської сільської ради та групи 
компаній DIM влітку 2017 року був створений громадський сквер в 
селі Підгірці

Підсумки за 2017 рік



  

Підгірцівська громада урочисто відсвяткувала День громади

Підсумки за 2017 рік



  

Спільно з компанією “Телеоптик” був проведений конкурс на краще 
подвір’я в кожному селі

Підсумки за 2017 рік



  

Всією громадою відстояли свої інтереси та добились становлення 
світлофору на виїзді з Підгірців на трасу Київ-Знам’янка

Підсумки за 2017 рік



  

В планах на 2018 рік ставиться в пріоритет продовження розробки 

проектів та їх реалізація:
● Генеральний план села Креничі
● Плани зонування сіл
● Нормативно-грошова оцінка
● Встановлення меж села Романків
● Інвентаризація вулиць в селах Підгірці та Романків
● Схеми ОДР сіл Креничі та Романків

Плани на 2018 рік



  

Спорт: завершення реконструкції міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям та будівництво спортивного майданчика для баскетболу, 

волейболу та тенісу 

Плани на 2018 рік



  

Спорт: облаштування спортивних майданчиків

Плани на 2018 рік



  

Облаштування дитячих майданчиків

Плани на 2018 рік



  

Відкриття сільського ринку

Плани на 2018 рік



  

Термосанація будівель комунальної власності

Плани на 2018 рік



  

Будівництво бюветів питної води

Плани на 2018 рік



  

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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