ШАНОВНІ РОЖИЩАНИ!
У відповідності п6, п7 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та плану роботи Рожищенської міської ради я, звітую перед вами про свою
діяльність та роботу виконавчого комітету за період з листопада 2015 року по грудень
2016 року.
Виконання бюджету міста.
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський бюджет. В 2016
році забезпечено стабільність міського бюджету, не допускалось заборгованості з
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комунальних підприємств міста, вчасно здійснювались проплати за енергоносії,
постійно здійснювався контроль балансу надходжень і витрат, стан виконання
бюджету та фінансово - бюджетної дисципліни. Саме тому докладено багато зусиль на
збільшення його обсягу в порівнянні з минулими роками. Є підстави говорити, що
бюджетна політика минулого року була проведена правильно та ефективно. Слід
відмітити, що міський бюджет за 12 місяців 2016 року по загальному фонду виконано
на 105,5%, по спеціальному фонду – 123,8%.
Надійшло власних і закріплених доходів по загальному фонду – 7 174,4 тис грн.,
по спеціальному фонду 2 116,тис.грн.
До загального фонду надійшло податкових надходжень у сумі 7 024,2 тис.грн,
або 111,4% виконання, неподаткових надходжень – 143,7 тис.грн, або 139% виконання,
доходів від операцій з капіталом – 6,4 тис.грн, або126,4% виконання, офіційних
трансфертів від органів державного управління – 7 363,7 тис грн..
Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду виконана на 98,7%,
освоєно 12 453,4 тис.грн..
На виплату заробітної плати спрямовано 5 180,3 тис. грн., нарахування на
заробітну плату – 1 172,4 тис грн.. На проплату за спожиті енергоносії та природний
газ спрямовано з загального фонду 1 361,9 тис. грн..
Видаткова частина по спеціальному фонду виконана на 88.8%, освоєно
3 591,1 тис. грн..

Профінансовано такі галузі :
- Державне управління – 45,9 тис.грн;
- Дошкільні навчальні заклади освіти – 742,9 тис.грн, з них продукти
харчування – 462,1

тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 224,1

тис.грн (благодійні внески та дарунки), капітальні видатки – 56,7 тис.грн, з них 11,0
(благодійні внески та дарунки);.
Благоустрій міст, сіл, селищ – 69,7 тис.грн, з них благодійні внески та

-

дарунки 48,5 тис.грн, фінансування громадських робіт Рожищенським центром
зайнятості – 21,2 тис.грн; ;
- Капітальні вкладення – 363,4 тис.грн;
- Землеустрій – 17,0 тис.грн;
-

видатки на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання доріг

комунальної власності» - 389,0 тис.грн.
- Поповнення статутного фонду підприємств ЖКГ – 1 319,1 тис.грн;
- Охорона та раціональне використання природних ресурсів – 28,0 тис.грн.
-

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища –

583,6 тис.грн;
- Інша субвенція – 32,5 тис.грн.
Розбудова міської інфраструктури
З метою приведення вулично - шляхової мережі у відповідність до вимог
стандартів, нормативів, правил безпеки дорожнього руху в 2016 році продовжувались
роботи з реконструкції та капітального ремонту вулично - шляхової мережі міста.
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технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття на суму 154440 грн. по
вулицях Шевченка, М.Вовчка, Незалежності, Героїв УПА, 1 Травня, Січових
Стрільців, О. Степанюка, Пушкіна, Шилокадзе, Мостовій, Селянській, Заньковецької,
Граничній.
Відновлено частину асфальто-бетонного дорожнього покриття площею 1300
кв.м по вулиці Граничній ( 389 тис. грн.), площею 768 кв.м по вулиці Лесі Українки

(149 198 грн.)
З метою впорядкування місць зупинки маршрутних транспортних засобів
закуплено 11 критих павільйонів на суму 93 500 грн.
Проведено розмітку проїжджої частини вулиць міста на суму 25 599 грн.
За рахунок субвенції, наданої з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища та власних коштів були проведені роботи по реконструкції
мереж каналізації від будинків по вулиці Гагаріна. В ході цих робіт побудовано нову
каналізаційно-насосну станцію та прокладено 479 метрів каналізаційних мереж.
Вартість виконаних робіт становить 632,3 тис грн..
Продовжувались роботи по влаштуванню освітлення на вулицях міста. За
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Черняховського, Незалежності, Ломоносова, Менделеєва, 24 Серпня, Спортивну,
Українську, Богуна, Шевченка, Гагаріна. Додатково до діючих включено 65 ліхтарів, з
міського бюджету виділено 431 тис. грн.
В 2016 році було реалізовано проект « Підвищення екологічної свідомості
мешканців м. Рожище шляхом розбудови відповідної вуличної інфраструктури та
проведення інформаційної, роз’яснювальної та агітаційної компанії щодо покращення
благоустрою вулиць міста», який було визнано переможцем обласного конкурсу
місцевих ініціатив, на що було виділено 100 тис. грн. із обласного бюджету на умовах
співфінансування з міського бюджету в сумі 24 600 грн.
Розпочато роботи з реконструкції скверу по вулиці Незалежності.
З міського бюджету виділено цільову субвенцію районному бюджету в розмірі
68400 грн. для середнього поточного ремонту проїзду до приймального відділення
Рожищенської ЦРЛ.
Житловий фонд
Обмеженість фінансування, незадовільний стан фонду та недоліки у системі
надання комунальних послуг свідчать про те, що необхідно шукати інші альтернативні
шляхи управління галуззю. Потрібні структурні реформи, які створять нову
економічну модель експлуатації і розвитку житлового господарства та забезпечать

якісне надання послуг мешканцям.
На сьогодні таким ефективним власником будинку, який може управляти і
ухвалювати рішення щодо ремонту і модернізації, енергоефективності, надання
комунальних послуг є об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
З метою роз’яснення законодавства, постанов Кабінету Міністрів щодо
особливостей управління багатоквартирними будинками

міською радою для

населення було проведено ряд семінарів.
Проведено конкурс з надання послуг з управління багатоквартирними будинками
в місті Рожище, переможець конкурсу – ПЖКГ.
За рахунок коштів міського бюджету проведено поточні ремонти житлового
фонду на суму 222 тис грн.
А саме:
- поточний ремонт електромережі

М Вовчка 16, Калнишевського 2,Гагаріна

20,29, Кондратюка 8,14,16, Пушкіна 1, Незалежності 55, 66, 97, 72, 95, 88, 13а, 22.
- поточний ремонт покрівлі Гагаріна 29а, Незалежності 89, 99а
- заміна дверей Незалежності 43, Пушкіна 1,5, Чехова 27.
- поточний ремонт запірної арматури Незалежності 67, 18а.
Благоустрій, охорона довкілля та санітарний стан міста
На виконання прийнятої міською радою програми благоустрою міста Рожище
на 2016 рік було використано 1млн. 307 тис. 700 грн з них на:
-

Прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, доріжок міста,

збирання та вивіз сміття з урн у громадських місцях – 197 500грн
- Зимове утримання та посипання проїжджої частини вулиць – 133 358 грн.
- Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи
вуличного освітлення – 111 896 грн.
- Утримання міських кладовищ та пам’ятних споруд – 170 000 грн
- Оплата використаної електроенергії за вуличне освітлення - 150 467 грн.
- Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ - 105 тис грн..
- Підготовка міста до свят – 54 999 грн.

- Озеленення територій – 184 867 грн.
- Утримання та обслуговування вуличної зливової мережі, канав, ставків –
67 тис. грн..
- Вилов бродячих собак – 4 620 грн (11 шт.)
На поповнення статутного фонду КП Дільниця благоустрою було виділено
899 799 грн., за ці кошти було відремонтовано наявну техніку та придбано нову,
а саме трактор МТЗ-82 ( 430 тис грн.), причіп тракторний (130 тис. грн.),
бензопили (17 200 грн.), висоторіз (19 699 грн.), відвал тракторний (23 000 грн.),
навантажувач тракторний (75 тис грн.).
Водопостачання та водовідведення
В 2016 році за кошти міського бюджету Рожищенським підприємством ЖКГ
були проведені поточні ремонти: операторського відділення водозабору по вул..
Шевченка, полів фільтрації, каналізаційних колодязів по вулицях Кондратюка, Куліша,
Шевченка, водопроводу, каналізаційних мереж на загальну суму 174983 грн..
Використання земельних ресурсів
Велику увагу міська влада приділяє питанню ефективного використання земель
міста.
Станом на 30.12.2016р. діє 126 договорів оренди земельних ділянок. Із них 61
договір оренди з юридичними особами надходження до бюджету становили 639 тис
або 111% до плану, 63 договори оренди з фізичними особами плата становила 520 тис.
або117% виконання.
За звітний період міською радою було продано 9 земельних ділянок загальною
площею 3,9267га. Загальна сума планових надходжень до бюджету міської ради у
вигляді коштів від продажу цих земельних ділянок становить 1229962грн. (один
мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні).
7 з вищезазначених земельних ділянок загальною площею 3,8174га.
використовувалися без правовстановлюючих документів.

Окрім того, на даний момент з метою продажу укладено договір на оплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 2.3629га., згідно
якого до бюджету вже надійшло ще 278326грн. (двісті сімдесят вісім триста
двадцять шість гривень).
На земельних торгах продано право оренди 2 вільних земельних ділянок
загальною площею 0,0534га., що забезпечило додаткові надходження у вигляді річної
орендної плати в сумі 257640грн. (двісті п'ятдесят сім тисяч шістсот сорок
гривень).
З метою забезпечення громадян м. Рожище (власників автомобільного
транспорту) земельними ділянками для гаражного будівництва було розроблено та
затверджено детальний план території земельної ділянки площею 1,07га. для
колективного гаражного будівництва ( 220 гаражів).
В зв'язку з необхідністю оновлення, відповідно до законодавства, було
проведено нову Нормативну грошову оцінку земель м. Рожище. Середня (базова)
вартість 1 м2 земель м. Рожище, яка застосовується при розрахунку земельного
податку та орендної плати зросла з 49.18 грн/м2 до 101,92 грн/м2.
Навчальні заклади міста
Мережа дошкільних навчальних закладів Рожищенської міської ради складається
із 4 установ.
У 2016 році в дошкільних навчальних закладах міста функціонувало 24 групи, в
яких виховується понад 589 дітей віком від 2 до 6 років. Забезпечують навчальновиховний процес у дитсадках 141 працівник педагогічного і допоміжного персоналу.
Заклади надають комплекс освітніх послуг, визначених законодавством та державними
програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
На забезпечення функціонування дошкільної освіти за рахунок міжбюджетних
трансфертів з районного бюджету було направлено 7 млн. 263 тис. 751 грн.
Видатки на харчування дітей склали 665 тис. 400 грн. (розмір батьківської плати
в середньому для дітей ясельного віку - 12,63 грн., дошкільного віку - 16,60 грн. в день
на одну дитину).

На оплату за енергоносії дитячих садків бюджет міської ради витратив 1
млн. 278 тис. 751 грн.
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енергозберігаючі заходи:
ДНЗ № 1
Заміна газового котла на суму 40840грн. та закупівля енергозберігаючих вікон
(8 шт) і дверей на загальну вартість 27 700 грн.
ДНЗ № 2
Заміна газового котла на суму 37340грн. та закупівля енергозберігаючих вікон в
кількості (18 шт.) та дверей (2 шт.) загальною вартістю 62 600 грн.
ДНЗ № 3
Закупівля енергозберігаючих вікон ( 7 шт ) на суму 26 500 грн.
ДНЗ № 4
Закупівля енергозберігаючих вікон ( 5 шт) на суму 17 200 грн.
Соціальна політика
У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних фінансових
можливостей, протягом звітного періоду міською радою та виконавчим комітетом
надано матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення для 3 громадян міста на
загальну суму 15 тис. грн.
В міському бюджеті з’явилася ще одна стаття видатків – на соціальний захист
учасників антитерористичної операції на сході України. Загалом на ці потреби в 2016
році з міського бюджету було виділено
матеріальної

30 500,00 грн., виплату одноразової

допомоги в розмірі 500 грн., приуроченої Дню захисника України

отримав 61 учасник антитерористичної операції.
Культурні й спортивні заходи
Кажуть, що не хлібом єдиним живе людина. У 2016 році міська влада надавала

організаційну та фінансову допомогу в культурно-мистецьких заходах, в заходах з
нагоди відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних дат, професійних свят,
вшанування трудових колективів та окремих особистостей. Для організації та
проведення культурних заходів було використано 36618 грн. Активно співпрацюємо з
районним Будинком дитячої творчості, районним Будинком культури « Просвіта»,
громадськими організаціями.
Вперше прийнято Програму підтримки книговидання місцевих авторів, в рамках
якої в 2016 році профінансовано видання двадцяти примірників книги Леоніда
Козярчука «Сторінками історії містечка Рожище».
З метою популяризації та розвитку спорту були проведені міські турніри з
волейболу, баскетболу, настільного тенісу, міні футболу, шахів та шашок на, що було
спрямовано з міського бюджету 9511грн.
Робота зі зверненнями громадян
Протягом звітного періоду з листопада 2015 року по листопад 2016 року міська
рада працювала над вдосконаленням роботи із зверненнями громадян та проводила
цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог Закону України „Про звернення
громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”,
постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови з цих питань.
Проаналізувавши стан роботи із зверненнями громадян за звітний період
встановлено, що до міської ради надійшло 566 звернень громадян, 336 звернень
надійшло поштою, 230 звернень на особистому прийомі в міського голови, заступників
міського голови і секретаря ради.
За звітний період до міської ради надійшло звернень:
- від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій - 78;
- від ветеранів праці, пенсіонерів - 263;
- багатодітних матерів - 1.
У зверненнях порушено 566 питань. Результати аналізу звернень за характером

питань свідчать, що найбільше звернень було з таких питань:
-

сільського господарства та земельних відносин - 186 звернень (питання

надання дозволів на приватизацію земельних ділянок, оренди земельних ділянок,
надання для ведення селянського господарства),
-

комунального та дорожнього господарства, благоустрою - 121 звернення;

-

соціального захисту - 138 звернень.

За звітний період було отримано 51 звернення від учасників АТО на
виділення матеріальної допомоги До дня Захисника України. Заяви
задоволені - кошти виділено.
Звернення з земельних питань попередньо вивчаються на засіданні постійних
комісій з подальшим розглядом на сесії міської ради.
У колективних зверненнях найбільш актуальними були питання: видалення
аварійних та старих дерев, проведення освітлення вулиць та ремонту доріг,
дотримання Правил благоустрою, відносин з сусідами, виділення матеріальної
допомоги учасникам АТО. Більшість звернень вирішено позитивно.
Реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб
Відповідно до чинного законодавства на початку 2016 року на органи місцевого
самоврядування були передані повноваження зі здійснення реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб. За звітний період було знято з реєстрації місця
проживання 193 фізичні особи, зареєстровано по місцю проживання 532 фізичні особи.
Інформаційна робота міської ради:
доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності
Інормаційно-аналітична газета міської ради «Рожищанин»
З листопада 2015 по грудень 2016 року було випущено 11 номерів Інормаційноаналітичної газети міської ради «Рожищанин» . Разовий тираж складав 1500
примірників.
Публікуються на сторінках газети репортажі, рішення сесій, розпорядження,
звіти, інформації, регуляторні акти, оголошення, звернення та інші документи, подані

виконавчим комітетом та депутатами міської ради. У кожному номері газети
«Рожищанин» є рубрика «Житель міста», де було опубліковано матеріали про жителів
міста, приурочених до професійних днів. Також кожного номеру було висвітлено
комунальну інфраструктуру

комунальними підприємствами міста (комунальне

підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради», підприємство
житлово-комунального господарства). Також висвітлення тем громади міста Рожище.
Друкуються матеріали, які містять роз’яснення новинок чинного законодавста, а
також проблемних питань, які виникають у суспільному житті.
Багато зроблено у покращенні дизайну газети, її змістовному наповненні (нові
рубрики, опитування та актуальні теми).
Згідно чинного законодавства за даний період було проведено роботу
по оновленню офіційного сайту та переведення його на державний домен gov.ua.
Змінилась назва на rozhrada.gov.ua. Тривають роботи по заповненню та оновленню
даних.
Пленарна робота та робота постійних комісій міської ради
Основною формою та результатом діяльності міської ради є пленарні засідання,
які скликались відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та затвердженого Регламенту роботи ради.
За звітний період проведено 11 чергових та 4 позачергових сесії міської ради та
13 засідань виконавчого комітету. За результатами засідань прийнято 276 сесійних
рішень та 113 рішень виконавчого комітету.
На сесіях міської ради розглянуто 25 депутатських запитів та звернень, ще
7 прийнято та опрацьовано виконавчим апаратом міської ради. На всі запити надано
відповіді, прийняті відповідні рішення, частина з яких вже виконана.
Відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в
Рожищенській міській раді працює 3 постійних комісії ради. Відповідно до Регламенту
роботи Рожищенської міської ради сьомого скликання, усі прийняті рішення
попередньо обговорювались на засіданнях постійних депутатських комісій.
За звітний період було організовано та проведено:

 14 засідань постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики,
дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи,
екології та раціонального використання природних ресурсів;
 12 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,
промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і
зв’язку;
 4 засідання постійної комісії з питань соціального захисту, здоров’я,
освіти, культури, спорту, у справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту.
Спільними зусиллями депутатів міської ради, членів виконавчого комітету у
минулому році вдалося досягти запланованого та закласти фундамент для подальшої
реалізації планів розвитку громади.
Програма «Безпечне місто Рожище на 2016-2018 роки».
Метою програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ
щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності, боротьби з нею,
охорони прав, свободи і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з
органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності.
В

межах фінансування даної програми було закуплено 6 відеокамер та

відеореєстратор для запису та відображення ситуації на вулицях міста.
Побудована захищена єдина локальна мережа між Рожищенською міською
радою та районним відділом поліції для внутрішньої передачі даних, встановлено
відеокамери та обладнання для безперервного запису даних.

Підсумки
Підсумовуючи свою роботу в 2016 році на посаді міського голови, я дякую всім,
хто сумлінно працював над вирішенням поставлених завдань – депутатам міської ради,
членам виконавчого комітету, колективам комунальних підприємств та навчальних
закладів,

керівникам

підприємств

та

установ

міста,

підприємцям,

а

також

представникам громадськості за підтримку, розуміння, терпіння, злагоджену роботу та
щоденну працю, за активну й дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення
нашої територіальної громади.
Для міської влади у своїх майбутніх діях пріоритетними завжди будуть інтереси
людини. Переконаний, що вирішувати всі проблеми міста ми завжди будемо спільно з
депутатським

корпусом,

мешканцями

громади,

допомагаючи

один

одному,

проявляючи й надалі людську мудрість та толерантність.
Сьогодні ми ставимо перед собою ряд важливих завдань, які плануємо
реалізувати протягом 2017 року та наступних років.
Вірю, що й надалі ми будемо разом, усією громадою працювати, допомагати
один одному для загального добробуту, миру і злагоди. Адже майбутнє Рожищенської
міської громади - наше спільне завдання.
Дякую за увагу! Бажаю всім здоров’я, оптимізму та творчої наснаги!

Міський голова

В.А. Поліщук

