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Звіт міського голови
Поліщука Вячеслава Анатолійовича
про діяльність виконавчих органів Рожищенської міської ради
за період роботи 2019 року
Шановні рожищани!
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено
щорічний звіт міського голови про свою діяльність. Все, що зроблено за
звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних
комісій, виконавчого комітету міської ради, сесійної діяльності, роботи
виконавчого апарату міської ради, співпраці з громадськими організаціями,
депутатами Верховної та обласної рад.
РОЗДІЛ 1. РОБОТА АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ
Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення
мети: зробити Рожище сучасним містом, забезпечити достойне життя в
громаді, покращити добробут людей. У цій важливій справі варто завжди
починати з самих себе, тобто з сучасного працездатного управлінського та
виконавчого апарату.
На даний час апарат Рожищенської міської ради складається із 21
штатної одиниці на чолі із міським головою, при затвердженому штатному
розписі в 24 особи. Робота апарату здійснюється у відповідності до
затвердженого плану роботи та завдань. Систематично проводяться
щотижневі наради при
міському голові, на яких розглядаються та
вирішуються поточні питання і визначаються шляхи вирішення проблемних
та перспективних питань. Кожен відділ працює згідно з покладеними на них
завдань та відповідно до Положень.
Відповідно до наданих повноважень, мною видано 137 розпоряджень з
кадрових питань та 220 розпоряджень з питань основної діяльності міської
ради та виконавчого комітету.
На сьогодні одним із завдань, які стоять перед керівництвом міської
ради, є ефективна реструктуризація апарату міської ради та формування
потужного кадрового потенціалу, оскільки кваліфікація, досвід,
професіоналізм спеціалістів органу місцевого самоврядування сприяють
ефективному вирішенню покладених на них завдань.
З метою відповідності займаним посадам, професійного зростання
міська рада особливу увагу приділяє підвищенню кваліфікації і розвитку
співробітників, в тому числі і керівного складу апарату міської ради.
За звітний період спеціалістами апарату міської ради пройдено ряд
навчань з підвищення кваліфікації за різними професійними напрямками,
протягом звітного періоду підвищили свою кваліфікацію: при Волинському
державному закладі післядипломної освіти перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників – 7 осіб, проведено на базі міської ради навчання по
написанню проектів, де 4 працівники апарату отримали сертифікати.

Коротко характеризуючи роботу апарату, хочу зазначити, що міська
рада працювала стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за
пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ЙОГО АПАРАТУ ЗГІДНО З
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ» ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Пленарна робота Рожищенської міської ради та робота її постійних
комісій
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 13 пленарних засідань сесії міської ради, з них 4
чергових та 9 позачергових сесій, на яких прийнято 214 рішень.
На сесіях міської ради розглянуто 26 депутатських запитів та звернень,
ще 6 прийнято та опрацьовано виконавчим апаратом міської ради. На всі
запити надано відповіді, прийнято відповідні заходи або ж надано
роз’яснення з подальшим перенаправленням до профільних установ.
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» в Рожищенській міській раді працює 3 постійних комісії.
Відповідно до регламенту 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;
- 17 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та
фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту і зв’язку;
- 5 засідань постійної комісії з питань соціального захисту, здоров’я,
освіти, культури, спорту, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової
політики.
Спільними зусиллями депутатів міської ради, членів виконавчого
комітету у минулому році вдалося досягти запланованого та закласти
фундамент для подальшої реалізації планів розвитку громади.
Робота виконавчого комітету
У 2019 році було організовано та проведено 11 засідань виконавчого
комітету, на яких розглянуто 96 питань згідно з річним планом засідань, а
також ряду поточних питань, які випливають зі звернень фізичних та

юридичних осіб. Основна частина прийнятих рішень стосувалась: надання
дозволу на приватизацію житла (квартир державного житлового фонду та
гуртожитків), присвоєння поштових адрес будинкам та земельним ділянкам,
встановлення скоригованих тарифів на теплопостачання та водовідведення,
вивезення твердих побутових відходів, які надаються Підприємством
житлово-комунального
господарства
Рожищенського
району,
та
комунальним підприємством «Дільниця благоустрою Рожищенської міської
ради». На постійному контролі знаходяться питання виконання міського
бюджету, стан сплати податків, які надходять до міського бюджету. Всі
рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному сайті міської
ради, згідно з чинним законодавством.
У 2019 році було проведено 6 засідань опікунської ради з питань
забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).
Робота зі зверненнями громадян
За звітний період до міської ради надійшло 410 звернень:
- 240 - на особистому прийомі;
- 170 - поштою;
- 38 – колективних звернень;
Найбільш актуальними у зверненнях були питання:
-111-земельних відносин;
-112-соціального захисту;
-111- комунального господарства.
Реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб
За звітний період прийнято, перевірено на відповідність чинному
законодавству:
- 587 заяв про реєстрацію місця проживання;
- 321 заяву про зняття з реєстрації;
- 78 осіб знято за повідомленням про зняття з реєстрації іншого органу
реєстрації місця проживання;
- 42 особи зняті за свідоцтвом про смерть.
Відмов або скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання
протягом звітного періоду не було.
Згідно Правил реєстрації місця проживання від 04.04.2016 року, для
осіб які оформляють або отримали ПГУ з безконтактним електронним носієм
підготовлено та видано 955 довідок ф.13 про реєстрацію місця проживання.
Всі дані про здійснення реєстрації місця проживання та зняття місця
проживання внесені до реєстру виборців та Реєстру територіальної громади
міста Рожище. Також для забезпечення контролю міграції громадян, зміни
щодо реєстрації місця проживання направляються до Рожищенського РВК,
Рожищенського
відділення
статистики,
Рожищенської
РДА
та
Рожищенського РС УДМС у формі звітів.
Згідно чинного законодавства, при реєстрації місця проживання
фізичних осіб стягується адміністративний збір до місцевого бюджету.

З 2017 року формується Реєстр територіальної громади міста Рожище,
станом на 01.01.2020 року відредаговано та сформовано 12 015 карток
відносно фізичних осіб, які проводили дії щодо реєстрації або зняття місця
проживання.

Інформаційна робота міської ради:
доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності
З метою покращення інформування громадськості з питань діяльності
органу місцевого самоврядування продовжено розвиток та розширення
можливостей офіційного веб-сайту Рожищенської міської ради та її
виконавчого комітету.
Зокрема у 2019 році відбулися зміни на краще у зовнішньому вигляді
сайту – він став більш сучаснішим з дизайнерського та технічного боку, над
наповненням якого продовжуємо працювати.
Змінились інформаційне наповнення та структура розміщення
інформації. Так, на сайті з’явилися додаткові розділи та підрозділи,
інформаційні поля та мережеві функції. Змінено сам підхід до інформування
на його сторінках, що значно поліпшує доступ до інформації. Додано велику
кількість відсутньої до цього документації, змінена структура її розміщення,
працювати з документами стало зручніше.
Вперше через сайт міської ради було подано та розглянуто електронну
петицію.
На веб-сайті Рожищенської міської ради оперативно розміщується
інформація, яка дає чітке розуміння, чим займається місцева влада:

проекти рішень ради;

проекти рішень виконавчого комітету;

проекти регуляторних актів та їх аналіз;

прийняті рішення ради та виконавчого комітету;

плани проведення та порядок денний засідань ради,
виконкому та комісій;

результати поіменних голосувань депутатів ради.
Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття
нормативних документів.
Також на веб-сторінці міської ради розміщується така інформація:

інформація про структуру місцевої влади, місію, функції,
повноваження, завдання, напрями діяльності.

звіти про використання бюджетних коштів, зокрема за
окремими програмами;

інформація про депутатів місцевої ради, членів виконавчого
комітету ради;

статут територіальної громади;

висвітлюється робота комунальних підприємств;

розміщується інформація про створені ОСББ та їх
функціонування;

порядок та умови проходження конкурсів оголошених
міською радою;

новини, анонси, оголошення, вакансії та ін.

відкрита можливість вільного коментування новин на сайті.


РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2019 РІК
Одним з найважливіших напрямків роботи міської ради є формування,
наповнення та виконання міського бюджету. Це завдання було успішно
виконано у 2019 році.
1. Дохідна частина міського бюджету:
Формування показників міського бюджету на 2019 рік здійснювалось
відповідно до правових і методологічних норм визначених у Бюджетному та
Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет
України на 2019 рік».
За 12 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло власних
надходжень та прирівняних до них платежів у сумі 22 496,1 тис. грн. В тому
числі до загального фонду бюджету – 19 052,3 тис. грн, до спеціального
фонду бюджету – 3443,8 тис. грн. Крім того надійшло іншої субвенції з
районного бюджету по загальному фонду у сумі 14 117,4 тис. грн та
субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції по спеціальному фонду
міського бюджету у сумі 3457,8 тис. грн.
Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 2019
рік, фактично надійшло:
До загального фонду міського бюджету
1. Податкові надходження – 17671,6 тис. грн, або 109,9 % виконання,
а саме:
- податок на прибуток підприємств комунальної власності у сумі 44,1
тис. грн;
- внутрішні податки на товари та послуги в сумі 2 421,4 тис. грн, в
тому числі:
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 934,0 тис. грн;
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(пальне) у сумі 290,4 тис. грн;
- акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (пальне) у сумі 1197,0 тис. грн;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості у сумі 4,7 тис. грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості у сумі 265,2 тис. грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості у сумі 212,3 тис. грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості у сумі 700,1 тис. грн;
- земельний податок з юридичних осіб у сумі 4 997,6 тис. грн;
- орендна плата за землю з юридичних осіб 773,2 тис. грн;
- земельний податок з фізичних осіб у сумі 341,1 тис. грн;
- орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 284,6 тис. грн;
- транспортний податок з фізичних осіб у сумі 11,5 тис. грн;
- єдиний податок з юридичних осіб у сумі 800,9 тис. грн;
- єдиний податок з фізичних осіб у сумі 6 809,6 тис. грн;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 0,3
тис. грн;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин у сумі 5,0 тис. грн.
2. Неподаткові надходження – 1 373,9 тис. грн, або 102,7 % виконання,
а саме:
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого
бюджету у сумі 1,3 тис. грн:
- адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 63,2 тис. грн;
адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів у сумі 85,2 тис. грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 1 151,4 тис.
грн;
- державне мито у сумі 40,2 тис. грн;
- орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надають в
користування на умовах оренди у сумі 0,6 тис. грн;
- інші надходження у сумі 32,0 тис. грн.
3. Доходи від операцій з капіталом - 6,8 тис. грн. (понадпланові
надходження), в тому числі кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові
кошти, власники яких невідомі у сумі 6,8 тис. грн.
4. Офіційні трансферти від органів державного управління - 14 117,4
тис. грн, з них інша субвенція з місцевого бюджету у сумі 14 117,4 тис. грн.

Дохідна частина загального фонду міського бюджету в цілому виконана
на 72,9 відсотка.
Відповідно до внесених змін розпорядженням КМУ № 1192-р від
04.12.2019 року щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій, виділеної згідно розпорядження КМУ №500-р від
10.07.2019 року, кошти у сумі 10 326 270 гривень до загального фонду
міського бюджету не надійшли .
До спеціального фонду міського бюджету надійшло:
1. Податкові надходження – 38,3 тис. грн, або 89,0% виконання:
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне
повітря
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення, у сумі 36,3 тис. грн;
- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як
вторинної сировини у сумі 2,0 тис. грн.
2. Неподаткові надходження – 1631,1 тис. грн, або 160,5 відсотка:
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища в наслідок
господарської та іншої діяльності – 9,9 тис. грн;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту – 352,5 тис. грн;
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю у сумі 835,5 тис. грн (батьківська плата за харчування
дітей у дошкільних закладах освіти);
- плата за оренду майна бюджетних установ у сумі 43,3 тис. грн;
- благодійні внески, гранти та дарунки у сумі 287,5 тис. грн;
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання
цільових заходів у сумі 102,4 тис. грн.
3. Доходи від операцій з капіталом у сумі 1 774,4 тис. грн, або 100,8
% виконання, в тому числі:
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності у сумі
843,5 тис. грн;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з
розстроченням платежу у сумі 930,9 тис. грн.
4. Офіційні трансферти від органів державного управління - 3 457,8
тис. грн., з них субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції
у сумі
3 457,8 тис. грн.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по власних
надходженнях та прирівняних до них платежах виконана на 101,7 відсотка.
Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 2019
рік виконана на 99,6 %, освоєно 30 427,4 тис. грн. Профінансовано такі
галузі:
 Державне управління – 4 407,3 тис. грн.
 Дошкільна освіта – 15 132,3 тис. грн.
 Культура і мистецтво – 160,6 тис. грн.
 Фізична культура і спорт – 197,5 тис. грн.
 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії – 317,3 тис. грн.
 Забезпечення
функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства – 492,4 тис. грн.
 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією житлово-комунального
господарства – 457,4 тис. грн.
 Організація благоустрою населених пунктів – 4 797,5 тис. грн.
 Здійснення заходів із землеустрою – 98,9 тис. грн.
 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 689,9 тис. грн.
 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 606,1 тис. грн.
 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха – 3,0 тис. грн.
 Громадський порядок і безпека – 52,2 тис. грн.
 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів - 31,5
тис. грн.
 Інші субвенції з місцевого бюджету – 1 943,8 тис. грн.
 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів - 30,0 тис. грн.
На виплату заробітної плати спрямовано 12 781,4 тис. грн, нарахування
на зарплату – 2 889,1 тис. грн. На оплату послуг за енергоносії та природний
газ спрямовано з загального фонду – 1 972,2 тис. грн.
Відшкодовано КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»
за використану електроенергію на вуличне освітлення міста у сумі 300,0 тис.
грн.
Компенсовано Підприємству житлово-комунального господарства за
використану жителями міста Рожище питну воду колонки у центрі міста
(біля Рожищенського районного історико-краєзнавчого музею) у сумі 4,2 тис.
грн.
Використано на харчування дітей із загального фонду - 1 009,9 тис. грн.
По спеціальному фонду міського бюджету за 2019 рік видаткова
частина виконана на 44,6 %, освоєно 8 814,2 тис. грн.

Профінансовано такі галузі:
Державне управління – 232,4 тис. грн.(капітальний ремонт покрівлі
даху адміністративного приміщення міської ради у сумі 176,3 тис. грн,
придбання комп’ютерної техніки у сумі 12.8 тис. грн, оплата
теплопостачання у сумі 43,3 тис. грн);
Дошкільна освіта – 2 071,2 тис. грн.( придбання обладнання та
предметів довгострокового користування - 130,8 тис. грн, виготовлення
проектно-кошторисної документації на нове будівництво нежитлової будівлі
(котельні) по вулиці Шевченка,89а в місті Рожище Волинської області на
суму 37,0 тис. грн, реконструкція пішохідних доріжок та проїздів ДНЗ №2
«Дзвіночок» - 822,9 тис. грн, придбання продуктів харчування за рахунок
батьківської плати у сумі 837,4 тис. грн, придбання продуктів харчування
за рахунок благодійних внесків у сумі 2,8 тис. грн, предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю за рахунок благодійних внесків – 206,0 тис. грн та
предметів довгострокового користування за рахунок благодійних внесків на
суму 34,3 тис. грн.
Організація благоустрою населених пунктів – 146,7 тис. грн (з них
фінансування заходів по Програмі громадських робіт у сумі 102,4 тис. грн (за
рахунок коштів Рожищенського районного центру зайнятості), придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 18,4 тис. грн (за рахунок
благодійних внесків та дарунків (ПрАТ «Уманьферммаш»), придбання
основних засобів та предметів довгострокового користування - 25,9 тис. грн
(ПрАТ «Уманьферммаш»).
Будівництво інших об’єктів комунальної власності – 285,1 тис. грн;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 253,7 тис. грн;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету – 3 457,8 тис.
грн;
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 2 342,1
тис. грн (з них поповнення статутного капіталу Підприємства житловокомунального господарства у сумі 1 888,8 тис. грн та поповнення
статутного капіталу Комунального підприємства «Дільниця благоустрою
Рожищенської міської ради» у сумі 453,3 тис. грн).
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів
відповідної субвенції з державного бюджету не проводилось в зв’язку з
відсутністю коштів субвенції у сумі 10 326,3 тис. грн, відповідно до
внесених змін розпорядженням № 1192-р від 04.12.2019 року щодо розподілу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку, виділеної згідно розпорядження
КМУ №500-р від 10.07.2019 року.
РОЗДІЛ 4. РОЗБУДОВА МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

З метою приведення вулично-шляхової мережі у відповідність до вимог
стандартів, нормативів, правил безпеки дорожнього руху в 2019 році
продовжувались роботи з утримання в належному стані вулиць, тротуарів та
доріг комунальної власності міста.
За допомогою субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах здійснено:
- капітальний ремонт вулиці Героїв УПА на суму 2 217,401 тис. грн,
сума субвенції 2 074,653 тис. грн;
- поточний середній ремонт вулиці Калнишевського на суму 1 278,437
тис. грн., сума субвенції 1 242,3 тис. грн;
- поточний середній ремонт вулиці 8 Березня на суму 179,950 тис. грн,
сума субвенції 140,801 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт
провулку Шевченка – Чехова на суму 145,040 тис. грн., вулиці Гагаріна біля
костелу на суму 163,144 тис. грн.
За ініціативою мешканців міста з залученням коштів населення було
проведено поточні ремонти доріг по вулицях Філатова, І. Франка, Тичини,
Толстого, Світанковій, проїздів Тичини-Шведа та Толстого-Виговського,
фінансування з міського бюджету становить 456,9 тис. грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор» за сучасними
технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття на суму 376,8
тис. грн по вулицях Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна,
Марка Вовчка, Шевченка, Мостовій, Граничній, Заньковецької, Шилокадзе,
Ліпкана, Курбаса, площі Б. Хмельницького.
Відновлено покриття тротуарів з укладанням бруківки по вулицях
Грушевського на суму 200,0 тис. грн та Привокзальній біля ДНЗ №2
«Дзвіночок» на суму 127,2 тис. грн.
Оновлено огорожу ДНЗ № 2 «Дзвіночок» зі сторони вулиці
Привокзальної на суму 118,9 тис. грн. На території ДНЗ № 2 закінчено
роботи по реконструкції пішохідних доріжок та проїздів на суму 779,7 тис.
грн., в тому числі субвенція з обласного бюджету на виконання робіт складає
400,0 тис. грн.
Практично завершені роботи з капітального ремонту тротуарів по
вулиці Незалежності на ділянці від площі Б. Хмельницького до площі
Незалежності. Вартість виконаних робіт становить 1 404,02 тис. грн,
необхідно вирішувати питання фінансування, яке було заблоковане
урядовими рішеннями.
Розроблено робочий проект на капітальний ремонт тротуарів по вулиці
Незалежності від вулиці Драгоманова до вулиці Марка Вовчка, кошторисна
вартість робіт становить 2 485,44 тис. грн.
Проведено роботи із нанесення дорожньої розмітки та пішохідних
переходів на проїжджих частинах вулиць міста на суму 74,7 тис. грн.

Активно продовжувались роботи з відновлення вуличного освітлення
міста.
За звітний період здійснено реконструкцію та поточний ремонт мереж
вуличного освітлення по вулицях міста Рожище:
•
Мазепи,
•
Пирогова,
•
Кар'єрна,
•
Терешкової,
•
Січових Стрільців,
•
Курбаса,
•
Кольцова,
•
М. Вовчка,
•
Сухарєва,
•
Гранична.
Всього у 2019 році додатково було підключено 97 ліхтарів вуличного
освітлення, на що з міського бюджету виділено 635,3 тис. грн.
В міському парку облаштовано спортивний майданчик з тренажерним
обладнанням на суму 204,1 тис. грн.
Завершено роботи з капітального ремонту даху адміністративного
приміщення міської ради, виконано робіт на суму 105,0 тис. грн.
РОЗДІЛ 5. ПІДСУМКИ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК
1. Підприємство житлово-комунального господарства
Підприємство житлово-комунального господарства за 2019 рік надало
житлово-комунальних послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим
споживачам на суму 9260,3 тис. грн.
Найбільшою складовою собівартості виробництва послуг є енергоносії. В
2019 році підприємство спожило 223,4 тис. куб. м природного газу на суму
1965,5 тис. грн, використало 778,8 тис. кВт/год. електроенергії на суму
1197,5 тис. грн, паливо-мастильні та будівельні матеріали – 672 тис. грн,
виплачено заробітну плату працівникам в сумі – 3517,5 тис. грн, сплачено
податків в сумі – 2306,3 тис. грн. Загальна сума витрат становить – 8029,6
тис. грн.
За кошти міської ради були придбані основні засоби на суму 1888 846,8
гривень, а саме:
 Екскаватор-навантажувач MST M542Plus
1691 690,00
 Перфоратор
17 784,80
 Електротельфер (2шт.)
46 000,00
 Машина для чищення труб
49 980,00
 Комп’ютери ( 2 шт.)
35 950,00
 Задній міст ГАЗ – 53
40 236,00

- Дифманометр

7 206,00

2. Комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської
міської ради»
За 2019 рік підприємство отримало доходів в загальній сумі 5 379754
грн, (без ПДВ) з них:
1. За надання послуг з вивозу ТПВ – 1 632 330 грн:
- Приватний сектор – 562 227 грн (10%).
- Квартирний сектор – 505 229 грн (9%).
- Підприємства та організації – 564 875 грн (11 %).
2. За проведення робіт по благоустрою міста – 3 298 029 грн (61%).
3. За надання інших послуг – 449 395 грн (9%).
В наслідок фінансово-господарської діяльності було отримано прибуток
241,6 тис. грн.
У звітному періоді Рожищенською міською радою надано внески на
поповнення статутного фонду в сумі 453 280 грн.
Кошти було використано на закупівлю основних засобів та модернізацію
наявної техніки. А саме, закуплено:
- Подрібнювач гілок PG-120T-K - 80250,00 грн.
- Садовий трактор Husgvarna CTH 182 T - 69750,00 грн.
- Вуличні спортивні тренажери - 56480,00 грн.
- Садовий обприскувач - 15300 грн.
- Твердопаливний котел - 78400 грн.
- Бензопила STIHL MS661 C-M - 28100 грн.
- Двигун Д245.12С-231 М ЗІЛ130 - 125000,00 грн.
- Поточний ремонт автомобіля КАМАЗ – 192764грн.
РОЗДІЛ 6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
МІСТА
Мережа закладів дошкільної освіти Рожищенської міської ради
складається із 4 установ.
У 2019 році в дошкільних навчальних закладах міста функціонувало 24
групи, в яких виховується 551 дитина віком від 2 до 6 років. Забезпечують
навчально-виховний процес у дитсадках 160 працівників педагогічного і
допоміжного персоналу. Заклади надають комплекс освітньо-виховних
послуг, визначених законодавством та державними програмами,
затвердженими Міністерством освіти і науки України.
На забезпечення функціонування дошкільної освіти коштом
міжбюджетних трансфертів з районного бюджету було направлено 14 млн
100 тис. 393 грн.

Під час реалізації
«Програми підтримки та збереження об’єктів і
майна комунальної власності територіальної громади міста на 2019 рік» було
виконано ряд заходів на загальну суму 2 022 528 гривень, в тому числі:
по ЗДО № 1 «Малятко»
 Придбання електричної плити для приготування їжі на суму 27
000 грн;
 придбання двох опалювальних котлів на суму 91 800 грн;
 придбання оргтехніки для проведення занять з дітьми на суму 12
000 грн;
 оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної
пожежної сигналізації у сумі 1 280 грн;
 придбано будівельних матеріалів та комплектуючих матеріалів
для проведення ремонтних робіт приміщення закладу на суму 60
516 грн;
 придбано та встановлено сантехнічних матеріалів на суму 2 038
грн;
 придбано дитячі меблі на суму 54 510 грн;
 проведено технічне діагностування вогнегасників на суму 755
грн;
 придбано господарчих товарів та канцтоварів на суму 7 152 грн;
 придбано побутові електроприлади (бойлер, електрочайник,
швейна машинка, світильники) на суму 10 144 грн;
 придбано килимове покриття на суму 5 968 грн;
 придбано паливно-мастильні матеріали на суму 1 732 грн;
 придбано стабілізатор напруги на суму 3 000 грн;
 придбано картридж на суму 600 грн;
 придбано м’який інвентар (рушники, постільна білизна, матраци,
подушки, тюль) на суму 33 042 грн;
 придбано матеріали для ізоляції труб (теплопостачання) на суму
878 грн;
 проведено поточний ремонт
приміщення закладу (договір
цивільно-правового характеру на виконані роботи) на суму 67
060 грн;
 проведено поточний ремонт
обладнання електрощитової в
приміщені котельні на суму 6 753 грн;
 проведено встановлення опалювальних котлів на суму 30 390
грн;
 оплачено за надані телекомунікаційні послуги у сумі 2 912 грн;
 оплачено за вивіз твердих побутових відходів та нечистот у сумі
11 598 грн;
 оплачено за дератизацію приміщень у сумі 466 грн;

 оплачено за проведений медогляд працівників закладу у сумі 1
918 грн;
 оплачено за ряд виконаних робіт по підготовці до опалювального
сезону та до його завершення у сумі 4 981 грн;
 оплачено за технічне обслуговування засобів пожежної
сигналізації у сумі 3 550 грн;
 оплачено за технічне обслуговування опалювальних котлів у сумі
5 542 грн;
 оплачено за вимірювання опору ізоляції кабельних ліній у сумі 1
047 грн;
 оплачено за ремонт оргтехніки у сумі 1 420 грн;
 оплачено за різні лабораторні дослідження у сумі 831 грн.
по ДНЗ № 2 «Дзвіночок»
 Проведено реконструкцію пішохідних доріжок та проїздів на
території на суму 422 876 грн;
 проведено ремонт водопровідної та каналізаційної системи на
суму 33 088 грн;
 проведено ремонт системи опалення закладу на суму 23 924 грн;
 здійснено поточний ремонт огорожі території закладу на суму
118 941 грн;
 здійснено поточний ремонт освітлення території закладу на суму
32 027 грн;
 оплачено за поточний ремонт електрообладнання ввіднорозподільного пристрою у сумі 3 903 грн;
 оплачено за монтаж стелі
(спортивний зал, центральний
коридор, методичний кабінет) на суму 35 100 грн;
 здійснено озеленення території закладу на суму 35 876 грн;
 придбано будівельних матеріалів для проведення ремонтних
робіт приміщення закладу на суму 83 506 грн;
 придбано господарчі товари на суму 5 461 грн;
 придбано канцтовари на суму 1 165 грн;
 придбано сантехнічні матеріали на суму 2 600 грн;
 придбано меблі на суму 25 000 грн;
 придбано електротовари на суму 3 870 грн;
 проведено експертизу вимірювальної техніки на суму 2 757 грн;
 оплачено за проведений медогляд працівників закладу на суму 3
552 грн;
 оплачено за надані телекомунікаційні послуги на суму 2 875 грн;
 оплачено за дератизацію приміщень на суму 482 грн;
 оплачено за вивіз твердих побутових відходів на суму 5 494 грн;
 оплачено автопослуги за вивіз будівельних відходів на суму 15
176 грн;

 оплачено за ряд виконаних робіт з підготовки до опалювального
сезону та до його завершення на суму 5 700 грн;
 оплачено по договору підряду за виконані ремонтно-будівельні
роботи з ремонту приміщення закладу на суму 42 455 грн та ін.
по ДНЗ № 3 «Сонечко»
 Оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної
пожежної сигналізації на суму 5863 грн;
 придбано сантехнічні матеріали на суму 7 604 грн;
 придбано будівельні матеріали для проведення капітального
ремонту харчоблоку закладу на суму 61 985 грн;
 придбано канцтовари на суму 1 870 грн;
 придбано електротовари на суму 2 875 грн;
 придбано електроприлади (м’ясорубка, бойлер) на суму 5 995
грн;
 придбано господарчі товари на суму 4 942 грн;
 придбано меблі на суму 20 331 грн;
 придбано принтер на суму 3 800 грн;
 оплачено згідно договору підряду за виконані ремонтнобудівельні роботи з ремонту приміщення закладу на суму 124 040
грн;
 оплачено за надані телекомунікаційні послуги на суму 2 916 грн;
 оплачено за дератизацію приміщень на суму 408 грн;
 оплачено за вивіз твердих побутових відходів на суму 6 104 грн;
 оплачено за ряд виконаних робіт з підготовки до опалювального
сезону та до його завершення на суму 5 692 грн;
 оплачено за проведений медичний огляд працівників закладу та
інші дослідження на суму 1 555 грн;
 проведено технічне діагностування на суму 998 грн та ін.
по ДНЗ №4 «Струмочок»
 Виготовлено проектно-кошторисну документацію на нове
будівництво нежитлової будівлі (котельні) по вулиці Шевченка,
89а на суму 36 956 грн;
 придбано електронні ваги на суму 10 676 грн;
 придбано дитячі меблі на суму 38 399 грн;
 здійснено облаштування системи водостоку на суму 36 600 грн;
 оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної
пожежної сигналізації у сумі 5 460 грн;
 проведено поточний ремонт зовнішніх мереж освітлення закладу
на суму 15 537 грн;
 придбано будівельні матеріали для проведення поточних
ремонтів у закладі на суму 10 656 грн;

 придбано господарчі товари на суму 5 366 грн;
 придбано сосну новорічну для дітей на суму 3 500 грн;
 придбано текстильні матеріали (в тому числі матраци, подушки)
на суму 12 400 грн;
 придбано бланки на суму 2 000 грн;
 проведено технічне діагностування вогнегасників на суму 814
грн;
 оплачено за проведений медичний огляд працівників закладу та
інші дослідження на суму 2 521 грн;
 оплачено за надані телекомунікаційні послуги на суму 2 874 грн;
 оплачено за дератизацію приміщень на суму 208 грн;
 оплачено за вивіз твердих побутових відходів на суму 2 272 грн;
 проведено поточний ремонт обладнання на суму 2 600 грн та ін.
В рамках даної програми, з метою фінансової підтримки дошкільних
навчальних закладів міста, було додатково спрямовано кошти міського
бюджету на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
обслуговуючому персоналу у сумі 220 000 гривень.
РОЗДІЛ 7. ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
7.1. Благоустрій міста
Програма «Благоустрій міста 2019»
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення
утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Рожище
та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов
праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.
В межах програми були профінансовані наступні роботи:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Перелік робіт
Благоустрій міста на 2019 р.
Технічне обслуговування та утримання в належному
стані системи вуличного освітлення
Утримання міських кладовищ, малих архітектурних
форм та пам’ятних споруд
Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ міста
Підготовка міста до новорічних, травневих свят, Дня
Незалежності та Дня міста
Утримання та обслуговування вуличної ливневої
мережі, стічних канав, ставків

Використано
коштів, грн.
1102538,61
479747,52
298139,06
146533,82
120837,14
13665,20

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Утримання дитячих майданчиків, міських парків та
скверів
Озеленення територій міста (викошування газонів,
прополювання квітників, садіння квітників)
Видалення дерев, формування крони дерев та
обрізування гілок.
Грейдерування та утримання доріг
Зимове утримання, а саме очистка від снігу та
посипання ПСС проїжджої частини вулиць, тротуарів,
доріжок міста.
Фарбування зупинкових павільйонів, урн, лавок
Встановлення контейнерів для ТПВ
Встановлення знаків, нанесення розмітки
Поточний ремонт електромереж по вул. Гранична
Поточний ремонт електромереж по вул. 8-го Березня
Поточний ремонт електромереж по вул. Сухарєва
Вилов безпритульних собак
Доставка та установка спортивних тренажерів у
центральному парку
Виготовлення проекту на поточний ремонт освітлення
вул. Мазепи
Поточний ремонт електромереж по вул. Мазепи
Поточний ремонт електромереж по провулку Мазепи
Поточний ремонт огорожі міського кладовища по вул.
Селянській
Поточний ремонт електромереж центрального парку
міста (спортивний майданчик)
Поточний ремонт електромереж по вул. Січових
Стрільців
Поточний ремонт покриття спортивного майданчика в
центральному парку міста
Закупівля урн для сміття
Поточний ремонт електромереж по вул. Кільцева
Поточний ремонт електромереж по вул. Курбаса

163429,66
54475,66
414707,94
262976,34
297086,23

20628,87
106036,80
176832,21
15540,00
2775,00
12204,00
29400,00
25209,00
7481,00
187679,00
20812,00
98122,00
10346
32041,00
95995,00
16000,00
38682,00
45131,00

Відповідно до міжмуніципальної угоди було перераховано кошти в сумі 1800
тис. грн Луцькій міській раді на придбання сміттєсортувальної лінії.

Програма
запровадження роздільного збору твердих побутових відходів
на 2018-2020 роки
В межах дії даної програми у 2019 році було проведено закупівлю та
встановлення 20 контейнерів для сміття біля багатоквартирних будинків на

суму 75,7 тис. грн, також встановлено огорожу та накриття для контейнерів
для сміття біля буд. 99а по вул. Незалежності.

Програма розвитку та збереження зелених насаджень міста
Рожище на 2019 рік
У 2019 році було профінансовано закупівлю саджанців дерев та кущів,
які було висаджено працівниками КП «Дільниця благоустрою Рожищенської
міської ради» по периметру тренажерного майданчика в парку біля храму
Різдва Пресвятої Богородиці та у сквері по вул. Незалежності в місті Рожище.
Загальна вартість рослин складає 31,5 тис. грн.
«День довкілля»
проведені заходи

шт

Площа
нових
газонів,
квітників
га

Протяжність
очищених
від сміття
берегів
км

50

0,2

1,2

Площа упорядкованих територій
парків, скверів, алей

Кількість
посаджених
дерев

Кількість
посаджених
кущів

га

шт

7,7

-

Кількість
учасників заходів
чол

250

7.2. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Рожище
на 2019 рік
Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.
Рожище на 2019 рік» з метою популяризації та розвитку спорту для
організації та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів,
спортивних свят та інших заходів, з міського бюджету в загальному було
виділено 27 499,70 грн., а саме у 2019 році було профінансовано проведення
наступних заходів спортивного характеру:
- Міський турнір з волейболу пам’яті Петра Івановича Біляшевича –
1000,00 грн.
- Спортивні заходи для дітей, присвячені до Дня міста Рожище –
2000,00 грн.
- Відкритий турнір з настільного тенісу – 1 500,00 грн.
- Міський турнір з волейболу, присвячений Дню захисника України –
1500,00 грн.
- Міський військово-патріотичний захід «Хто ти майбутній захисник
Вітчизни» приурочений до Дня захисника України – 2 000,00 грн.
- Шаховий турнір для молоді м. Рожище – 1 500,00 грн.
- Турнір з міні-футболу присвячений пам’яті тренера Наконечного
Степана Федоровича – 1 500,00 грн.
- Турнір з міні-футболу присвячений серед юнаків молодшої вікової
групи пам’яті тренера Наконечного Степана Федоровича – 1 500,00 грн.
Кошти використовувались на заохочувальні призи, медалі, грамоти,
дипломи, кубки для учасників змагань.

Також було закуплено спортивну форму для учасників «ІІІ
Міжнародної літньої «Сеньоріади» від міста Рожище на суму 15 000,00 грн.

7.3. Програма розвитку футболу в місті Рожище на 2018-2019
роки
Основною метою Програми є: пропагування серед мешканців міста
Рожище здорового способу життя, занять фізкультурою, спортом
і особливо аматорським футболом, як одним з найулюбленіших і
найдоступніших видів спорту, сприяння його розвитку, масовості, гідного
представництва на рівні району та області, досягнення високих спортивних
результатів.
В межах фінансування даної програми у 2019 році в загальному було
витрачено 170 тис. грн, з яких:
- Закупівля інвентарю (м’ячі, форма тощо) – 95 000,00 грн;
- Оплату послуг перевезення гравців – 75 000,00 грн.

7.4. Програма захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного характеру на 2017-2020 роки
Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження
виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного
характеру (зниження рівня негативного впливу), забезпечення відповідного
рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту
населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини,
суспільства та довкілля.
У 2019 році державній пожежно-рятувальній частині № 3 м. Рожище
було виділено кошти в сумі 33 006 грн.

7.5. Програма «Безпечне місто на 2019 рік»
В межах фінансування даної програми у 2019 році було додатково
закуплено та встановлено 5 камер відеоспостереження на суму 42 094,00 грн
та послуги з утримання захищеної локальної мережі для внутрішньої
передачі даних на суму 10 100,00 грн.

7.6. Програми щодо житлово-комунального господарства
Програма
фінансової підтримки комунальних підприємств Рожищенської міської
ради на 2019-2020 роки
По даній програмі було профінансовано закупівлю спецодягу для
працівників підприємства ЖКГ на суму 38,1 тис. грн., шин для автомобілів
ГАЗ на суму 17,1 грн.,

Надано поворотну фінансову допомогу на погашення заборгованості
підприємства ЖКГ за спожитий природній газ на суму 462,0 тис. грн та
електроенергію на суму 68,0 тис. грн., сплачено штраф НАК «Нафтогаз
України» за порушення термінів оплати за спожитий газ у 2017 р. на суму
21,2 тис. грн. Тим самим забезпечено своєчасний початок опалювального
сезону в місті.
Програма
розвитку системи теплопостачання підприємства ЖКГ Рожищенського
району Волинської області на 2019-2020 роки
За кошти виділені на виконання цілей Програми в котельні №1 по вул.
Куліша проведено поточний ремонт, експертизу та повне технічне
опосвідчення котла, повірку приладів КВП, заміну силового вводу в
електрощитову, ремонт покрівлі котельні та заміну запірної арматури в
колодязях теплотрас на суму 104,0 тис. грн, виконано поточний ремонт
теплотраси по вул. Шевченка на суму 186,4 тис. грн.
Програма
охорони навколишнього природногосередовища на 2019-2020 роки
Метою Програми є зниження антропогенного впливу життєдіяльності
людини на навколишнє природне середовище.
За кошти, виділені на програму у 2019 році проведено поточний ремонт
металевих конструкцій каналізаційного колектора на полях фільтрації міста
та поновлення санітарних зон на територіях водозабору та водонапірної
башти по вул. Героїв УПА на суму 25,2 тис. грн.
Програма
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства підприємства ЖКГ
Рожищенського району Волинської області
на 2019-2020 роки
За кошти міського бюджету у 2019 році в рамках Програми проведено
поточний ремонт водопровідних мереж по вул. Марка Вовчка на суму – 215,0
тис. грн, поточний ремонт водопровідних мереж з встановленням запірної
арматури по вулицях Незалежності, Кондратюка, Чехова, 1 Травня, Пушкіна,
Калнишевського, Привокзальна на суму 106,7 тис. грн, гідродинамічне
очищення самоплинного колектора каналізаційної мережі протяжністю 514
метрів по вул. Чехова і очистка 23-х каналізаційних колодязів та КНС на
суму 110,0 тис. грн. Виконано робіт на загальну суму – 440,0 тис. грн.
Програма
утримання мереж електропостачання багатоквартирних житлових
будинків, що перебувають в управлінні підприємства житловокомунального господарства на 2017 – 2019 роки
У 2019 році Програму було профінансовано на суму 228 851,80 грн.
Кошти використовувались для поточного ремонту електромереж будинку №
94 та 95 по вул. Незалежності.

Програма
«Питна вода на 2017-2019 роки»
В 2019 році Програму було профінансовано на суму 4 187,82 грн.
Кошти використовувались на відшкодування витрат підприємству житловокомунального господарства з міського бюджету за підйом та
транспортування води споживачам, що здійснюється через водозабірну
колонку центрального водопроводу біля будинку № 66 по вул. Незалежності
по ціні тарифу (за фактичні показники лічильника).

7.7. Сприяння діяльності та розвитку органів
самоорганізації населення.
В рамках «Програми сприяння діяльності та розвитку органів
самоорганізації населення, в тому числі об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків на 2017-2020 роки» було проведено 4 етапи
конкурсу із відбору проектів спрямованих на фінансування заходів
Програми.
За результатами конкурсу за умовами спів фінансування вдалось
успішно реалізувати 9 проектів, а саме:
Етап
конкурсу

Назва проекту

1.

Проект
поточного
ремонту 54 425 грн
вимощення навколо будинку та
входів в під’їзди в житловому
будинку по вул. Чайковського, 13 в
м.
Рожище
та
облаштування
прибудинкової
території
ОСББ
«Чайка-13».

54 425 грн

1.

Проект з енергозбереження ОСББ
«Кудрявий».
Проект
з
облаштування
прибудинкової
території
ОСББ
«Святковий».
Проект на поточний ремонт огорожі
навколо житлового будинку по вул.
Чайковського, 13 в м. Рожище,
ОСББ «Чайка-13».
Проект з енергозбереження ОСББ
«Рожище – Пушкіна,5»
Проект
на
поточний
ремонт
площадки та огорожі для зберігання
твердих
побутових
відходів

15 420 грн

15 420

17 628,5 грн

17 628,5 грн

17 344,5 грн

17 344,5 грн

7 560 грн

7 560 грн

9 860,5 грн

9 860,5 грн

2.

2.

3.
3.

Обсяг
Обсяг
спів
фінансування фінансування
проекту
з ОСББ
міського
бюджету

житлового
будинку
по
вул.
Чайковського,13 в м. Рожище, ОСББ
«Чайка-13».
3.
Проект заміни системи освітлення 38 737,5 грн 38 737,5 грн
приміщення будинку № 9а, що по
вулиці Драгоманова, м. Рожище,
ОСББ «Кудрявий».
4.
Проект з енергозбереження ОСББ 8 200 грн
8 200 грн
«Центральний-Рожище».
4.
Проект з енергозбереження ОСББ 6 650 грн
6 650 грн
«Святковий».
Також важливим напрямком роботи є організація проведення різного
роду семінарів та навчальних тренінгів для представників органів
самоорганізації населення а також для тих, хто має бажання створити ОСН.

7.8. Культура
У рамках «Програми відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Рожище,
здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік» працівниками
апарату було організовано проведення таких культурно-масових заходів як
святкування День міста Рожище, День молоді, святкування Нового року,
спільно з КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» організовано
«Кіндер-фест 2019» до Дня захисту дітей та «Резиденцію Святого Миколая»
для дітей міста.
Також протягом року було проведено ряд конкурсів, а саме – конкурс
на кращий промоційний бренд міста Рожище, «Двір зразкового порядку –
2019», конкурс «Напиши листа Святому Миколаю».
В ході реалізації «Програми підтримки книговидання місцевих
авторів на 2018-2019 роки» за кошти міського бюджету було видано 66
примірників книги Миколи Вавренчука «Вірні присязі».
20 лютого 2019 року відбулось урочисте відкриття скверу та
пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» по вулиці
Незалежності.
РОЗДІЛ 8. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
За звітний період 2019 року міською радою було продано 6 земельних
ділянок (під будівлями та спорудами, що перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб) загальною площею 0,78 га. Загальна сума планових
надходжень до бюджету міської ради у вигляді коштів від продажу цих
земельних ділянок становить 1 млн. 782 тис. грн. Всього на даний період є
діючими 9 договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
2 з вищезазначених земельних ділянок використовувалися без
правовстановлюючих документів.

Окрім того, у 2019 році міською радою укладено 2 договори оренди
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної
власності (під будівлями та спорудами, що перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб), які використовувались без правовстановлюючих
документів загальною площею 0,13 га. Загальна сума річної орендної плати
за вищезазначені земельні ділянки становить 8 тис. грн.
Станом на 31.12.2019 року були діючими 127 договорів оренди
земельних ділянок з юридичними та фізичними особами. Із них 64 договори
оренди – з юридичними особами, 63 договори оренди з фізичними особами.
Надійшло коштів від оренди земельних ділянок з юридичними особами –
773 240 тис. грн, виконання – 97% , та від оренди земельних ділянок з
фізичними особами – 284 617 грн., виконання – 73%. Всього від оренди
земельних ділянок до міського бюджету у 2019 році надійшли кошти у сумі
1 057 857 грн.
Надходження коштів по земельному податку на 31.12.2019 року з
юридичних осіб – 4 997 615 грн, виконання 121%.
Надходження коштів по земельному податку на 01.10.2019 року з
фізичних осіб – 341 084 грн, виконання 81 %.
РОЗДІЛ 9. ПІДСУМКИ
Це лише основні показники за минулий рік. Багато зробленого
залишилося так мовити «поза кадром». Підсумовуючи роботу за рік, хочу
подякувати всім, хто сумлінно працював над вирішенням поставлених
завдань – депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, колективам
комунальних підприємств та ДНЗ міста, керівникам підприємств та установ,
підприємцям, а також представникам громадськості.
Для міської ради пріоритетними є і будуть інтереси кожного
рожищанина. Вкотре наголошую, що формулою успішного розвитку Рожища
є взаємодія «Влади та Громади»! Тому переконаний, що й надалі вирішувати
проблеми громади ми будемо всі разом, допомагаючи один одному,
проявляючи людську мудрість та толерантність.
Щиро хочу, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та
примножили не тільки в цьому році, а робили це кожного року і щодня.
Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!
Міський голова

В. Поліщук

