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Звіт міського голови  

Поліщука Вячеслава Анатолійовича  

про діяльність виконавчих органів Рожищенської міської ради  

за період 2017 року. 

 

Шановні рожищани! 

Минув ще один рік нашої спільної праці. Враховуючи вимоги Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», я хочу прозвітувати перед 

Вами про роботу виконавчих органів Рожищенської міської ради про те, що 

вдалося нам зробити у 2017 році.  

Моя робота була спрямована на те щоб посадові особи міської ради 

якомога ефективніше виконували свої повноваження та обов’язки, діяли 

послідовно, з урахуванням інтересів територіальної громади. Саме тому при 

розгляді найгостріших проблем нам, як правило, вдавалося знаходити 

правильні, іноді й компромісні рішення, спрямовані на першочергове 

розв’язання тих питань, що, безпосередньо, впливали на стан соціально-

економічного розвитку міста. 

 

Виконання бюджету міста 

Формування показників міського бюджету на 2017 рік здійснювалось 

відповідно до правових і методологічних норм визначених у Бюджетному та 

Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет 

України на 2017 рік». 

За 12 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло власних 

надходжень та прирівнених до них платежів у сумі 11 643,0 тис. грн. В тому 

числі до загального фонду бюджету – 9 841,9 тис грн, до спеціального фонду 

бюджету – 1 801,1 тис. грн. Крім того надійшло іншої субвенції з районного 

бюджету по загальному фонду 9 985,0 тис. грн. 

Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 12 

місяців 2017 року, фактично надійшло до загального фонду міського бюджету: 

1. Податкових надходжень – 9 116,2 тис. грн, або 113,4% виконання: 
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- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності у сумі 60,2 тис. грн, або 100,4 відсотка виконання; 

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) в сумі 2 

422,6 тис. грн, або 103,4 % виконання; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 558,9 

тис. грн, або 112,4 відсотка виконання; 

- земельний податок з юридичних осіб у сумі 872,9 тис. грн, або 114,5 % 

виконання; 

- орендна плата за землю з юридичних осіб 921,1 тис. грн або 110,7112,4 

% виконання; 

- земельний податок з фізичних осіб у сумі 241,9 тис. грн, або 127,3 % 

виконання; 

- орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 298,8 тис. грн, або 113,5 

% виконання; 

- єдиний податок з юридичних осіб у сумі 353,2 тис. грн, або 100,9 % 

виконання; 

- єдиний податок з фізичних осіб у сумі 3 217,8 тис. грн, або 117,6 % 

виконання; 

- транспортний податок з юридичних осіб у сумі 18,7 тис. грн або 100,0% 

виконання; 

- податки та збори, не віднесені до інших категорій у сумі 149,9 тис. грн. 

2. Неподаткових надходжень – 723,2 тис. грн, або 110,9 % виконання. 

3. Доходів від операцій з капіталом – 2,5 тис. грн, або 100,0 відсотків 

виконання. 

4. Офіційних трансферти від органів державного управління - 9 985,0 тис. 

грн. 

Дохідна частина загального фонду міського бюджету виконана в цілому 

на 106,1 відсотка. 

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік по 

власних надходженнях виконана на 119,6 %, надійшло коштів у сумі 1 801,1 

тис. грн. 
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Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 12 місяців 

2017 року виконана на 98,8%, освоєно 18 166,6 тис. грн. Профінансовано такі 

галузі: 

- державне управління – 2 522 5 тис. грн; 

- дошкільна освіта – 10782,4 тис. грн; 

- соціальний захист населення - 36,0 тис. грн; 

- розвиток культури й мистецтва – 53,9 тис. грн; 

- розвиток фізкультури та спорту - 12,0 тис. грн; 

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства - 109,0 тис. грн; 

- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 

господарства - 451,0 тис. грн; 

- благоустрій міста – 2 847,1 тис. грн; 

- утримання та розвиток інфраструктури доріг - 1 180,8 тис. грн; 

- інші правоохоронні заходи й заклади – 30,1 тис. грн, в тому числі ГФ 

"Варта громади" у сумі 19,4 тис. грн; 

- землеустрій – 44,5 тис. грн; 

- інші природоохоронні заходи - 22,2 тис. грн; 

- підтримка книговидання - 5,0 тис. грн; 

- інша субвенція районному бюджету (Центральна районна лікарня) - 70,0 

тис. грн. 

На виплату заробітної плати спрямовано 8 321,8 тис. грн, нарахування на 

зарплату – 1 881,6 тис. грн. На проплату за енергоносії та природний газ 

спрямовано з загального фонду – 1 131,0 тис. грн. Відшкодовано КП "Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради" за використану електроенергію на 

вуличне освітлення міста у сумі 190,7 тис. грн. Підприємству житлово-

комунального господарства компенсовано1,0 тис. грн. за використану 

жителями міста Рожище питну воду( використання колонки у центрі міста по 

вул.. Незалежності).  

Використано на харчування дітей із загального фонду - 734,8 тис. грн. 
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Видаткова частина міського бюджету по спеціальному фонду за 12 місяців 2017 

року виконана на 87,3 відсотка, освоєно 3 231,6 тис. грн. Профінансовано такі 

галузі: 

- Державне управління – 147,0 тис. грн, з низ 106,7 тис. грн капітальні 

видатки (ремонт аварійних приміщень першого поверху адміністративної 

будівлі міської ради, кошторисна документація на ремонт даху 

адміністративної будівлі міської ради); 

- видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами 

розвитку культури й мистецтва - 5,0 тис. грн (благодійні внески); 

- капітальні вкладення - 746,7 тис. грн (реконструкція скверу, 

реконструкція зовнішніх ліній електропередач вуличного освітлення, проектна 

документація на реконструкцію КНС-2); 

- дошкільні заклади освіти – 843,9 тис. грн, з них продукти харчування – 

602,6 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 144,5 тис. грн 

(благодійні внески та дарунки), капітальні видатки - 96,8 тис. грн. (в тому числі 

62,6 тис. грн коштом благодійних внесків, та 34,2 тис. грн за рахунок коштів 

бюджету розвитку); 

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово - 

експлуатаційного господарства - 42,2 тис. грн; 

- благоустрій міст, сіл, селищ – 164,2 тис. грн, (з них фінансування 

громадських робіт Рожищенським центром зайнятості – 50,3 тис. грн (заробітна 

плата та нарахування на заробітну плату); 

- видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг 

комунальної власності - 293,5 тис. грн. 

- Інші правоохоронні заходи й заклади – 23,8 тис. грн, в тому числі ГФ 

"Варта громади" у сумі 7,7 тис. грн; 

- поповнення статутного капіталу КП "Дільниця благоустрою 

Рожищенської міської ради" - 693,9 тис. грн; 

- поповнення статутного капіталу Підприємства житлово-комунального 

господарства - 233,6 тис. грн; 
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- охорона та раціональне використання природних ресурсів - 37,8 тис. 

грн. 

Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість перед 

постачальниками та підрядниками по незахищених статтях кошторису міського 

бюджету відсутня. 

 

Розбудова міської інфраструктури 

З метою приведення вулично-шляхової мережі у відповідність до вимог 

стандартів, нормативів, правил безпеки дорожнього руху в 2017 році 

продовжувались роботи з реконструкції та капітального ремонту вулиць, 

тротуарів та доріг комунальної власності міста. 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор» за сучасними 

технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття на суму 316,6 

тис. грн по вулицях Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна, Героїв 

УПА, Ліпкана, Шевченка, Мостова, Гранична, Заньковецької, К. Шилакадзе. 

Комунальним підприємством «Дільниця благоустрою Рожищенської міської 

ради» виконано роботи по поточному ремонту частини вулиці Граничної (за 

меблевою фабрикою) з влаштуванням щебеневого покриття на суму 91,6 тис. 

грн. 

Відновлено частину асфальтобетонного дорожнього покриття площею 

2170 кв. м по вулиці Граничній (199,6 тис. грн), площею 1500 кв. м по вулиці 

Шевченка (461,8 грн), частину покриття вулиці Кондратюка площею 496 кв. м з 

укладанням бруківки на суму 200 тис. грн. 

Проведено розмітку проїжджої частини вулиць міста на суму 53 466 грн. 

З метою впорядкування місць зупинок маршрутних транспортних засобів у 

2017 році придбано  та встановлено 14 критих павільйонів на суму 66,3 тис. 

грн. В місті встановлено 10 нових дошок оголошень на суму 24,8 тис. грн. 

Продовжувались роботи по влаштуванню вуличного освітлення міста.  

За звітний період освітлено вулиці:  

 Кармелюка, 

  Б. Хмельницького,  
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 Курбаса,  

 Толстого,  

 Тичини,  

 Польову,  

 Виговського,  

 Чкалова,  

 Залізничну, 

  І. Франка,  

 Філатова,  

 Заньковецької,  

 Селянську,  

 Берегового,  

 Сосюри,  

 Ватутіна, 

  Островського, 

  П. Савельєвої,  

 Сковороди,  

 Я. Мудрого,  

 8 Березня,  

 Шевченка,  

 Макаренка,  

 Лермонтова,  

 Мостову,  

 провулок Ватутіна  

 площу Б. Хмельницького.  

У 2017 році додатково було підключено 160 ліхтарів, на що з міського бюджету 

виділено 913,2 тис. грн.  

Доукомплектовано дитячий майданчик в парку новим ігровим 

комплексом, гойдалками, каруселлю на суму 33,7 тис. грн. Підтримано 

ініціативу жителів будинку Незалежності та встановлено дитячий майданчик 

завдяки спів фінансуванню громади, Фонду «Тільки разом» та міської ради. За 

кошти міської ради цей дитячий майданчик було огороджено. Роботи 

проводились комунальним підприємством Дільниця благоустрою. 

Продовжувались роботи з реконструкції скверу по вулиці Незалежності, 

виконано робіт на суму 353,9 тис. грн. 

Розроблено робочий проект на реконструкцію КНС-2 по вулиці 

Шевченка, який претендує на виділення фінансування з Державного фонду 

регіонального розвитку. 
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Підприємство житлово-комунального господарства 

Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенського 

району у 2017 рік надало послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим 

споживачам на суму 6736 тис. грн. Собівартість виробництва склала – 6700,5 

тис. грн. Фінансовий результат виробничої діяльності за рік становить - 35,5 

тис. грн прибутку. 

Найбільший дохід Підприємство отримало від надання послуг по 

теплопостачанню. За опалювальний період у 2017 році вироблено 2190 Гкал 

теплової енергії, з яких продано споживачам 1855 Гкал. на суму 3378,1 тис. грн. 

Собівартість виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання 

становить 3316,1 тис. грн. Фінансовий результат діяльності дільниці 

теплопостачання склав 62,0 тис. грн прибутку. 

Дільницею  Водоканал  у 2017 році: піднято 257,4 тис. куб. м. води з надр 

землі, з яких реалізовано споживачам 180 тис. куб. м холодної води на суму 

1250,9 тис. грн і надано послуг по водовідведенню на суму 844,8 тис. грн, 

утилізовано 115,2 тис. куб. м. рідких відходів. 

Собівартість виробництва і подачі води склала 1235,9 тис. грн, 

собівартість водовідведення - 1018,0 тис. грн. Збитки по дільниці Водоканал 

становлять 158,2 тис. грн. Від послуг водопостачання одержали прибуток в сумі 

15,0 тис. грн, але від надання послуг по водовідведенню збиток склав – 173,2 

тис. грн. 

На обслуговуванні підприємства знаходяться 74 житлових будинки 

загальною площею 65514 кв.м. З 1 січня 2017 року введені нові тарифи на 

утримання житла. Дохід від надання послуг за 2017 рік становить 1133,6 тис. 

грн, витрати склали 1087,2 тис. грн. Результат діяльності дільниці 

Будинкоуправління становить 46,4 тис. грн прибутку. 

Нестабільність цін на ринку енергоносіїв, будівельних матеріалів та 

паливо-мастильних матеріалів є основною причиною збитковості виробничої 

діяльності підприємства. Найбільшою складовою собівартості виробництва є 

енергоносії. У 2017 році підприємство сплатило за природний газ – 1859,5 тис. 

грн, за електроенергію – 1044,5 тис. грн, паливо-мастильні та будівельні 
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матеріали – 375,4 тис. грн, виплачено заробітну плату працівникам в сумі – 

2327,0 тис. грн, сплачено податків до бюджетів в сумі – 1094,1 тис. грн. 

Загальна сума витрат становить – 6700,5 тис. грн. 

Протягом року Підприємство отримало додатковий дохід від надання 

інших послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт в сумі 227,8 тис. грн. 

За кошти міського бюджету, які були спрямовані на поповнення статутного 

фонду, були придбані основні засоби на суму – 233,6 тис. грн: 

- двигун для автомобіля ГАЗ-53 в зборі вартістю - 99,0 тис. грн; 

- додаткова рама для екскаватора ЕО2621 в комплекті зі стрілою – 

20,0тис. грн; 

- лічильники холодної води MWN 100 в комплекті із запірною арматурою 

– на суму 16,95 тис. грн; 

- трасошукач SR-20 на суму 97,65 тис. грн. 

Також за кошти міського бюджету проведено поточний ремонт 

водопровідних та каналізаційних мереж міста на загальну суму –231,6 тис. грн, 

з них на ремонт водопровідних мереж витрачено 142,7 тис. грн, а на поточний 

ремонт каналізаційних мереж – 88,9 тис. грн., проведено гідродинамічне 

очищення самоплинного колектора каналізаційної мережі протяжністю 1257 

метрів, очистка приймального відділення КНС-2 на загальну суму 195,6 тис. 

грн.,  поточний ремонт перехідних трубопроводів з приймального відділення в 

машинне з заміною запірної арматури на КНС-2 по вул. Шевченка в сумі 22,8 

тис. грн. 

За кошти, спрямовані на Програму охорони навколишнього середовища, 

проведено поточний ремонт металевих конструкцій самоплинного 

каналізаційного колектора на полях фільтрації міста на суму 38,6 тис. грн. 

По програмі утримання мереж електропостачання багатоквартирних 

будинків, що перебувають в управлінні Підприємства ЖКГ на 2017-2020 роки, 

проведена заміна ввідного електрокабелю живлення будинків по вулиці 

Незалежності,18 в сумі 45696 грн, та Незалежності 18-а на суму 39281 грн. 
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Комунальне Підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської міської 

ради» 

Комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської міської 

ради» у 2017 році отримувало доходи від таких видів діяльності: послуги з 

вивезення твердих побутових відходів, надання послуг з благоустрою міста, 

оренди, інших доходів (косіння та догляд за зеленими насадженнями, від 

платних послуг населенню та іншим фізичним і юридичним особам тощо). 

Згідно з фінансовою звітністю форми № 2-м «Звіт про фінансові 

результати» за 2017 рік КП «Дільниця благоустрою» отримано доходів в 

загальній сумі 3 333 460 тис. грн, (без ПДВ) з них: 

1. Надання послуг з вивозу ТПВ (в т.ч. субсидія, пільги)102 6170 тис. грн: 

- Приватний сектор – 559493 грн (17%). 

- Квартирний сектор - 401507 грн (12%). 

- Підприємства та організації – 293523 грн (9 %). 

2. Благоустрій міста – 1779920 грн (53%). 

3. Інші послуги (автопослуги, оренда) – 299017 грн. (9%) 

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства в 2017 

році одержано 72,2 тис. грн прибутку та сплачено ПДВ в сумі 651 192 тис. грн. 

У звітному періоді Підприємство з міського бюджету отримало внески на 

поповнення статутного фонду в сумі 693 925 грн. За ці кошти було 

модернізовано наявну техніку та придбано нову, а саме: 

1. на суму 199500,00 грн (Автовишка АГП-22 ЗІЛ 431410); 

2. на суму 20000 грн(Мотопомпа WB30XT3D); 

3. на суму 47550 грн придбано запчастини на автомобіль КАМАЗ: 

- (Редуктор заднього моста КАМАЗ -24056,00 грн);  

- (гідроциліндр підйома платформи КАМАЗ-14914,00 грн); 

- (Коробка відбору потужності КАМАЗ-8580 грн) 

4. на суму 87967,00 грн (Комплект для збору сміття - 20 ящиків); 

5. на суму 15730,00 грн. (Генератор iron angel EG5500E); 

6. на суму 106138,00 грн (Двигун ГАЗ-53 3307 ЗМЗ); 

7. на суму182600,00 грн (Металева конструкція/сценічний комплекс/); 
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8. на суму 34 440 придбано запасні частини на автомобіль ГАЗ (Коробка 

відбору потужності ГАЗ-53 2шт-11940 грн), (коробка перемикання передач 

ГАЗ-53 22500 грн). 

На виконання прийнятої міською радою Програми благоустрою міста 

Рожище на 2017 рік було використано 2 млн 135 тис. 903 грн, з них на: 

- Прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, доріжок міста, 

збирання та вивіз сміття з урн у громадських місцях – 398000 грн 

- Зимове утримання та посипання проїжджої частини вулиць – 199300 

грн. 

- Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи 

вуличного освітлення – 198938 грн. 

- Утримання міських кладовищ та пам’ятних споруд – 198410 грн. 

- Оплата використаної електроенергії за вуличне освітлення - 192175 грн. 

- Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ - 130864 тис грн.. 

- Підготовка міста до свят – 90763 грн. 

- Озеленення територій – 194807 грн. 

- Утримання та обслуговування вуличної зливової мережі, канав, ставків 

– 41808 тис. грн. 

- Вилов бродячих собак – 10922 грн. 

- Утримання дитячих майданчиків, міських парків та скверів – 197801 

грн. 

У 2017 році міською радою профінансовано роботи по видаленню старих 

сухостійних, аварійних дерев на території міського кладовища в сумі 100 тис. 

грн згідно з актами виконаних робіт та договору з ПП Хвостовим. 

У 2017 році закуплено саджанці декоративних рослин на суму 3800 грн, 

які були висаджені на клумбах на площі Незалежності. Разом з тим, з ініціативи 

громадських організацій, проведено роботи по висадженню бузкової алеї в 

центральному парку та 70 беріз по вул. Шевченка (біля комплексу «Фата 

Моргана»). 
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Програма «Питна вода на 2017-2019 роки» 

В 2017 році Програму було профінансовано на суму 995 грн. Кошти 

використовувались на відшкодування витрат підприємству ЖКГ з міського 

бюджету за підйом та транспортування води споживачам, що здійснюється 

через водозабірну колонку центрального водопроводу біля будинку № 66 по 

вул. Незалежності за ціною тарифу (за фактичні показники лічильника). 

 

Фізична культура і спорт 

З метою популяризації та розвитку спорту було профінансовано з 

міського бюджету проведення ряду заходів, а саме: 

- Відкритий фестиваль з рекреаційних видів спорту – 2500 грн; 

- міський турнір з волейболу до Дня захисника України 1500 грн; 

- відкритий турнір з настільного тенісу – 1500 грн; 

- турнір з міні-футболу присвячений пам’яті Наконечного С.Ф. – 3000 

грн; 

- новорічний турнір з міні-футболу – 2000 грн; 

- міський турнір з гри в шахи та шашки серед учнів шкіл м. Рожище – 

1500 грн. 

Кошти використовувались на заохочуючи призи, медалі, грамоти, 

дипломи, кубки для учасників змагань. 

 

Охорона здоров'я 

На звернення адміністрації Центральної районної лікарні за кошти 

міського бюджету було придбано медичне обладнання для фізіотерапевтичного 

відділення на суму 70 тис. грн. 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

У 2017 році було розроблено та прийнято відповідну програму в межах 

фінансування якої було закуплено водяну мотопомпу для гасіння пожеж 

вартістю 20 тис. грн., яка передана в користування державній пожежно-

рятувальній частині № 3. 
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Програма «Безпечне місто на 2016-2018 роки» 

В межах фінансування даної програми у 2017 році було закуплено 3 

відеокамери на суму 11400 грн (одна камера встановлена по вул. Незалежності, 

на адмінприміщенні міської ради, друга камера встановлена на перехресті вул. 

Мостова та вул. Шевченка). Послуги по встановленню та утриманню захищеної 

єдиної локальної мережі між Рожищенською міською радою та районним 

відділом поліції для внутрішньої передачі профінансовано в сумі 10699 грн. 

З метою матеріального забезпечення ГФ «Варта громади» було закуплено 

4 радіостанції на суму 4176 грн, нагрудний відеореєстратор на суму 7695 грн, 

мобільний телефон – 3198 грн, 9 курток зимових та 3 ліхтарі на суму 12036 грн. 

 

Використання земельних ресурсів 

Для уточнення генерального плану м. Рожище розроблено та прийнято на 

сесії міської ради 7 рішень щодо надання дозволу та затвердження детальних 

планів території (3 ділянки земель комунальної власності, 10 земель приватної 

власності), 2 рішення щодо розроблення комплексних схем розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Затверджено 

рішенням виконавчого комітету міської ради 3 комплексних схем розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. 

Розроблено та затверджено детальний план території вул. Лугова, вул. 

Зелена, провул. Луговий м. Рожище Волинської області для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 

Детальним планом було передбачено 6 вільних земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, які були надані рішенням міської ради 

учасникам бойових дій та багатодітній сім'ї. 

Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища 

в м. Рожище розроблено 2 Паспорти водних об'єктів на ставки площею 2,5519 

га. та 2,6160 га. відповідно, які знаходяться по вул. Чехова. Укладено договір на 

складання проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронної зони та 

прибережної захисної смуги р. Стир в межах Рожищенської міської ради. 

Проект знаходиться в розробці. 
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За звітний період міською радою було продано 3 земельних ділянки 

загальною площею 0,3417 га. Сума надходжень до міського бюджету у вигляді 

коштів від продажу цих земельних ділянок становить 234,669 тис. грн. Окрім 

того, у 2017 році з метою продажу укладено 3 договори на оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни ще 3 земельних ділянок загальною площею 

0.6626га., згідно з якими до бюджету надійшло 207,063 грн. Усі вищезазначені 

земельні ділянки до цього часу використовувалися без правовстановлюючих 

документів. На 2 з вищезазначених земельні ділянки загальною площею 0.5896 

га. вже виготовлена експертна грошова оцінка. Загальна вартість продажу цих 2 

земельних ділянок відповідно до експертної грошової оцінки становить 685101 

грн. (шістсот вісімдесят п'ять тисяч сто одна гривня). 

Станом на 31.12.2017 року діє 128 договорів оренди земельних ділянок з 

юридичними та фізичними особами. З них 63 договори оренди з юридичними 

особами, 65 договорів з фізичними особами. Надійшло коштів від оренди 

земельних ділянок з юридичними особами – 921075 грн, виконання – 112,46 %, 

та від оренди земельних ділянок з фізичними особами – 298830,20 грн, 

виконання – 113,51%. 

 

Дошкільна освіта 

Мережа дошкільних навчальних закладів Рожищенської міської ради 

складається із 4 установ. 

У 2017 році в дошкільних навчальних закладах міста функціонувало 24 

групи, в яких виховується понад 611 дітей віком від 2 до 6 років. Забезпечують 

навчально-виховний процес у дитсадках 157 працівників 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 коштом 

міжбюджетних трансфертів з районного бюджету було направлено 9 млн 890 

тис. грн. 
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Видатки на харчування дітей склали 1 млн 337 тис. грн (розмір 

батьківської плати в середньому для дітей ясельного віку – 13,99 грн, 

дошкільного віку – 17,78 грн в день на одну дитину). 

На оплату за енергоносії дошкільних навчальних закладів з міського 

бюджету перераховано 1 млн. 489 тис. 286 грн. 

У минулому році коштом міського бюджету згідно з «Програмою 

енергоефективності та енергозбереження» у дошкільних закладах міста були 

здійснені наступні енергоощадні заходи: 

ЗДО № 1 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (12 шт), дверей(1 шт) 

на загальну вартість 92000 грн. 

ДНЗ № 2 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (13 шт), дверей(2 шт) 

на загальну вартість 58594 грн. 

ДНЗ № 3 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (8 шт), дверей (2 шт) 

на загальну вартість 35000 грн. 

За «Програмою підтримки та збереження об’єктів і майна комунальної 

власності територіальної громади міста» було виконано: 

ЗДО № 1 

Придбання обладнання та матеріалів, розрахунок за природній газ на 

суму 221,504 тис. грн. 

ДНЗ № 2 

Ремонт харчоблоку, співфінансування проекту «Комфортний сон – 

здорові діти», монтаж обладнання дистанційної передачі даних вузла обліку 

споживання природного газу в топочній, придбання обладнання та матеріалів, 

проведення розрахунків за природній газ на суму 239,59 тис. грн. 

ДНЗ № 3 

Ремонт покрівлі топочної, ремонт зовнішньої каналізаційної мережі, 

придбання обладнання та матеріалів на суму 88,794 тис. грн. 

ДНЗ № 4 
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Поточний ремонт приміщення, придбання обладнання та матеріалів на 

суму 91,195 тис. грн. 

 

Соціальний захист 

У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних 

фінансових можливостей, протягом звітного періоду міською радою надано 

матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення ветерану УПА в розмірі 5 

тис. грн. 

На соціальний захист учасників антитерористичної операції на сході 

України в 2017 році з міського бюджету було використано 31 тис. грн. 

Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги в розмірі 500 грн, 

приуроченої Дню Збройних сил України. 62 учасникам антитерористичної 

операції – за ініціативи Рожищенського районного об’єднання учасників АТО. 

 

Робота виконавчого комітету 

У 2017 році було організовано та проведено 12 засідань виконавчого 

комітету, на яких розглянуто 119 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 КП «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 2017 році було проведено 3 засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). 
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Робота зі зверненнями громадян 

За звітний період до міської ради надійшло 585 звернень : 

-362 - на особистому прийомі; 

- 223 - поштою; 

- 45 - колективних звернень. 

Найбільш актуальними у зверненнях були питання: 

-188 - земельних відносин; 

-158 - соціального захисту; 

-92 - комунального господарства; 

За результатами розгляду звернень 550 з них – вирішено позитивно, на 31 

звернення- дано роз’яснення 

За звітний період видано 2856 довідок. 

 

 

Реєстрація місця проживання-перебування фізичних осіб 

Протягом 2017 року до Рожищенської міської ради звернулося 833 особи 

щодо реєстрації місця проживання, з них: 520 осіб про реєстрацію місця 

проживання та 213 осіб про зняття з реєстрації 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, завдяки чому у 

2017 році надійшло 12 132 грн. 

Крім того, станом на 31.12.2017 року сформовано базу, до якої внесено 

3200 (тобто на 3200 домоволодінь) довідок про склад сім’ї, що в подальшому 

полегшує роботу при зверненні осіб для оформлення субсидії. Також для 
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оформлення ІД-карток (паспортів громадян України) протягом 2017 року 

видано 488 довідок Ф-13. 

 

Інформаційна робота міської ради: 

доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності 

За звітний період було випущено 10 номерів інформаційно-аналітичної 

газети міської ради «Рожищанин». Разовий тираж складав 1500 примірників. 

На офіційному сайті Рожищенської міської ради публікуються проекти рішень 

та рішення міської ради і її виконкому. Таким чином, створені умови для 

прозорості процедури прийняття нормативних документів. 

Задля участі територіальної громади у здійсненні місцевого 

самоврядування було розроблено Положення «Про Порядок розгляду 

електронної петиції» у Рожищенській міській раді. За звітний період на адресу 

міської ради не надходили електронні петиції.  

 

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 13 пленарних засідань сесії, з них 5 чергових та 8 

позачергових. За результатами засідань прийнято 201 сесійне рішення. 

На сесіях міської ради розглянуто 30 депутатських запитів та звернень, 

ще 21 прийнято та опрацьовано виконавчим апаратом міської ради. По всіх 

запитах надано відповіді, прийнято відповідні заходи або ж надано роз’яснення 

з подальшим пере направленням до профільних установ.  

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: 
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- 14 засідань постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, 

дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, 

екології та раціонального використання природних ресурсів; 

- 11 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і 

зв’язку; 

- 7 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. 

  

Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення 

В 2017 році було проведено конкурс із відбору проектів спрямованих на 

фінансування заходів за такими напрямками: «Енергоефективність та 

енергозбереження», «Чисте довкілля та добробут громади», «Будівництво і 

облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивних майданчиків для 

молоді». За результатами конкурсу при умові спів фінансування вдалось 

успішно реалізувати проекти: 

1. Проект з енергозбереження та облаштування прибудинкової території 

ОСББ «Святковий», співфінансування якого з міського бюджету становило 

16 584 грн. (50 % від загальної суми Проекту). 

2. Проект «Дитяче містечко «Країна мрій» від ОСН «Квартальний комітет 

«Світанковий», спів фінансування якого з міського бюджету становило 49 598 

грн. (75 % від загальної суми Проекту). 

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. 

Так, у 2017 році було організовано ряд навчань за участі Волинського Інституту 

Підтримки та розвитку Громадських ініціатив. 
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Культура 

За звітний період було організовано проведення таких культурно-масових 

заходів, як День міста, Свято Св. Миколая для дітей міста, святкування Нового 

року.  

Підтримувались громадські ініціативи щодо проведення різного роду 

культурних заходів. 

Також було придбано сценічний комплекс для подальшої підтримки 

ініціатив щодо проведення культурних та розважальних заходів для жителів 

міста, особливо – для молоді.  

 За кошти міського бюджету було видано 33 примірники книги Миколи 

Вавренчука «Вірні присязі. Нариси визвольної боротьби у Рожищенському 

районі». 

 

Підсумки 

Ми всі добре знаємо і розуміємо, що проблем у місті вистачає. Вирішення 

їх буде залежати перш за все від надходжень коштів в міський бюджет, 

раціонального їх використання та згуртування всіх зацікавлених до вирішення 

цих проблем. 

Завершуючи свій звіт, хочу подякувати депутатам, членам виконавчого 

комітету, працівникам апарату міської ради, керівникам та працівникам всіх 

комунальних підприємств, за розуміння, підтримку в роботі, в цілому 

конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань соціально-економічного 

розвитку міста. Кожен із нас є частинкою громади.  Тому усвідомлюю і 

наголошую, що всі позитивні результати, яких вдалося досягти, – це наші 

спільні здобутки. Разом з тим і нерозв’язані проблеми, яких ще, на жаль, 

вистачає, – теж спільні. Впевнений, разом ми зможемо досягти набагато 

більших результатів для нашої громади та добробуту її громадян. 

Дякую за увагу! 

 

Міський голова       В.А. Поліщук 

 


	Звіт міського голови
	Поліщука Вячеслава Анатолійовича
	про діяльність виконавчих органів Рожищенської міської ради
	за період 2017 року.
	Шановні рожищани!
	Виконання бюджету міста
	Формування показників міського бюджету на 2017 рік здійснювалось відповідно до правових і методологічних норм визначених у Бюджетному та Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
	За 12 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло власних надходжень та прирівнених до них платежів у сумі 11 643,0 тис. грн. В тому числі до загального фонду бюджету – 9 841,9 тис грн, до спеціального фонду бюджету – 1 801,1 тис. грн. Крім того на...
	Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 12 місяців 2017 року, фактично надійшло до загального фонду міського бюджету:
	1. Податкових надходжень – 9 116,2 тис. грн, або 113,4% виконання:
	- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі 60,2 тис. грн, або 100,4 відсотка виконання;
	- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) в сумі 2 422,6 тис. грн, або 103,4 % виконання;
	- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 558,9 тис. грн, або 112,4 відсотка виконання;
	- земельний податок з юридичних осіб у сумі 872,9 тис. грн, або 114,5 % виконання;
	- орендна плата за землю з юридичних осіб 921,1 тис. грн або 110,7112,4 % виконання;
	- земельний податок з фізичних осіб у сумі 241,9 тис. грн, або 127,3 % виконання;
	- орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 298,8 тис. грн, або 113,5 % виконання;
	- єдиний податок з юридичних осіб у сумі 353,2 тис. грн, або 100,9 % виконання;
	- єдиний податок з фізичних осіб у сумі 3 217,8 тис. грн, або 117,6 % виконання;
	- транспортний податок з юридичних осіб у сумі 18,7 тис. грн або 100,0% виконання;
	- податки та збори, не віднесені до інших категорій у сумі 149,9 тис. грн.
	2. Неподаткових надходжень – 723,2 тис. грн, або 110,9 % виконання.
	3. Доходів від операцій з капіталом – 2,5 тис. грн, або 100,0 відсотків виконання.
	4. Офіційних трансферти від органів державного управління - 9 985,0 тис. грн.
	Дохідна частина загального фонду міського бюджету виконана в цілому на 106,1 відсотка.
	Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік по власних надходженнях виконана на 119,6 %, надійшло коштів у сумі 1 801,1 тис. грн.
	Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 12 місяців 2017 року виконана на 98,8%, освоєно 18 166,6 тис. грн. Профінансовано такі галузі:
	- державне управління – 2 522 5 тис. грн;
	- дошкільна освіта – 10782,4 тис. грн;
	- соціальний захист населення - 36,0 тис. грн;
	- розвиток культури й мистецтва – 53,9 тис. грн;
	- розвиток фізкультури та спорту - 12,0 тис. грн;
	- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства - 109,0 тис. грн;
	- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства - 451,0 тис. грн;
	- благоустрій міста – 2 847,1 тис. грн;
	- утримання та розвиток інфраструктури доріг - 1 180,8 тис. грн;
	- інші правоохоронні заходи й заклади – 30,1 тис. грн, в тому числі ГФ "Варта громади" у сумі 19,4 тис. грн;
	- землеустрій – 44,5 тис. грн;
	- інші природоохоронні заходи - 22,2 тис. грн;
	- підтримка книговидання - 5,0 тис. грн;
	- інша субвенція районному бюджету (Центральна районна лікарня) - 70,0 тис. грн.
	На виплату заробітної плати спрямовано 8 321,8 тис. грн, нарахування на зарплату – 1 881,6 тис. грн. На проплату за енергоносії та природний газ спрямовано з загального фонду – 1 131,0 тис. грн. Відшкодовано КП "Дільниця благоустрою Рожищенської міськ...
	Використано на харчування дітей із загального фонду - 734,8 тис. грн.
	Видаткова частина міського бюджету по спеціальному фонду за 12 місяців 2017 року виконана на 87,3 відсотка, освоєно 3 231,6 тис. грн. Профінансовано такі галузі:
	- Державне управління – 147,0 тис. грн, з низ 106,7 тис. грн капітальні видатки (ремонт аварійних приміщень першого поверху адміністративної будівлі міської ради, кошторисна документація на ремонт даху адміністративної будівлі міської ради);
	- видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами розвитку культури й мистецтва - 5,0 тис. грн (благодійні внески);
	- капітальні вкладення - 746,7 тис. грн (реконструкція скверу, реконструкція зовнішніх ліній електропередач вуличного освітлення, проектна документація на реконструкцію КНС-2);
	- дошкільні заклади освіти – 843,9 тис. грн, з них продукти харчування – 602,6 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 144,5 тис. грн (благодійні внески та дарунки), капітальні видатки - 96,8 тис. грн. (в тому числі 62,6 тис. грн кошто...
	- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово - експлуатаційного господарства - 42,2 тис. грн;
	- благоустрій міст, сіл, селищ – 164,2 тис. грн, (з них фінансування громадських робіт Рожищенським центром зайнятості – 50,3 тис. грн (заробітна плата та нарахування на заробітну плату);
	- видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності - 293,5 тис. грн.
	- Інші правоохоронні заходи й заклади – 23,8 тис. грн, в тому числі ГФ "Варта громади" у сумі 7,7 тис. грн;
	- поповнення статутного капіталу КП "Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради" - 693,9 тис. грн;
	- поповнення статутного капіталу Підприємства житлово-комунального господарства - 233,6 тис. грн;
	- охорона та раціональне використання природних ресурсів - 37,8 тис. грн.
	Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість перед постачальниками та підрядниками по незахищених статтях кошторису міського бюджету відсутня.
	Розбудова міської інфраструктури
	З метою приведення вулично-шляхової мережі у відповідність до вимог стандартів, нормативів, правил безпеки дорожнього руху в 2017 році продовжувались роботи з реконструкції та капітального ремонту вулиць, тротуарів та доріг комунальної власності міста.
	Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор» за сучасними технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття на суму 316,6 тис. грн по вулицях Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна, Героїв УПА, Ліпкана, Шевченка, Мостова, Гранич...
	Комунальним підприємством «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» виконано роботи по поточному ремонту частини вулиці Граничної (за меблевою фабрикою) з влаштуванням щебеневого покриття на суму 91,6 тис. грн.
	Відновлено частину асфальтобетонного дорожнього покриття площею 2170 кв. м по вулиці Граничній (199,6 тис. грн), площею 1500 кв. м по вулиці Шевченка (461,8 грн), частину покриття вулиці Кондратюка площею 496 кв. м з укладанням бруківки на суму 200 ти...
	Проведено розмітку проїжджої частини вулиць міста на суму 53 466 грн.
	З метою впорядкування місць зупинок маршрутних транспортних засобів у 2017 році придбано  та встановлено 14 критих павільйонів на суму 66,3 тис. грн. В місті встановлено 10 нових дошок оголошень на суму 24,8 тис. грн.
	Продовжувались роботи по влаштуванню вуличного освітлення міста.
	За звітний період освітлено вулиці:
	 Кармелюка,
	  Б. Хмельницького,
	 Курбаса,
	 Толстого,
	 Тичини,
	 Польову,
	 Виговського,
	 Чкалова,
	 Залізничну,
	  І. Франка,
	 Філатова,
	 Заньковецької,
	 Селянську,
	 Берегового,
	 Сосюри,
	 Ватутіна,
	  Островського,
	  П. Савельєвої,
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