ЗВІТ
ПІДГІРЦІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
ЗА 2020 РІК

Робота сільської ради та виконавчих органів
(станом на 06.11.2020)

Підгірцівською сільською радою у 2020 році опрацьовано 1151
звернення громадян та листів від установ і організацій.
За 2020 рік:
●

проведено 11 сесійних засідань, на яких прийнято 460 рішень

●

виконавчим комітетом на 7 засіданнях прийнято 148 рішень

●

сільським головою видано 110 розпоряджень

●

постійними та тимчасовими комісіями сільської ради складено 62
акти

●

зареєстровано 6 народжень; 45 смертей; 1 шлюб

●

вчинено 42 нотаріальні дії

●

29 жителів отримали безкоштовну первинну правову допомогу

Доходи сільського бюджету за 2015-2020 роки
Загальний

Спеціальний

фонд

фонд

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

2019

26 999 512 грн

17 092 406 грн

44 091 918 грн

26 598 056 грн

3 452 252 грн

30 050 308 грн

Рік

2020
(станом на
06.11.2020)

Сукупний

Доходи загального фонду сільського бюджету
(станом на 06.11.2020)

Акцизний податок

9 817 018 грн

Земельний податок з юридичних осіб

3 546 403 грн

Податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами

2 738 217 грн

Єдиний податок

2 841 516 грн

Субвенція з районного бюджету

919 540 грн

Дотація на оздоровлення дітей

1 483 000 грн

Орендна плата з юридичних осіб

1 748 076 грн

Земельний податок з фізичних осіб

1 714 706 грн

Податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами

1 147 292 грн

Орендна плата з фізичних осіб

365 011 грн

Транспортний податок з фізичних осіб

188 839 грн

Інші доходи

91 065 грн

Доходи спеціального фонду сільського бюджету
(станом на 06.11.2020)

Екологічний податок
Надходження коштів пайової участі

2 882 432 грн
319 796 грн

Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського

126 587 грн

виробництва
Добровільні внески

50 790 грн

Плата за послуги

50 183 грн

Інші доходи

22 461 грн

Видатки загального фонду сільського бюджету
(станом на 06.11.2020)

Державне управління

3 794 255 грн

Освіта

1 853 703 грн

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2 363 800 грн

Культура i мистецтво

698 042 грн

Житлово-комунальне господарство

3 930 829 грн

Економічна діяльність

1 471 340 грн

Міжбюджетні трансферти

1 403 057 грн

Інша діяльність

107 076 грн
Усього 15 622 105 грн

Видатки спеціального фонду сільського бюджету
(станом на 06.11.2020)

Державне управління

815 066 грн

Освіта

171 044 грн

Охорона здоров`я

35 000 грн

Житлово-комунальне господарство

1 032 795 грн

Економічна діяльність

667 557 грн

Міжбюджетні трансферти

350 000 грн

Інша діяльність

1 294 538 грн
Усього

4 366 001 грн

Субвенції від сільської ради
(станом на 06.11.2020)

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

844 117 грн

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

358 940 грн

медикаментів та обладнання для ФАПів
Субвенція на стоматологічну поліклініку

50 000 грн

Демографічна ситуація
(станом на 06.11.2020)

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

06.11.2020

Приріст

Підгірці

742

796

859

922

955

988

+33

Романків

198

238

245

253

265

288

+23

Креничі

105

116

125

124

137

141

+4

1045

1150

1229

1299

1357

1417

+60

Всього:

Зареєстровано місце проживання осіб у 2020 році: 114
Знято з реєстрації місця проживання осіб у 2020 році : 54

Підсумки за 2020 рік
У 2020 році на генеральний
план села Креничі розроблена
рецензія. Генеральний план
розглянуто
архітектурномістобудівною
радою
Обухівської РДА, розробником
ГП враховано зауваження та
здійснено коригування проєкту
ГП, замовлена та розроблена
стратегічна екологічна оцінка
ГП, що перебуває на етапі
погодження та проходження
громадських слухань

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

Оформлено в комунальну власність землі:
➔

для обслуговування та експлуатації існуючого сільського клубу в с. Креничі
площею 0.1015 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючого ФАП в с. Креничі площею 0.0393 га

➔

обслуговування та експлуатації існуючого сільського кладовища в с. Креничі
площею 1.11 га та 0.5387 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючої Української православної церкви в
с. Креничі площею 0.2631 га

➔

для обслуговування та експлуатації проєктного громадського скверу в с. Креничі
площею 0.0533 га

➔

для обслуговування та експлуатації проєктного дитячого ігрового майданчику в
с. Романків площею 0.0486 га

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

Проведено інвентаризацію вулиць сіл Підгірці та Романків і
сформовано:
➔

вулицю Сонячну (колишні частини вулиць Піщаної та Садової села
Підгірці)

➔

вулицю Квіткову (колишні частини вулиць Лугової та Жорновки села
Підгірці)

➔

провулок Квітковий (колишня частина вулиці Лугової села Підгірці)

➔

вулицю Олександра Єрмакова (колишня частина вулиці Лісової
села Романків)

➔

вулицю Волошкову (колишня частина вулиці Піщаної села Підгірці)

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

➔

Розпочато роботи з реконструкції артезіанських свердловин в селі Підгірці

➔

Розпочато роботи з капітального ремонту фасаду будівлі Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів та ДНЗ “Ромашка”

➔

Розпочато роботи з капітального ремонту будівлі ФАПу в селі Креничі

➔

Проведено капітальний ремонт приміщень бібліотеки та пошти в будівлі
Підгірцівської сільської ради

➔

Облаштовано бювети питної води в селах Підгірці та Креничі

➔

Встановлено камери спостереження, що зчитують номерні знаки транспортних
засобів, на в’їздах в села Підгірці, Креничі та Романків

➔

Встановлено дорожні знаки по вулиці Центральній в селі Креничі та
центральній дорозі в селі Романків

➔

Облаштовано

припливно-витяжну

Підгірцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

вентиляцію

з

рекуперацією

тепла

в

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

Культурно-масові та спортивні заходи:
➔

Відкрито молодіжний центр “Флекс”

➔

Проведено свято Масляної

➔

Участь колективу “Підгорянка” в програмі “ФОЛК.ЮА”

➔

Онлайн

привітання

(виконання

“Підгорянка” з нагоди Дня громади
➔

Концерт Колі Серга в селі Підгірці

авторської

пісні)

колективу

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

У
2020
році
встановлено
100
вуличного освітлення.

додатково
ліхтарів

Отримано технічні умови на
підключення
вуличного
освітлення по вулиці Польовій
села Креничі.

Підсумки за 2020 рік
(станом на 06.11.2020)

Стерилізація безпритульних
собак:

2017 рік: 14 собак
2018 рік: 25 собак
2019 рік: 15 собак
2020 рік: 15 собак

Завдання, що ставились на 2020 рік:
➔

Реконструкція артезіанських свердловин в селі Підгірці — проєкт на стадії реалізації

➔

Проведення капітального ремонту фасаду будівлі Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів —
проєкт на стадії реалізації

➔

Розширення меж села Креничі — не виконано

➔

Розробка плану зонування села Креничі — не виконано

➔

Оформлення в комунальну власність земель села Креничі — виконано

➔

Проведення капітального ремонту приміщень бібліотеки та пошти в будівлі
Підгірцівської сільської ради — виконано

➔

Проведення капітального ремонту будівель клубу та ФАПу в селі Креничі — проєкт
капітального ремонту ФАПу на стадії реалізації, роботи з капітального ремонту клубу
заплановані на 2021 рік

➔

Розробка проєкту та облаштування скверу на вулиці Боровковій села Підгірці —
розроблений проєкт, роботи заплановані на 2021 рік

➔

Розробка проєкту та облаштування скверу на вулиці Лісовій села Романків —
розроблений проєкт, роботи заплановані на 2021 рік

Завдання, що ставились на 2020 рік:
➔

Продовження

інвентаризації

вулиць

сіл

Підгірці,

Креничі,

Романків

—

проінвентаризовано частину вулиць Піщаної, Садової, Лугової та Жорновки в селі
Підгірці, а також частину вулиці Лісової в селі Романків
➔

Встановлення дорожніх знаків в селах Креничі та Романків — виконано

➔

Облаштування вуличного освітлення по вулиці Польовій села Креничі — отримано
технічні умови на підключення, роботи заплановані на 2021 рік

➔

Встановлення баків для роздільного сортування ТПВ в селах Підгірці та Креничі —
виконано

➔

Облаштування бюветів питної води в селах Підгірці та Креничі — виконано

➔

Облаштування хокейної коробки на спортивному майданчику Підгірцівської ЗОШ ІІІІ ступенів — не виконано по причині відсутності коштів

➔

Облаштування амфітеатру в сквері села Підгірці — не виконано по причині
відсутності коштів

➔

Вилучення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 10 га під
розміщення парку в селі Підгірці — не виконано

➔

Вилучення земельної ділянки лісогосподарського призначення під розміщення
нового кладовища в селі Підгірці — не виконано

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
➔

Відновлено роботу колективу “Підгорянка”

➔

Впроваджено надання жителям Підгірцівської громади безкоштовної первинної
правової допомоги

➔

Розпочато стерилізацію безпритульних собак за кошти місцевого бюджету

➔

Облаштовано спортивний зал в будівлі Підгірцівської сільської ради

➔

Облаштовано

комп’ютерний

клас

для

позашкільних

занять

в

будівлі

Підгірцівської сільської ради
➔

Облаштовано клас для раннього розвитку дітей в будівлі Підгірцівської сільської
ради

➔

Проведено

капітальний

ремонт

фасаду

та

приміщень

адмінбудівлі

Підгірцівської сільської ради, зокрема бібліотеки, пошти та ФАПу
➔

Встановлено камери спостереження, що зчитують номерні знаки транспортних
засобів, на в’їздах в села Підгірці, Креничі та Романків

➔

Здійснено закупівлю комунальної техніки (комбінована дорожня машина,
сміттєвоз,

вантажний

мікроавтобус,

вантажний

трицикл)

обладнання (дорожня щітка, косарка, подрібнювач гілок)

та

навісного

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
➔

Здійснено ремонт котельної в селі Підгірці, облаштовано гараж для комунальної
техніки

➔

Облаштовано припливно-витяжну вентиляцію з рекуперацією тепла в будівлі
Підгірцівської сільської ради, дитячому садочку “Ромашка” та Підгірцівській ЗОШ ІІІІ ступенів

➔

Виготовлено проєктні документації та встановлено системи пожежної сигналізації
в будівлях ДНЗ “Ромашка” та Підгірцівської сільської ради

➔

Надано субвенцію відділу освіти Обухівської РДА на проєкт та роботи зі
встановлення системи пожежної сигналізації в Підгірцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

➔

Надано субвенцію відділу освіти Обухівської РДА на закупівлю інтерактивних
дощок в кожний клас Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

➔

Облаштовано бювети питної води в селах Підгірці та Креничі

➔

Проведено реконструкцію водопровідної мережі в селі Підгірці (закольцовка
вулиць Київська та Лугова)

➔

Розпочато роботи з реконструкції артезіанських свердловин в селі Підгірці

➔

Розпочато роботи з капітального ремонту фасаду будівлі Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів та ДНЗ “Ромашка”

➔

Розпочато роботи з капітального ремонту будівлі ФАПу в селі Креничі

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
➔

Спільними зусиллями Підгірцівської сільської ради та групи компаній DIM був
створений громадський сквер в центрі села Підгірці

➔

Замінено павільйони зупинок громадського транспорту в селі Підгірці

➔

Збудовано міні-футбольне поле зі штучним покриттям за програмою
Мінрегіону (фінансування 50/50)

➔

Збудовано волейбольно-баскетбольний майданчик зі штучним покриттям

➔

Спільно з жителями громади облаштовано дитячі майданчики, розміщено
спортивні елементи, здійснено благоустрій території:

➔

➔

На території військового містечка (с. Підгірці)

➔

Поблизу скверу в с. Підгірці

➔

По вул. Межигірській та по вул. Центральній в с. Креничі

➔

По вул. Святковій та по вул. Сосновий Бір в с. Романків

Облаштовано мотузковий парк в сквері в центрі села Підгірці

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
➔

Без залучення бюджетних коштів Підгірцівським КП та товариством “Діта”
облаштовано окремий під'їзд до кладовища села Підгірці

➔

Проведено роботи з розчистки меліоративних каналів з метою запобігання
підтоплення територій в селі Підгірці (вулиці Піщана, Дубова, Васильківська)
та вулиці Травневій села Романків

➔

Вуличне освітлення:
➔

Замінено всі ліхтарі вуличного освітлення на енергоощадні LED-ліхтарі

➔

До наявної системи вуличного додатково встановлено 150 ліхтарів

➔

Отримано технічні умови на підключення та реалізовано проєкт
будівництва системи вуличного освітлення села Романків (вулиці Лісова,
Сосновий Бір, Святкова, Розкішна), встановлення 80 нових опор та 93
LED-світильники

➔

Розроблено

проєкт

будівництва

системи

вуличного

освітлення

вулиці Польової села Креничі, отримано технічні умови на підключення

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
Ремонт доріг:
➔

Щороку здійснювався поточний ремонт всіх доріг громади (ямковий ремонт,
заливка тріщин)

➔

Здійснено капітальний ремонт доріг частини вулиць Боровкової, Васильківської,
Гагаріна, Жорновки, Квіткової, Лугової, Межигірської, Надгірної, Озерної, Піщаної,
Дубової, Приозерної, Сонячної та в’їзду до військового містечка в селі Підгірці

➔

Здійснено капітальний ремонт доріг частини вулиць Лісової, Розкішної, Святкової,
Сосновий Бір в селі Романків

➔

Здійснено капітальний ремонт доріг частини вулиць Центральної та Польової в
селі Креничі

➔

Здійснено капітальний ремонт тротуарів центральної дороги та вулиці Медової в
селі Підгірці

➔

Облаштовано тротуар на частині вулиці Васильківської в селі Підгірці

➔

Облаштовано тротуар на центральній дорозі в селі Романків

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки

Безпека дорожнього руху:
➔

Розроблено схеми організації дорожнього руху села Креничі та центральних
доріг сіл Підгірці та Романків

➔

Встановлено дорожні знаки на центральних дорогах сіл Підгірці та Романків,
по вулиці Центральній в селі Креничі

➔

Нанесено дорожню розмітку на центральних дорогах сіл Підгірці та Романків

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
Проведено інвентаризацію вулиць сіл Підгірці та Романків і сформовано:
➔

вулицю Медову (колишня частина вулиці Піщаної)

➔

вулицю Наукову (колишня частина вулиці Боровкової)

➔

вулицю Приозерну (колишня частина вулиці Боровкової)

➔

провулок Приозерний (колишня частина вулиці Боровкової)

➔

вулицю Сонячну (колишні частини вулиць Піщаної та Садової села Підгірці)

➔

вулицю Квіткову (колишні частини вулиць Лугової та Жорновки села Підгірці)

➔

провулок Квітковий (колишня частина вулиці Лугової села Підгірці)

➔

вулицю Олександра Єрмакова (колишня частина вулиці Лісової села
Романків)

➔

вулицю Волошкову (колишня частина вулиці Піщаної села Підгірці)

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
Землевпорядні роботи:
➔

Розроблено

проєкт

генерального

плану

села

Креничі,

який

розглянуто

архітектурно-містобудівною радою Обухівської РДА, розробником ГП враховано
зауваження та здійснено коригування проєкту ГП, замовлена та розроблена
стратегічна екологічна оцінка ГП, що перебуває на етапі погодження та
проходження громадських слухань
➔

Розроблено

проєкт

внесення

змін

до

генерального

плану

села

Підгірці,

затверджено та введено в дію нову редакцію ГП села Підгірці
➔

Розроблено та введено в дію плани зонування сіл Підгірці та Романків

➔

Проведено роботи зі встановлення (відновлення) меж сіл Підгірці та Романків,
отримано витяги з Державного земельного кадастру про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць

➔

Розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель та
введено в дію нову нормативну грошову оцінку земель сіл Підгірці та Романків

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
за 2016-2020 роки
Оформлено в комунальну власність землі:
➔

для обслуговування та експлуатації існуючої Підгірцівської загально-освітньої школи І-ІІІ
ступенів площею 0.3709 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючого дитячого садка-ясел "Ромашка" площею
0.1912 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючої адміністративної будівлі Підгірцівської
сільської ради площею 0.1255 га

➔

для

обслуговування

та

експлуатації

території

Підгірцівського

комунального

підприємства) площею 0.2139 га
➔

для обслуговування та експлуатації існуючого сільського клубу в с. Креничі площею
0.1015 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючого ФАП в с. Креничі площею 0.0393 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючого сільського кладовища в с. Креничі
площею 1.11 га та 0.5387 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючої Української православної церкви в
с. Креничі площею 0.2631 га

➔

для обслуговування та експлуатації існуючої Української православної церкви "Чуда
Архістратига Михаїла" в с. Підгірці площею 0.8248 га

Підсумки роботи Підгірцівської сільської ради
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Оформлено в комунальну власність землі:
➔

для обслуговування та експлуатації громадського парку для відпочинку та дозвілля
жителів Підгірцівської громади в с. Підгірці площею 0.3601 га

➔

для потреб розміщення проєктного громадського скверу з метою відпочинку та дозвілля
жителів Підгірцівської громади в с. Романків площею: 0.1478 га

➔

для розміщення та експлуатації дитячих ігрових майданчиків в с. Романків площею
0.0435 га та 0.0392 га

➔

для розміщення та експлуатації дитячих ігрових майданчиків в с. Креничі площею 0.025
га та 0.3 га

➔

для обслуговування та експлуатації проєктного громадського скверу в

с. Креничі

площею 0.0533 га
➔

для обслуговування та експлуатації проєктного дитячого ігрового майданчику в
с. Романків площею 0.0486 га

➔

для обслуговування та експлуатації проєктного дитячого ігрового майданчику в
с. Підгірці площею 0.0311 га

➔

для потреб розміщення проєктного ринку для виїзної та виносносної торгівлі в с. Підгірці
площею 0.0557 га

➔

для збирання, очищення та розподілення води Підгірцівським КП в с. Підгірці площею
0.6877 га

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

