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Робота сільської ради та виконавчих органів

До Підгірцівської сільської ради у 2018 році надійшло 1428 звернень 
громадян та 257 листи від установ та організацій.

За 2018 рік:
● проведено 17 сесійних засідань, на яких прийнято 359 рішень
● виконавчим комітетом на 11 засіданнях прийнято 134 рішення
● сільським головою видано 153 розпорядження
● постійними та тимчасовими комісіями сільської ради складено 95 

актів
● зареєстровано 4 шлюби
● проведено 23 нотаріальні дії
● 19 жителів отримали безкоштовну первинну правову допомогу



Доходи сільського бюджету за 2014-2018 роки

Рік Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Сукупний

2014 5 999 098 грн. 1 283 567 грн. 7 282 665 грн.

2015 9 201 462 грн. 6 696 686 грн. 15 898 148 грн.

2016 12 065 156 грн. 7 528 727 грн. 19 593 883 грн.

2017 15 437 465 грн. 10 011 109 грн. 25 448 574 грн.

2018 18 488 750 грн. 12 934 290 грн. 31 423 040 грн.
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Доходи загального фонду сільського бюджету

Акцизний податок 5 175 384 грн.

Земельний податок з юридичних осіб 2 991 895 грн.

Єдиний податок 2 299 106 грн.

Податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами 1 804 876 грн.

Орендна плата з юридичних осіб 1 536 444 грн.

Субвенція з районного бюджету 1 055 200 грн.

Земельний податок з фізичних осіб 1 041 396 грн.

Податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами 985 017 грн.

Дотація на оздоровлення дітей 984 200 грн.

Орендна плата з фізичних осіб 378 365 грн.

Інші доходи 236 867 грн.



Доходи загального фонду сільського бюджету

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

5 175 384
28,0%

2 991 895
16,2%

2 299 106
12,4%

1 804 876
9,8% 1 536 444

8,3%

1 055 200
5,7%

1 041 396
5,6%

985 017
5,3%

984 200
5,3%

378 365
2,0% 236 867

1,3%

акцизний податок

земельний податок з юридичних осіб

єдиний податок

податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами

орендна плата з юридичних осіб

субвенція з районного бюджету

земельний податок з фізичних осіб

податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами

дотація на оздоровлення дітей

орендна плата з фізичних осіб

інші доходи



Доходи спеціального фонду сільського бюджету

Субвенція з м. Києва 9 916 171,00 грн.

Екологічний податок 1 595 894,00 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок 711 538,00 грн.

Доходи від сплати пайової участі 407 023,00 грн.

Добровільні внески 161 510,00 грн.

Плата за послуги 102 086,00 грн.

Плата за оренду приміщень 25 324,00 грн.

Інші доходи 14 744,00 грн.
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Доходи загального фонду сільського бюджету
за 2014-2018 роки

2014

2015

2016

2017

2018

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

0

4311028

3710719

4181882

5175384

акцизний податок

2014

2015

2016

2017

2018

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

1264763

1596938

2875204

3285567

2991895

земельний податок з юридичних осіб

2014

2015

2016

2017

2018

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

190352

216873

382706

600022

1041396

земельний податок з фізичних осіб

2014

2015

2016

2017

2018

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

960532

1013874

1909659

1860615

1536444

орендна плата з юридичних осіб



Доходи загального фонду сільського бюджету
за 2014-2018 роки
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Доходи загального фонду сільського бюджету
за 2014-2018 роки
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Видатки загального фонду сільського бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності сільської ради 4 008 377

Надання дошкільної освіти 1 795 291

Інші програми та заходи у сфері освіти 78 388

Інші заходи та заклади молодіжної політики 124 044

Оздоровлення та відпочинок дітей 176 400

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 1 664 342

Забезпечення діяльності бібліотек 66 752

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів 213 567



Видатки загального фонду сільського бюджету

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 123 071

Забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 807 450

Організація благоустрою населених пунктів 2 118 707

Здійснення заходів із землеустрою 399 274

Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної 
інфраструктури 1 406 177

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 97 829

Інші субвенції з місцевого бюджету 777 293

Усього 13 856 963



Видатки спеціального фонду сільського бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності сільської ради 303 055

Надання дошкільної освіти 34 770

Інші програми та заходи у сфері освіти 82 619

Інші заходи та заклади молодіжної політики 249 008

Забезпечення діяльності бібліотек 9 980

Організація благоустрою населених пунктів 2 793 139

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації) 282 457



Видатки спеціального фонду сільського бюджету

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 1 605 691

Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної 
інфраструктури 3 557 387

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів

9 916 171

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї 10 000

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 308 598

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1 657 233

Усього 20 810 112



Субвенції від сільської ради

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

453 793 грн.

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

285 400 грн.

на закупівлю інсуліну для інсулінозалежних 
жителів громади

38 100 грн.



Демографічна ситуація

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Приріст

Підгірці 742 796 859 922 +63

Романків 198 238 245 253 +8

Креничі 105 116 125 124 -1

Всього: 1045 1150 1229 1299 +70



Підсумки за 2018 рік

Урочисто відсвяткували День Підгірцівської громади



Підсумки за 2018 рік

У 2018 році відкрито міні-футбольне поле зі штучним покриттям на 
спортивному майданчику Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів



Підсумки за 2018 рік

Розпочато будівництво баскетбольно-волейбольного поля зі штучним 
покриттям на спортивному майданчику Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів



Підсумки за 2018 рік

Облаштовано дитячий майданчик в сквері в селі Підгірці 



Підсумки за 2018 рік

Сільською радою закуплений дитячий майданчик, який встановлений 
жителями СТ “Вишенька” в селі Романків



Підсумки за 2018 рік

Проведено капітальний ремонт доріг вулиць Боровкова, Межигірська, 
Піщана, Дубова, Гагаріна, Озерна села Підгірці та вулиць Сосновий Бір і 
Травнева села Романків. Також здійснено капітальний ремонт тротуарів 
вулиць Сосновий Бір та Лісова села Романків



Підсумки за 2018 рік

Проведено поточний ремонт доріг сіл Підгірці, Креничі, Романків



Підсумки за 2018 рік

Нанесено дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки на 
центральній вулиці села Підгірці



Підсумки за 2018 рік

Нанесено дорожню розмітку на центральній вулиці села Романків



Підсумки за 2018 рік

Розпочато роботи з розчистки меліоративних каналів з метою 
запобігання підтоплення територій



Підсумки за 2018 рік

Для Підгірцівського комунального підприємства куплено комбіновану 
дорожню машину КрАЗ



Підсумки за 2018 рік

Куплено щітку для підмітання доріг громади



Підсумки за 2018 рік

Закуплено тренажери та обладнання для тренажерного залу



Підсумки за 2018 рік

Ведеться робота щодо 
розробки генерального плану 
села Креничі. Станом на даний 
час розроблено проект 
генерального плану села 
Креничі, проведено громадські 
слухання щодо врахування 
громадських інтересів, 
розробником генерального 
плану готуються матеріали для 
подальшої передачі даної 
містобудівної документації на 
розгляд містобудівною радою 
ОДА



Підсумки за 2018 рік

Ведеться робота щодо 
розробки плану зонування 
села Романків. Станом на 
даний час розроблено 
проект плану зонування 
села Романків, сільською 
радою проведено 
громадські слухання щодо 
врахування громадських 
інтересів. Матеріали плану 
зонування передані до 
відділу містобудування і 
архітектури Обухівської РДА 
на розгляд містобудівною 
радою



Підсумки за 2018 рік

Триває робота з розробки плану 
зонування села Підгірці. Сільською 
радою проведено громадські 
слухання щодо врахування 
громадських інтересів. У зв’язку з 
апеляційною скаргою ГО 
“Будівельна варта” на ухвалу 
Київського окружного 
адміністративного суду про 
затвердження умов примирення 
сторін та закриття провадження у 
справі за позовом ОК ЖБК “Золоті 
Ворота-1”, подальші дії щодо 
розробки плану зонування 
території села Підгірці 
припиняються до вирішення 
питання по апеляційній скарзі в суді



Підсумки за 2018 рік

Внесено відомості про межу 
населеного пункту села 
Романків до Державного 
земельного кадастру та 
отримано витяг з Державного 
земельного кадастру по землі в 
межах адміністративно-
територіальної одиниці села 
Романків площею 450,77 га



Підсумки за 2018 рік

Розроблено технічну 
документацію з нормативної 
грошової оцінки земель села 
Романків, отримано 
позитивний висновок 
державної експертизи 
землевпорядної документації 
та рішенням 52 сесії 
Підгірцівської сільської ради 
VII скликання №8.52.VII від 
22.11.2018 затверджено НГО 
села Романків. Затверджено 
базову вартість 1 кв.м на рівні 
198,36 грн/кв.м та введено в 
дію НГО села Романків з 
01.01.2019



Підсумки за 2018 рік

Розроблено технічну 
документацію з нормативної 
грошової оцінки земель села 
Підгірці, отримано 
позитивний висновок 
державної експертизи 
землевпорядної 
документації та рішенням 51 
сесії Підгірцівської сільської 
ради VII скликання №1.51.VII 

від 13.11.2018 затверджено 
НГО села Підгірці. 
Затверджено базову вартість 
1 кв.м на рівні 202,57 
грн/кв.м та введено в дію 
НГО села Підгірці з 01.01.2019



Підсумки за 2018 рік

Розроблено проект землеустрою 
щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки 
Підгірцівському КП для 
розміщення і експлуатації 
основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури 
(артезіанські свердловини та 
водонапірна башта по вул. Лугова 
в с. Підгірці). В результаті 
сформовано земельну ділянку 
площею 0,6877 га, зареєстровано 
право комунальної власності 
Підгірцівської сільської ради на 
земельну ділянку та право 
постійного користування 
Підгірцівського КП



Підсумки за 2018 рік

Проведено інвентаризацію земель 
села Романків в межах кадастрової 
зони 04 та кадастрового кварталу 
005, в результаті чого сформовано 
земельні ділянки: площею 0,0392 га 
для потреб розміщення дитячого 
ігрового майданчику та площею 
0,0355 га для потреб розміщення 
будівництва, експлуатації та 
обслуговування об’єктів передачі 
електричної енергії (існуюча 
трансформаторна підстанція). 
Зареєстровано право комунальної 
власності Підгірцівської сільської 
ради на ці земельні ділянки



Підсумки за 2018 рік

Проведено інвентаризацію земель 
села Підгірці в межах кадастрової 
зони 03 та кадастрового кварталу 
038, в результаті чого сформовано 
земельну ділянку площею 
0,0557 га для розміщення 
інфраструктури ринку для виїзної 
та виносної торгівлі. 
Зареєстровано право комунальної 
власності Підгірцівської сільської 
ради на цю земельну ділянку



Підсумки за 2018 рік

Розроблено Схему організації дорожнього руху центральної дороги села 
Романків



Підсумки за 2018 рік

Розроблено Схему організації дорожнього руху села Креничі



Підсумки за 2018 рік

Завдання, що ставились на 2018 рік:



Вуличне освітлення

У 2018 році отримано технічні 
умови на підключення вуличного 
освітлення вулиці Сосновий Бір 
села Романків та замовлено 
проект вуличного освітлення 
вулиці Польової села Креничі.

У 2018 році замінено 120 
звичайних ліхтарів вуличного 
освітлення на енергоощадні
LED-ліхтарі.

Використання електроенергії:
➔ 2016 рік: 118,8 тис. кВт
➔ 2017 рік: 71,6 тис. кВт
➔ 2018 рік: 57,2 тис. кВт



Стерилізація безпритульних собак

2017 рік: 14 собак

2018 рік: 25 собак



Завдання на 2019 рік:

➔ Продовження виконання розпочатих заходів та програм
➔ Завершення розробки генерального плану села Креничі
➔ Розширення меж села Креничі
➔ Завершення розробки планів зонування сіл Романків та Підгірці
➔ Розробки плану зонування села Креничі
➔ Відведення в комунальну власність земель під розміщення скверу в 

селі Романків та розробка проекту скверу
➔ Вилучення земельної ділянки лісогосподарського призначення 

площею 10 га під розміщення парку в селі Підгірці
➔ Вилучення земельної ділянки лісогосподарського призначення під 

розміщення кладовища в селі Підгірці
➔ Здійснення інвентаризації вулиць сіл Підгірці, Креничі, Романків



Завдання на 2019 рік:

➔ Облаштування спортивного комплексу на спортивному майданчику 
Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

➔ Облаштування спортивних комплексів на дитячих майданчиках по 
вулицям Розкішній та Сосновий Бір в селі Романків, вулиці 
Межигірській в селі Креничі

➔ Облаштування дитячого майданчика на вулиці Боровковій села 
Підгірці

➔ Облаштування сільського ринку на відведеній для цього земельній 
ділянці

➔ Встановлення баків для роздільного сортування ТПВ в селах Підгірці та 
Креничі

➔ Розміщення бюветів питної води
➔ Проведення термосанації будівель комунальної власності



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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