
Звіт сільського голови за період з вересня 2018 року по 

вересень 2019 року. 
 

Впродовж даного періоду було проведено 23 засідання ради та 18 засідань 

виконавчого комітету, на яких було прийнято ряд рішень для сприятливого 

розвитку нашого села та підтримки населення. 

Спеціалістами Гірської сільської ради надається ряд адміністративних 

послуг для населення, а саме:  

- реєстрація місця проживання; 

- видача довідок; 

- реєстрація права власності на нерухоме майно; 

- ведеться кропітка робота щодо надання допомоги по оформленню 

документів на отримання субсидій; 

- ведеться реєстрація військовозобов’язаних; 

- надається безкоштовна юридична допомога мешканцям.  

Впродовж 2019 року народилося 44 малюка; 

- зареєстровано 10 шлюбів; 

- померло – 48 людей. 

 За даний період було виплачено:  

- по Програмі «Турбота» 1 618 409 грн. 

- по Програмі «Добробут» 2 042 324 грн. 

- по Програмі розвитку спорту 350 923 грн. 

З сільського бюджету передано субвенцію Гірській ЗОШ в розмірі 

1 575 000 грн. та передбачено 10 000 000 грн. на будівництво нової школи. 

Виділено 6 000 000 грн. та оголошено торги на капремонт дитячого 

садочка.  

 

Вже другий рік поспіль для зареєстрованих жителів нашого села надається 

послуга по безкоштовному вивезенню сміття. І саме завдяки даній програмі в 

нашому населеному пункті зменшилась кількість стихійних сміттєзвалищ. 

Встановлено чотири майданчика з баками для сортованого сміття.  

Також другий рік на території села вивозиться органічне сміття, чим 

зменшились випадки спалювання на 80 %. За це окрема подяка мешканцям 

нашого села. 

Закуплено та встановлено в громадських місцях контейнери для утилізації 

використаних батарейок.  

 

Проведено: 

- поточний ремонт десяти вулиць, 

- капітальний ремонт вулиць: Молодіжна, Сонячна, Степова, Басейна, 

Лісова та Мічуріна 

- реконструкцію водогону по вулиці Центральна 

- благоустрій паркової зони «Ошиткіський»  

 



Розпочато: 

- будівництво по відео нагляду населеного пункту. 

Розроблено проекти: 

- по капітальному ремонту вулиць Мостова, частини вулиці Бориспільська 

та Мічуріна. Також на влаштування тротуарів шести вулиць  

- реконструкції водогону по вулиці Мічуріна. 

- на будівництво 4-х бюветів. 

Замовлено проекти 

- на будівництво пожпосту та централізованого водовідведення. 

- Відкрито спортивні майданчики в парковій зоні «Ошитківський». 

- Завершено будівництво І черги спортивного комплексу по вулиці 

Шкільна, користуючись нагодою запрошую на відкриття яке відбудеться 21 

вересня. 

- До кінця року планується встановлення огорожі великого футбольного 

поля.  

 

За звітний період до сільського бюджету надійшло - 43 928 185 грн.  

- Основними платниками податків до місцевого бюджету являються: 

- ДП «МА БОРИСПІЛЬ» від якого надійшло понад 10 мільйонів гривен  

- «УКРАЕРОРУХ» надійшло близько 2,5 мільйонів гривен. 

 

Також хочу сказати про проблемні питання нашого села: 

- Відсутність будинку творчості 

- існуючі мед амбулаторія, дитячий садочок та школа, які потребують 

капітального ремонту та збільшення площ. 

- Складна ситуація з карантинними рослинами. 

- Залишається невирішеним питання встановлення пристроїв обмеження 

руху. 

 

Створення ОТГ залишається на разі не визначеним.  

 

Дякую депутатському корпусу за плідну роботу, за те що не зважаючи на 

політичну боротьбу в цьому році змогли знайти сили та об’єднатися за ради 

кращого майбутнього нашого села. 

 

Дякую громаді за довіру. 

 


