
 

«З  ГРОМАДОЮ І ДЛЯ ГРОМАДИ» 

 

Звіт 

Гірського сільського голови Дмитрів Романа Миколайовича про виконання 

власних та делегованих повноважень протягом 2021року 

 

Шановна громадо, депутати, члени виконкому! 

 

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є 

підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою.  

 

Позаду рік нашої з вами спільної діяльності, а тому згідно із Законом України 

«По місцеве самоврядування в Україні», я, як  голова громади, звітую перед 

вами про зроблену роботу в 2021 році. Бажаю бути почутим не лише 

присутніми, але й всіма виборцями та жителями громади. 

 

Метою звіту є не лише донести інформацію про роботу, а й конструктивні 

пропозиції безпосередньо від вас, жителів громади. 

Протягом першого року роботи об’єднаної громади акцентував свою увагу 

на формування управлінь, підбору кадрів. Організовував роботу так, щоб 

рада ефективно виконувала покладені на неї обов’язки.  

Перш ніж перейти до звітування, хотів би зазначити певні показники нашої 

громади, яка складається з населених пунктів:  

село Гора,  

село Мартусівка,  

село Ревне та  село Затишне. 

 

Станом на 31.12.2021 року в нашій громаді проживає 7448 чоловік, 

зареєстровано -  5924. 

с. Гора – 3576 осіб; 

с. Мартусівка – 831 осіб; 

с. Ревне – 1359 осіб; 

с. Затишне – 158 осіб. 

За 2021 рік народилося 56 немовлят: 

- 28 хлопчиків; 

- 28 дівчаток. 

За 2021 рік померло 127 чоловік. 

За 2021 рік уладено 45 шлюбів. 

На  обліку та бронювання військовозобов’язаних перебувають 

1.    Офіцери - 189 чоловік; 



2.    Солдати - 815 чоловік;  

3.    Сержанти - 271 чоловік; 

4.    Не придатні - 397 чоловік; 

5.    Жінки - 81 чоловік;  

6.    Призовники - 194 чоловік; 
   

 

Серед особливих категорій населення: 

     Багатодітних родин – 79 сімей, в яких 261 дитина, 

     Дітей-сиріт – 2, 

     Дітей, позбавлених батьківського піклування -7, 

     Осіб з інвалідністю (в тому числі дітей) – 379, 

     Учасники АТО - 129 чоловік. 

     Ліквідаторів ЧАЕС - 84 . 

Всі діти з числа сиріт і  позбавлених батьківського піклування влаштовані в  

сім’ї. 

Разом з депутатами розробили та затвердили 21 програму, які фінансувалися 

з місцевого бюджету :   

1. Програма розвитку місцевого самоврядування виконвчого комітету 

Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільськогорайону  

Київської області; 

2. Програма соціального забезпечення  та соціального захисту населення 

«Турбота» на 2021-2025 роки на території Гірської сільської ради на 2021-

2025 роки; 

3. Програма місцевої пожежної охорони наи 2021-2025 роки; 

4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025 

роки; 

5. Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської громади на 2021-

2025 роки; 

6. Програма фінансової підтримки комунальних підпримств «Горянин» та 

«Мартусівка» на 2021-2025 роки; 

7. Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території 

Гірської сільської сільської ради на 2021-2025 роки; 

8. Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської 

сільської ради на 2021-2025 роки; 

9. Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на 

території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського 

району Київської області; 

10. Програма забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні на 

самообслуговування на 2021-2025 роки; 



11. Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного 

виховання на території Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки; 

12. Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 

2021-2025 роки; 

13. Програма розвитку культури та мистецтвна 2021-2025 роки; 

14. Програма утримання та розвитку автомобільних доріг  та дорожньої 

інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки; 

15. Програма житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва на території Гірської сільської територіальної громади  

Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки; 

16. Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 

території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області на 2021-2025 роки; 

17. Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області; 

18. Програма проведення загальносільських культурно-масових заходів до 

державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району київської області на 

2021-2025 роки; 

19. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гірської сільської ради на 

2022-2025 роки; 

20. Програма соціального захисту населення Гірської сільської ради на 2022-

2025 роки 

21. Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги на непрофесійній основі на 2022-2024 роки. 

 

Зокрема,   

- По програмі «ТУРБОТА» профінансовано  -5 500 000,00 грн 

По програмі «ДОБРОБУТ»  профінансовано -3 700 000,00 грн 

 

Вид 

допомоги 

Види допомог На суму, грн 

На поховання місцевих жителів 691 416,00 



 За 

програмою 

“Турбота” 

  

  

Допомога на лікування, по 

онкозахворюванню, у зв'язку з 

операцією та допомога на 

реабілітацію 

2 810 742,00 

Допомога інвалідам 500 625,00 

Допомога у разі надзвичайних 

ситуацій  

74 534,00 

Допомога багатодітним сім'ям 169 205,00 

Допомога сиротам і напівсиротам 577 180,00 

Допомога самотнім людям похилого 

віку 

320 963,00 

Виплата допомоги працівникам 

медичних установ,які безпосередньо 

зайняті на роботах спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню COVID-19 

206 335,00 

Соціальна підтримка учасників 

бойових дій та членів їх сімей 

149 000,00 

 За 

програмою 

“Добробут” 

 Преміювання при народженні дитини 335 404,00 

Преміювання до ювілейних дат 318 012,00 

Преміювання Учасників ЧАЕС та до 9 

травня 

490 189,00 

Преміювання працівників 

КП"Горянин, Гірської та Ревненської 

АЗПСМ, відділення зв'язку 

2 462 606,00 

Преміювання учнів 11 класів, 

медалістів,  призерів олімпіад, 

переможців учнів-членів МАН, 

конкурсів, змагань обласного та 

Всеукраїнського рівнів 

93 789,00 

 

 

 



Далі зупинюсь на діяльності РАДИ 

 

До депутатського корпусу входить  22 депутати.  

Основною формою роботи ради є пленарні засідання. У сесійній діяльності 

перевага надавалася розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем 

життя громади. 

Організована робота постійних комісій, які в межах своїх повноважень та 

відповідно до Положення, охоплювали максимум питань життєдіяльності 

громади. 

Протягом звітного періоду проведено 31 пленарне засідання та прийнято 

900 рішень.  

Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім 

залежить від наповнення бюджету. Ключовими документами розвитку 

громади протягом 2021 року були: 

- Бюджет громади; 

- галузеві програми. 

      

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ: 

Показник з чого склад. бюджет громади Тис. грн за 12 

місяців 

Загальний фонд 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб 275611,6 

 Податок на прибуток підприємств  4,7 

 Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 

 7,3 

Внутрішні податки на товари та послуги 

(акциз) 

23961,5 

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з ПКУ 

72356,5 

Неподаткові надходження  1250,9 

Офіційні трансферти 32934,4 

Спеціальний фонд 

Екологічний податок 51,1 



Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

з законодавством 

2057,8 

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ 

1714,4 

Надходження від продажу основного 

капіталу 

23,6 

Офіційні трансферти 17015,3 

 

Основним джерелом формування бюджету Гірської  територіальної громади 

є податок та збір на доходи фізичних осіб, частка якого становить 73,1% 

загальної суми доходів бюджету. Найбільшими платниками податків є:  

Державне підприємство Міжнародний аеропорт  “Бориспіль”  

Регіональний структурний підрозділ “Київцентраеро”   

Державне підприємство «Украерорух»  

Автосалон  БАВАРІЯ УКРАЇНА  

Автосалон  БАВАРІЯ КИЇВ  

Товариство“НІКО МЕГАПОЛІС”  

Товариство  “ТНТ УКРАЇНА”  

Державне підприємство “ЗОД” 

 

У 2021 році на території Гірської сільської ради відкрились 10 підприємств 

та закладів: 

с. Гора        

1 Ресторан швидкого харчування 

«McDonald’s» 

2 Супермаркет «АТБ» 

3 Стоматологія «М’яtа» 

4 Студія англійської мови «Lala English» 

5 Магазин «Галя Балувана» 

6 Кав’ярня «Парасоля» 

7 Кав’ярня «Not just coffee» 

 

с. Ревне  

1 Автомийка 

2 Кав’ярня 

с. Мартусівка 

1 Кафе «Варенична» 



 

У 2021 році на території громади зареєстровано:  

2 юридичні особи та 17 фізичних осіб.  

 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ: 

Категорія видатків                              За 2021  рік 

Загальний фонд 

(тис. грн) 

Спеціальний 

фонд 

(тис. грн) 

 Державне управління  32648,6 4626,3  

Освіта 60415,1 23644,5 

Охорона здоров’я 219,9 1148,4 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

15837,7 287,9 

Культура і мистецтво 6121,0 300,3 

Фізична культура і спорт 600,9 17,0 

ЖКГ 17499,4 9943,8 

 Економічна діяльність  1790,9 19626,5  

 Інша діяльність  6183,0 497,7  

 Міжбюджетні 

трансферти 

 158837,2  9901,7 

 

 

Бюджет сільської ради хоча й перевиконується, але й видаткова частина дуже 

значна. І навантаження, по мірі формування власної інфраструктури та 

виконання повноважень, що делегуються органам місцевого 

самоврядування, поступово зростають.  

Видаткову частина бюджету загального та спеціального фондів фактично 

здійснено на суму 370 147 000,00 гривень, а саме : 

-заробітна плата з нарахуванням  - 94 389 031,69 грн;  

-продукти харчування – 2 677 957,00 грн;  

-комунальні послуги та енергоносії – 5 387 264,86 грн;  

-утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -

4 362 784,00 грн. 



  

Вид послуги/роботи Населений пункт Сума, грн. 

Поточний ремонт доріг с. Мартусівка 351 888,08 

с. Ревне, с. 

Затишне 

622 517,58 

с. Гора 752 752,00 

Капітальний ремонт доріг, 

в т.ч. виготовлення 

проектної документації на 

капітальний ремонт доріг 

с. Мартусівка 174 481,28 

с. Ревне, с. 

Затишне 

1 579 425,87 

с. Гора 881 720,04 

  

- обслуговування  мереж вуличного  освітлення – 1 058 110,73 грн 

  

Вид послуги/роботи Населений пункт Сума, грн. 

Поточний ремонт мереж 

вуличного  освітлення 

с. Мартусівка           59 807,64   

с. Ревне, с. 

Затишне 

93 467,71 

с. Гора 269 090,38 

Капітальний ремонт 

мереж вуличного  

освітлення 

с. Мартусівка 146 962,00 

с. Ревне, с. 

Затишне 

442 855,00 

с. Гора 45 928,00 

  

 

-Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства –  

1 554 316,11 грн 

  

Вид послуги/роботи Населений пункт Сума, грн. 

Поточний ремонт 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

с. Ревне, с. 

Затишне 

63 845,25 

с. Гора 335 946,53 

Капітальний ремонт 

водопровідно-

с. Ревне, с. 

Затишне 

555 090,80 



каналізаційного 

господарства, в т.ч. 

виготовлення проектної 

документації на 

будівництво / капітальний 

ремонт 

с. Гора 599 433,53 

  

-Будівництво / капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності – 

51 083 234 грн 

  

Вид послуги/роботи Населений пункт Сума, грн. 

Заклади освіти с. Ревне, с. 

Затишне 

2 256 113,90 

с. Гора 44 196 380,64 

Заклади медицини с. Мартусівка 124 634,63 

с. Ревне, с. 

Затишне 

1 002 764,30 

с. Гора 21 000,00 

Заклади культури с. Мартусівка 207 646,37 

Адміністративні будівлі с. Ревне, с. 

Затишне 

1 198 333,63 

с. Гора 2 076 360,50 

 

       В звітному році було спрямовано кошти загального і спеціального фондів 

місцевого бюджету  на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт 

приміщень закладів освіти, соціального захисту,  закупівлю комп’ютерного, 

мультимедійного, телевізійного обладнання в заклади освіти та культури, 

соціального захисту, придбання меблів та дидактики, сценічних костюмів, 

інструментів, обладнання і розхідний матеріал для гуртківців позашкільного 

закладу «СТАРТ», закупівлю підручників, санітарно-гігієнічних, засобів, 

антисептичних розчинів, медикаментів, обладнання для харчоблоків, посуду, 

кондиціонерів на загальну суму: 8 064 440 ,00 грн, з них: 

 

1. Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   – 1 763 050,0 грн; 

2. Ревненський опорний заклад загальної середньої освіти  –1 957 067,0грн; 

3. Мартусівська початкова школа – 964 532,0 грн; 

4. Ревненський заклад дошкільної освіти – 1 063 689,19  грн; 



5. Гірський заклад дошкільної освіти – 1 161 617,41 грн; 

6. Гірський заклад позашкільної освіти «СТАРТ» - 260 409,0 грн; 

7. Будинки культури (с. Мартусівка, с. Ревне)- 127 700,0 грн; 

8. Сільські бібліотеки (с. Мартусівка, с. Ревне)– 120 000,0грн; 

9. Ревненське відділення стаціонарного догляду – 646 375,4 грн 

 

Комунальне підприємство «Горянин» 

У 2021 році  за   програмою фінансової підтримки комунального 

підприємства були виділені кошти на покриття витрат : 

 

на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів на 2021р.  – 900 000,00  грн.  

(Оплата за вивіз сміття, електроенергію, паливо, спецодяг). 

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 

300 000,00 грн.  (Проектні роботи по збільшенню потужностей електроенергії: 

с. Гора вул. Центральна 14 та  вул. Центральна 20).  

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання) – 1 678 900,00 грн. (Було 

погашено заборгованість із заробітної плати). 

На внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання – 1 200 000,00 грн. 

Дані кошти були використані на придбання: 

1. Трактор КИЙ-14102 –  1шт. – 718 200,00 грн. 

2. Косарка КОР-16 - 1шт -  200 280,00грн. 

3. Трактор садовий бензиновий STIGA – 1шт – 159 999,00грн 

4. Причіп  А02614 – 1шт- 27 192,00грн 

5. Повітродувка НЕСНТ 972 PROFI – 1шт – 9 999,00грн 

6. Ноутбук НР ProBook 450 G8 – 1шт -  23 235,00грн 

7. Ноутбук  Lenovо V 17-IIL – 1 шт – 16 667,00 грн 

8. Відвал ЛЕВ –ТТД – 1шт – 29 000,00грн 

9. БФП НР  LJ PRO – 1шт – 15 428,00 грн 

 

 

 



         ДІЯЛЬНІСТЬ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: 

Виконавчий комітет був утворений в кількості 8 осіб. 

Протягом 2021 року відбулося 35 засідань, на яких прийнято 491 рішення.  

Структури виконавчого комітету: 

1. Фінансовий відділ; 

2. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та закупівлі; 

3. Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення, 

яке у своїй структурі мало: відділ освіти, відділ культури спорту та 

інформування, сектор соціального захисту населення; 

4. Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва, яке у своїй структурі мало: відділ благоустрою, відділ 

паркування; 

5. Служба  у справах дітей; 

6. Відділ правового та кадрового забезпечення; 

7. Відділ «Центр надання адміністративних послуг»; 

8. Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами; 

9. Відділ містобудування та архітектури. 

 

УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Відділ освіти 

Завдяки цілеспрямованій діяльності відділу освіти Управління 

гуманітарного розвитку та соціального захисту населення, який 

постійно перебуває у  пошуку шляхів актуального, прогнозованого, 

випереджального реагування на виклики часу, інклюзивно-ресурсного 

центру та педагогічних колективів закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти громади формується міцний фундамент 

якісних перетворень в галузі освіти громади. Зокрема,  розроблено та 

затверджено  Комплексну програму розвитку системи освіти Гірської 

громади на  2021-2025 р.р., розв’язання завдань яких спрямовані на  

соціально-економічні запити регіону в ситуації високого динамізму 

змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання 

високотехнологічних комунікацій, економічної мобільності.   

Протягом 2021року відбулася модернізація мережі закладів освіти: 

реорганізовано шляхом перетворення в опорний заклад  загальної 

середньої освіти Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  з 

філією Мартусівська початкова школа, створено комунальну установу 

«Гірський інклюзивно-ресурсний центр» , створено комунальний 

заклад «Гірький заклад позашкільної освіти «СТАРТ»».  



Станом на  31.12.2021 року система освіти Гірської громади 

складається з 7 закладів: 

 1.Гірський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» ; 
                  2. Ревненський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Барвінок»; 

3. Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 

4. Ревненський опорний заклад загальної середньої освіти ( у 2021 

році набув статусу опорний Рішення №396-14-VIII від 20.05.2021 

року); 

5. Мартусівська початкова школа (філія Ревненського опорного 

закладу- набула статус у 2021 році Рішення №396-14-VIII від 

20.05.2021 року); 

6. Гірський заклад позашкільної освіти «СТАРТ» (заклад створено 

Гірською сільською радою. Рішення №247-8-VIII від 18.02.2021 року); 

7. Гірський інклюзивно-ресурсний центр. (заклад створено Гірською 

сільською радою. Рішення №298-10-VIII від 20.03.2021 року).  

У закладах освіти навчається 1018 учнів та виховується у закладах 

дошкільної освіти 201 вихованець. Позашкільною роботою займається 277 

вихованців. 

Спостерігається позитивна динаміка кадрового забезпечення системи освіти 

громади. Освітній процес у закладах освіти  здійснюють 112 педагогічних 

працівників та 88 працівників, які обслуговують дані заклади. Також, в  2021 році 

модернізовано зміст методичної роботи з педагогічними кадрами, що позитивно 

впливає на здійснення належного інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення функціонування закладів освіти громади. Розроблено дієву модель 

науково-методичного супроводу педагогів в умовах становлення Нової 

української школи, яка базується на діагностично-прогностичній основі з 

урахуванням рівня їх професійної компетентності, інтересу та запитів. 

Розроблено власну модель організації харчування учнів та вихованців, 

враховуючи Постанову КМУ №305. 

 

Відділ культури і спорту та інформування 

Структурними підрозділами відділу культури та спорту є: 

1. Мартусівська сільська бібліотека; 

2. Ревненська сільська бібліотека; 

3. Мартусівський сільський клуб; 

4. Ревненський будинок культури. 

Основна діяльність відділу культури, спорту та інформування в 2021 році була 

націлена на координацію і забезпечення ефективної роботи установ культури,  

спортивних майданчиків, проведення культурно-масових заходів. Так, у 2021 

році , напередодні Великодня в закладах освіти та культури відбулись святкові 



майстер-класи з виготовлення писанок та крашанок.  В кожному селі ними 

прикрасили Великоднє дерево. У перший день літа в Ревному святкували День 

захисту дітей, де булинагородження діте-переможців олімпіад, конкурсів, 

учасників МАН, фестивалів. В цей день відбулися спортивні змагання, розваги, 

виступи дитячих колективів, благодійний ярмарок. 

До Дня Державного прапора України відбувся традиційний велопробіг з 

прапорами. Вже кілька років поспіль дійство організовують з метою 

патріотичного виховання молоді і популяризації здорового та свідомого способу 

життя, а також велоспорту, як елементу проведення активного та корисного 

дозвілля. 

Тридцяту  річницю Незалежності України відзначили в Мартусівці. Насичена 

музична програма, розваги для дітей, благодійний ярмарок, неймовірне фаєр шоу 

та дискотека. 

Проведено захід 14 жовтня з нагоди  Дня  Захисників і захисниць України, 

влаштували змагання з пейнтболу. Відновлення українських традицій одне з 

важливих завдань в громаді, тому 12 грудня в переддень свята Апостола Андрія 

Первозваного у Мартусівському клубі відбулись  вечорниці. У День Святого 

Миколая для дітей організували свято, всі діти отримали солодкі подарунки. 

27 грудня у Мартусівському клубі таланти Гірської громади показали звітний 

новорічний концерт. 

За 12 місяців 2021 року за календарним планом було проведено 8 місцевих 

спортивних заходів на яких було залучено більше 200 місцевих спортсменів, як 

співорганізатори було проведено два заходи спільно з сусідніми громадами, 

команди та спортсмени громади взяли участь у 20 всеукраїнських, обласних та 

внутрішньорайонних заходах. 

За 2021 рік відділом культури,  спорту та інформування було організовано та 

проведено 10 спортивно-масових заходів, а саме: 

№ 

п/п 

Назва  Вид спорту Кількість 

учасників 

(осіб) 

Місце 

проведення 

1.  Весняний кубок з 

волейболу серед жіночих 

команд 

Волейбол 40 С. Ревне 

2.  Об’єднаний чемпіонат з 

волейболу серед жіночих 

команд 

Волейбол 90 С. Ревне, 

Вороньків, 

Мирне 

3.  Кубок з баскетболу до 

дня молоді 

Баскетбол 30 С. Гора 



4.  Чемпіонат з міні- 

футболу серед ветеранів 

Бориспільщини 

Міні-футбол 200 С. Гора, 

Мартусівка, 

Олександрівка, 

Дударків 

5.  Велопробіг до дня 

державного прапора 

Велоспорт  60 С. Гора, 

Мартусівка, 

Ревне 

6.  Кубок з волейболу серед 

мішаних команд 

Волейбол 35 С. Гора 

7.  Кубок з міні-футболу Міні-футбол 32 С. Гора 

8.  Кубок з легкої атлетики Легка 

атлетика 

35 С. Гора 

9.  Пейнтбольний турнір до 

дня захисника України. 

Пейнтбол 100 С. Чубинське 

10.  Турнір з волейболу серед 

учнів старших класів 

Волейбол 50 С. Ревне 

 

Сектор соціального захисту 

Сектор соціального захисту населення забезпечував на території сільської ради 

реалізацію державної соціальної політики у сфері соціального захисту 

населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері, прийом 

документів на всі види соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних 

виплат, встановлених законодавством України, пільг, субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших пільг, 

передбачених законодавством, організацію виконання комплексних програм та 

заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, 

сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 

населення та місцевих соціальних програм. 

За 2021 рік сектором  було сформовано електронну справу «ІІС «Соціальна 

громада» та відправлено до управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації для подальшої обробки 758 заяв з повним пакетом 

документів: 

-        субсидїї – 125; 

-        адресна допомога ВПО – 25; 

-         по вагітності та пологах – 27; 

-        при народженні  та усиновлені– 58; 



-        опіка та піклування,  - 5; 

-        тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів–

3; 

-        одиноким матерям - 27; 

-        інвалідам з дитинства - 12; 

-        інвалідам загального захворювання – 11; 

-        на догляд за психічно-хворими - 2; 

-        соціальні послуги - 8; 

-        допомога особам, які не мають право на пенсію та померлого 

годувальника-3; 

-        допомога багатодітним родинам – 13; 

-        малозабезпеченим  - 28; 

-        допомога за послугою «муніципальна няня» – 1; 

-        пакунок малюка  – 72 сім'ям; 

-        пільг на житлово-комунальні послуги – 119; 

-  на забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами реабілітації – 79; 

-  одноразова державна допомога особам з обмеженими фізичними 

можливостями, що перебувають у складних життєвих обставинах -  6; 

-   обласна програма особам з обмеженими фізичними можливостями, що 

перебувають у складних життєвих обставинах -  37; 

-     компенсації на харчування особам які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - 5 .  

  

Видано: 428 повідомлень про призначення житлових субсидій та 54 

повідомлення про нарахування соціальних допомог.  

Відділом проведено обстеження  матеріально-побутових умов осіб, які 

отримують соціальні виплати – 96 сім’ям. 

Надано 589 повних та вичерпних консультацій громадянам, стосовно 

соціальних допомог та компенсацій; переліку необхідних документів для 

видачі посвідчень; санаторно-курортного оздоровлення; отримання 

технічних засобів. 

Відділом проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. 

51 інформація розміщена на сайті та офіційній сторінці у мережі Facebook.  

Затверджена Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2022-2024 роки. 

Затверджений Перелік соціальних послуг, які надаються в Гірській сільській 

раді згідно з класифікатором соціальних послуг затвердженим наказом 



Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 № 429 та умови їх 

надання. 

Особлива увага у 2021 році приділялася утриманню Комунального закладу 

«Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування та надання соціальних послуг», яке здійснює 

надання соціальних послуг стаціонарний  догляду громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю.  

Протягом  усього часу перебування підопічних у стаціонарному відділенні за 

ними ведеться цілодобовий догляд.  

За звітній період відділенням стаціонарного догляду охоплено 52 особи, із 

них соціальною послугою стаціонарного догляду 52  громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю, їм надано 260835  заходів соціальної послуги 

Всі мешканці відділення забезпечувались 4-ох разовим харчуванням 

відповідно нормативам.  

Забезпечили надання  13  одиноким і одиноко проживаючим громадянам за 

місцем їх проживання послуг догляду вдома. 

При наданні послуги соціальними робітниками було здійснено - 1378 

відвідувань підопічних вдома, яким здійснено – 25 087 заходів, що складають 

зміст соціальної послуги. 

В селі Ревне на базі відділу соціального захисту населення створений 

Благодійний склад, де кожен житель нашої громади може принести чи взяти 

за потреби речі.  

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на службу у справах 

дітей. 

Працівники відповідно до розподілу посадових обов’язків формують 

особові справи дітей, які перебувають на обліку у службі, готують проекти 

індивідуальних планів їх соціального захисту, запити іншим організаціям для 

вивчення стану виконання батьківських обов’язків, житлового забезпечення, 

стану здоров’я дітей тощо. Отримані дані постійно вносяться в Єдину 

інформаційно-аналітичну систему «Діти». 

Службою у справах дітей прийнята участь у формуванні обліку дітей 

громади по категоріях, упорядкуванні квартирного обліку при виконавчому 

комітеті. 

 

Кількість дітей в громаді 1584 



Кількість дітей на первинному 

обліку 

7 дітей (2 дитини-сироти, 2 дитини, 

позбавлені батьківського піклування) 

Діти на обліку в складних 

життєвих обставинах 

6 (5 дітей мають статус постраждалих 

від військових дій) 

Діти на обліку, які прибули з 

інших територій  

2 

Видано посвідчень 12 посвідчень батьків та 29 

посвідчень дітей з багатодітних сімей 

Наданий статус дитини-сироти в 

2021 році 

1 дитині (влаштована в сімейні форми 

виховання) 

Засідання Комісії захисту прав 

дитини 

11 засідань, розглянуто 31 питання 

Засідання Міждисциплінарної 

команди 

3 засідання 

Забезпечено оздоровленням і 

відпочинком за рахунок 

обласного бюджету 

12 дітей 

Почесне звання “Мати-героїня” Опрацьовано 4 заяви, надано 1 

почесне звання 

Захист майнових прав дітей-сиріт 

та осіб з їх числа 

4 зараховано на квартирний облік 

Проведено рейдів 34 

Проведено актів обстеження  94 

Участь у судових засіданнях  5 

Підготовлено проектів рішень 55 

Опрацьовані повідомлення про 

домашнє насильство 

15 

Надана пропозиція з 

використання субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 

1 



житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

Відвідали обласне Новорічне 

свято в театрі ім. І. Франка. 

 

19 дітей 

Надано натуральну допомогу  45 сімей 

Допомога канцтоварами 

відповідно до п. 19 програми 

«Добробут» на 2021-2025 роки 

19 сімей 

Благодійною організацією «БФ 

«Зростай в сім`ї» щомісячно 

надається адресна допомога 

опікуну над малолітньою 

дитиною продуктами харчування  

на суму 1000 грн 

Взята участь у тренінгах, 

семінарах 

44 

 

✓ Визначена Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі та затверджене Положення. 

✓ Створена Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та 

протидії  домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії 

торгівлі людьми, затверджено положення про Координаційну раду, її 

склад, проведено 1 засідання. 

✓ Затверджена Програма запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії 

торгівлі людьми на території Гірської сільської ради на 2022 –2025 роки. 

✓ Затверджений План невідкладних заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, 

які постраждали від такого насильства. 

✓ Затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гірської 

сільської ради на 2022 – 2025 роки. 

✓ Затверджений Порядок направлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради 

на 2022-2025 роки. 



✓ Затверджена Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання на території Гірської сільської ради на  2021-2025 роки. 

  

Завдяки плідній співпраці з громадським формуванням «Муніципальна 

варта» та дільничним на постійній основі розповсюджувались інформаційні 

листи, буклети по попередженню та протидії домашньому насильству, торгівлі 

людьми, продажу алкогольних та тютюнових виробів та піротехнічних засобів 

дітям, проводились рейди «Урок», «Діти вулиці». 

Проводилась робота по протидії жебрацтву дітьми ромської 

національності. 

Взята участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства». 

Службою у справах дітей спільно з Управлінням гуманітарного розвитку 

та соціального захисту 02.03.2021 року було проведено круглий стіл 

«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ» на базі Ревнівської ЗОШ I-III ступенів та 12.03.2021 

року круглий стіл «БУЛІНГ» на базі Гірської ЗОШ I-III ступенів. 

Замовлений до друку та розповсюджується інформаційний буклет по 

Кібербулінгу. 

 

ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради (далі-ЦНАП) утворено рішенням Гірської сільської ради від 21 

січня 2021 року № 174-6-VІІІ та відповідно до рішення Гірської сільської ради 

від 20 березня 2021 року № 280-10-VІІІ ЦНАП розпочав свою роботу з  

01.06.2021. 

За період з 01.06.2021 по 31.12.2021  Центром надано 4119  послуг, зокрема:  

✓ реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання;  

✓ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації 

бізнесу (тимчасово державний реєстратор веде прийом в с. Ревне);  

✓ будівництва та архітектури, в тому числі видача будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки; містобудівних умов і обмеження для 

проектування об’єкта будівництва; видача  дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами; видача дозволу на розміщення тимчасової 

споруди для здійснення підприємницької діяльності та розробки 

паспорту прив'язки. 

✓ з питань благоустрою, в тому числі видача дозволу на використання 

об’єкту благоустрою для здійснення торговельної діяльності, видача 

дозволу на порушення об’єктів благоустрою, видача ордеру на 

видалення зелених насаджень;  

✓ послуги соціального характеру, зокрема ведеться прийом документів: 

для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям та на дітей одиноким матерям, для видача посвідчень особам з 



інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, для призначення 

пільги на оплату житла, комунальних послуг, Пакунок Малюка, для 

призначення державної допомоги при народженні дитини, для 

призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг та інше;  

✓ послуги служби у справах дітей, зокрема надання дозволу на укладення 

договору дарування житла (майна) батькам, які мають малолітніх 

(неповнолітніх) дітей, прийняття рішення про надання повної 

цивільної дієздатності, прийом документів для видачі посвідчення 

батькам і дітям з багатодітних сімей, видача висновку про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України та інше.  

Найчастіше консультування проводилося  з питань реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання, написання заяв про отримання дозволу на 

розробку проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність, 

отримання посвідчення багатодітної родини, отримання довідки про склад 

сім’ї, щодо призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг, 

оформлення Пакунку Малюка, щодо видачі довіреності та посвідчення 

заповіту,  реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 

В місцевій пожежній охороні працюють 9 осіб.   Основні завдання МПО: гасіння 

пожеж, рятування людей та подання допомоги  в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф, стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам 

та нещасним випадкам на них. Місцева пожежна охорона відповідно до 

покладених на неї завдань у 2021 році 81 раз залучались до тушіння пожеж.  

З них: 

- житлові будівлі (склади, тощо)           - 14 разів; 

- автомобілі                                               - 6 разів; 

- електричні щити (трансформатори)     - 3 рази; 

- решта : пожежі в лісі (лісосмузі), підпали сухої трави, підпали стихійних 

сміттєзвалищ. 

 

МУНІЦИПАЛЬНА   ВАРТА 

 Муніципальна варта розпочала свою діяльність з 01.07.2021 року. Штат 

сформовано з 9 осіб. Головними аспектами діяльності створеної Муніципальної 

варти є забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, 



контроль за виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, парків, 

скверів та додержання тиші в громадських місцях, робота з профілактики 

правопорушень, патрулювання всієї території об’єднаної громади задля 

підтримання правопорядку в селах.  

За період роботи з 01.07 - 31.12.2021 року: 

✓ Припинення розпиття спиртних напоїв в громадських місцях – 140;  

✓ Припинення незаконного спалювання органічного сміття        - 76; 

✓ Припинення порушення громадського порядку (режим тиші після 

22.00)- 40; 

✓ Спільна робота з інспекторами з благоустрою  по виявленню 

порушення правил благоустрою населених пунктів, незаконна 

торгівля, тощо – 32; 

✓ Надання допомоги особам в непритомному стані (втрата свідомості, 

алкогольне, наркотичне сп’яніння) – 23; 

✓ Спільна робота з інспекторами в справах неповнолітніх – 20; 

✓ Спільна робота з інспекторами з паркування – 27; 

✓ ДТП, надання допомоги потерпілими, до прибуття на місце події 

працівників швидкої медичної допомоги та поліції – 12; 

✓ Надання допомоги дільничому офіцеру поліції – 14; 

✓ Допомога працівникам місцевої пожежної охорони в організації 

тушіння пожеж – 5. 

ВІДДІЛ ІНСПЕКЦІЇ З ПАРКУВАННЯ 

Відділ інспекції з паркування розпочав свою діяльність з першого вересня 2021 

року. За чотири місяці своєї діяльності працівниками відділу  інспекції з 

паркування  було складено 433 протоколи  порушення. Найчастіше –це 

порушення, які стосуються забороні стоянки та зупинки. Складено протоколів 

на 195 160 гривень. До бюджету на 31.12.2021 рік надійшло 104 231 гривень. 

 

 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

За рік своє діяльності в Гірській громаді відділом містобудування та 

архітектури було видано  88 будівельних паспортів для будівництва 

садибних будинків фізичних осіб, присвоєно/змінено адреси 44 об’єктам 

будівництва, видано 360 довідок та витягів з містобудівної документації на 

заяви жителів щодо впорядкування документації житлових будинків та 

прибудинкових територій, видано – 9 містобудівних умов та обмежень та  

28 дозволів на розміщення рекламних засобів і тимчасових споруд для 

розвитку бізнесу юридичним особам, для наповнення бюджету: 



розробляється нормативна грошова оцінка земель чотирьох населених 

пунктів громади. 

З рахуванням інтересів громади та бізнесу: розробляється комплексний план 

територій Гірської територіальної громади. 

Це не є вичерпним переліком всієї проведеної роботи. За всі здобутки 

минулого року ми маємо завдячувати, перш за все, праці та наполегливості 

мешканців громади - платникам податків до місцевого бюджету, 

ініціативним підприємцям, активним громадянам, яким не байдужа доля 

нашої громади. Адже громада-це не територія на карті, громада-це всі ми, це 

люди, які в ній мешкають. 

Хочу подякувати усім членам виконавчого комітету, головам та членам 

постійних комісій сільської ради 8 скликання за активну позицію, за 

організацію продуктивної роботи на розвиток  громади. Впевнний, що разом 

ми маємо працювати на благо нашої громади і лише спільними зусиллями 

нам вдасться створити міцну громаду. 

 

Всі зауваження та  пропозиції надсилайте на електронну адресу Гірської 

сільської ради. 

Адже наш девіз: УСПІШНІ РАЗОМ!  

 

Враховуючи, що з початку нового звітного року карантинні обмеження не  

давали змоги організувати очну зустріч з громадою, а вже від 24 лютого і 

військовий стан,  тому в цьому році текстовий звіт голови розміщено на сайті. 

Я завжди налаштований на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає 

щось зробити корисне для своєї громади.  Вдячний усім, хто допомагає 

практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та 

об’єктивними зауваженнями.      

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 


