Звіт депутата за 2021 рік
Я, Гуменюк Тетяна Сергіївна, депутат Гірської сільської ради, відповідно
до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад" звітую про свою
роботу перед виборцями 7 виборчого округу за рік роботи в раді.
25 жовтня 2020 року була обрана депутатом Гірської сільської ради.
17 листопада 2020 року на першому пленарному засіданні сесії Гірської
сільської ради Бориспільського району Київської області прийняла присягу
депутата місцевої ради та очолила постійну комісію з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного та культурного розвитку. Є членом комісії захисту прав
дитини виконавчого комітету Гірської сільської ради.
У свої депутатській діяльності керуюся Конституцією України, Законами
України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в
Україні", Регламентом Гірської сільської ради та іншими нормативно-правовими
актами, що визначають порядок діяльності ради.
У період з листопада 2020 по жовтень 2021 року в раді відбулася 21сесія,
рішення яких сприяли соціально-економічному розвитку громади, здійснення
контролю за виконанням місцевого бюджету, надання допомоги малозахищеним
верствам населення, використання комунального майна, земель громади тощо.
Брала активну участь у всіх засіданнях сесій ради та постійних комісіях,
яку очолюю та (за потреби) тих, які діють (постійна комісія з питань дотримання
законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, депутатської етики,
регламенту та контролю за виконанням рішень ради, постійна комісія земельних
відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою, постійна комісія з питань комунальної
власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та
енергозбереження, постійна комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молоді,
спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я)

Планувавши програму соціально – економічного та культурного розвитку
сіл Ревне та Затишне, що входять до складу Гірської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2025, пропонувала:
 Облаштування майданчиків для збору ТПВ по вулиці: Квартальна, Шкільна, Медова,
Шевченка, Соборна, Райдужна, Масив Лісовий, с. Затишне ( 8 майданчиків, 35
контейнерів)
 Встановлення бювету ( с. Ревне вул. Миру;)
 Встановлення відеоспостереження в с. Ревне, Затишне;
 Встановлення світлофорів с. Ревне вул. Бориспільська ;
 Встановлення обмежувачів швидкості транспортних засобів в с.Ревне вул. Шкільна
3шт,Гагаріна 2 шт, Квартальна 2шт;
 Озеленення та благоустрій
 Облаштування парковок біля багатоповерхових будинків, організацій, установ
(дитячий садок, Квартальна,9, Квартальна,27, Шкільна,12;)
 Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної системи с. Ревне, встановлення
свердловин ;
 Очищення сільських колодязів;
 Реконструкція вуличного освітлення с. Ревне вулиць: Вишнева, П.Зубаня, Новонарізна,
Молодіжна, Медова, Миру, пр.Райдужний, Райдужна, Українська, Бригадна, Садова,
Виноградна, Солідарності, пр.Шевченка (готові проекти додаю с. Ревне вул. Шкільна,
194,845 тис. грн.);
 Капітальний ремонт дорожнього покриття, виготовлення проектної документації с.
Ревне на вулицях: Квартальна,9,15, Медова, Молодіжна, Новонарізна, П.Зубаня,
Вишнева, частина Соборної, Шевченка, пр. Шевченка, Будівельників, пр.Райдужний,
Райдужна, Бригадна, Соборна, Солідарності, Виноградна (готові проекти додаю с.
Ревне вул. виноградна, вул. Шевченка, П.Зубаня, вул. Райдужна, вул. Будівельників,
вул. Шкільна, вул. Новонарізна, вул. Медова с. Затишне вул. Садова, вул. Паркова),
(готові експертизи додаю с.Затишне вул. Центральна (співфінансування 10%)
1845,055тис.грн., вул. паркова (комунальна власність) 1754,062 тис. грн.) с. Ревне вул.
Шкільна 1786,825 тис. грн, вул. Виноградна 1033,975 тис. грн, )
 Облаштування паркової зони, відпочинку с. Ревне вул. Миру, Шкільна;
 Капітальний ремонт будівель котельні, дитячого садка, школи, Будинку Культури,
медамбулаторії);
 Облаштування автобусних зупинок с. Ревне вул. Бориспільська;
 Облаштування кладовищ ( виготовлення права власності на земельні ділянки під
кладовище та церквою);
 Капітальний ремонт покрівлі будинків на вулицях: Шкільна, Шкільна,12, Квартальна,
27,1,3,5,7,15,9,21;
 Капітальний ремонт каналізаційної колектору від багатоквартирних будинків;
 Поточні ремонти під’їздів будинків по вулиці: Шкільна, 6,8,9,12, Квартальна,
27,1,3,5,7,15,9,21;
 Встановлення дитячих ігрових майданчиків ( комплексів) біля будинків по вулиці:
Шкільна,1, 12, Квартальна, 27,9,21, вул. Будівельників, Райдужна, Виноградна,
Шевченка..;
 Реконструкція сільського стадіону с. Ревне, встановлення спортивного тренажерного
комплексу (майданчику);
 Нове будівництво очисних споруд господарсько – побутових стічних вод потужністю
300м3/ добу за адресою : с. Ревне, Бориспільського району, Київської області (
експертний звіт додаю). Потрібно: технічні умови на електропостачання (50Кв*2200
=110000 + проект =150000) та оцінку впливу на довкілля
 Капітальний ремонт каналізаційної мережі ( виготовлення проектної документації)

ЗРОБЛЕНО в 2021 (січень – жовтень)
Загальний фонд (сума укладених договорів 5388909,49грн, сума оплат по
укладеним договорам 4399165,85 грн)
-

-

Утримання та розвиток автомобільних доріг
(поточний ремонт доріг)
Благоустрій
(Друкована продукція. Забезпечення функціонування мереж
зовнішнього освітлення населених пунктів. Збереження та утримання на
належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його
екологічних умов. Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць
загального користування. Інформаційні дошки для кладовищ.
Контейнер для збору небезпечних відходів. Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ. Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць
загального користування. Облаштування сміттєвих майданчиків.
Обслуговування мереж вуличного освітлення. Послуги поточного
ремонту
водопровідно-каналізаційного
господарства.
Послуги
прибирання території кладовища. Поточний ремонт дитячих
майданчиків. Поточний ремонт камер відеоспостереження. Поточний
ремонт освітлення. Поточний ремонт пам’ятників. Поточний ремонт
паркувального
майданчика
ЗДО Ревне.
Придбання
камер
відеоспостереження. Придбання корму для безпритульних тварин.
Програма безпритульних тварин. Утилізація небезпечних відходів.
Формувальне обрізання дерев та механізоване подрібнення гілля.)
Водопровідно- каналізаційне господарство (технагляд на капітальний
ремонт аварійних ділянок інженерних комунікацій. Техумови до
підключення до каналізації.)

Спеціальний фонд (сума укладених договорів 8500436,07 грн, сума оплат по
укладеним договорам 1737679,21 грн)
-

-

Капітальне будівництво/ремонт (виготовлення ПКД будівлі сільської
ради . Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Бориспільська.
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт школи (інклюзія). Виконання
проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт будівлі сімейної
амбулаторії» вул. Соборна,8. Капітальний ремонт будівлі сільської ради
вул. Бориспільська, 10. Роботи з капітального ремонту будівлі сімейної
амбулаторії по вул. Соборна,8.
Утримання та розвиток автомобільних доріг (Виготовлення ПКД
ремонту доріг.
Благоустрій (Придбання дерев. Ремонт каналізаційних люків.
Водопровідно- каналізаційне господарство (Виготовлення проекту
будівництва напірного водопроводу від КНС Ревне до очистки скиду в
с. Мартусівка. Капітальний ремонт аварійних ділянок інженерних
комунікацій.

-

Звіт про виконання бюджету Гірської сільської ради за 9 місяців 2021
року по доходам та видаткам становить:
Доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 285574822,86грн,
видатки загального фонду в сумі 212911273,16грн.
Доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 9340327,91грн,
видатки спеціального фонду в сумі 18872412,05грн

Надано матеріальну допомогу жителям с. Ревне згідно Програми
соціального забезпечення та соціального захисту населення
«ТУРБОТА» на суму 860409,9 грн

Надано матеріальну допомогу жителям с. Ревне (ювілеї,
нагородження дітей, переможців олімпіад, виплати до професійних
свят, допомога учасникам ЧАЕС, дітям – війни…) згідно програми
«ДОБРОБУТ» на суму 214655,0грн

Утримання установ: Ревнівський ЗДО «Барвінок», Будинок
культури, Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сільська бібліотека,
Ревненське
стаціонарне
відділення
(закупівля
обладнання,
будівельних матеріалів. Медикаменти. Оплата харчування. Оплата
теплопостачання. Оплата водопостачання та водовідведення. Оплата
електроенергії. Оплата газопостачання. Вивіз побутових відходів.
Навчання операторів котельні.) 5191672грн

Плануючи свою депутатську діяльність у 2022 році,
ЗАПРОПОНУВАЛА:




















заміна водопровідних труб вул. Квартальна
реконструкція каналізаційного колодязя вул. Квартальна, 1
замовлення проектів будівництва бюветів «Артезіанська» вул. Миру
встановлення огорожі кладовищ
облаштування (висипка) пішохідної доріжки біля кладовища пров. Шевченка
облаштування території пам'ятника загиблим воїнам вул. Шкільна
капітальний ремонт проїзної частини вул.. Шкільна
капітальний ремонт проїзної частини вул.. Шевченка
капітальний ремонт проїзної частини провулок Шевченка
капітальний ремонт проїзної частини вул.. Будівельників
капітальний ремонт проїзної частини вул. Райдужна
капітальний ремонт проїзної частини вул. П.Зубаня
капітальний ремонт проїзної частини вул. Виноградна
капітальний ремонт проїзної частини вул. Новонарізна
капітальний ремонт проїзної частини пров. Райдужний
капітальний ремонт проїзної частини вул. Бригадна
капітальний ремонт проїзної частини вул. Квартальна
капітальний ремонт проїзної частини вул. Квартальна, 3
капітальний ремонт проїзної частини вул. Смородинова, Полунична, Малинова,
Персикова, Ягідна, Новоселів, Яблунева, Волошкова, Смарагдова, Соснова
 виготовлення проекту на капітальний ремонт проїзної частини вулиць: Вишнева,
Молодіжна, Миру, Садова, Солідарності, Медова
 висипка дорожнього покриття вул.. Центральна
 реконструкція вуличного освітлення вул. Медова
 реконструкція вуличного освітлення вул. Новонарізна
 реконструкція вуличного освітлення вул. Вишнева
 реконструкція вуличного освітлення вул. Шкільна
 реконструкція вуличного освітлення вул. Смородинова, Полунична, Малинова,
Персикова, Ягідна, Новоселів, Яблунева, Волошкова, Смарагдова, Соснова
 капітальний ремонт закладів освіти : Ревнівський ЗДО
Ревнівська ЗОШ. Облаштування територій (освітлення, асфальтове покриття,
майданчики)
 капітальний ремонт БК
 облаштування дитячих ігрових майданчиків вул. Квартальна,21,9,27
Шкільна,12,8,5, вул. Будівельників, Райдужна, Шевченка, Яблунева, Смородинова
 облаштування спортивного майданчику вул.Шкільна,5
 реконструкція сільського стадіону
 замовлення проектів облаштування ППЗШ вул.Шкільна, Соборна, Гагаріна
 виготовлення проектів по облаштуванню тротуарних доріжок вул. Шкільна, Соборна,
Шевченка, Квартальна
 облаштування паркувальних місць для транспортних засобів по вулиці Квартальна,9,
Квартальна,27, Шкільна,9
 зупинкові комплекси: вул. Бориспільська
 облаштування паркової зони вул. Миру, Шкільна, Шевченка (церковище)
 будівництво громадських вбиралень
 відновлення озера вул. Шевченка
 облаштування майданчика для вигулу та дресирування собак тощо

