Шановні гребінківці!
До Вашої уваги звіт про роботу Гребінківської міської ради та її виконавчих
органів, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» за 2016 рік. Розпочну його з інформації про стан виконання бюджету
міста.
Бюджет – це основа стабільної діяльності місцевого самоврядування – це
забезпечення фінансування робіт з благоустрою міста, проведення ремонтних
робіт житлового фонду, доріг, водогонів, покращення зовнішнього освітлення
міста, виконання заходів міських програм, соціально-економічний розвиток
міста, сприяння та підтримка розвитку різних видів спорту в місті, підтримка
обдарованої молоді, покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх
закладів, охорони здоров’я, культури, які розміщені на території міста,
забезпечення належного функціонування комунальних підприємств міста,
соціальний захист жителів територіальної громади, організація громадських
оплачувальних робіт і т.д.
За 2016 рік до міського бюджету м. Гребінка надійшло доходів в сумі 14
млн. 601 тис. 166 грн., при плані 12 млн. 700 тис.814 грн., виконання становить
115% , а саме: по загальному фонду - 14млн. 511,8 тис. грн.( 114,8% або 1 млн
875,4тис.грн. надходжень зверх плану); по спеціальному фонду – 89 349 тис.
грн.(138,8% або 25 тис. грн. надходжень зверх плану).
Перевиконання відбулося по таких податках, як:

- Акцизний збір: надійшло 2 млн 450,8 тис. грн. при плані 2 млн.157тис.
грн., план виконано на 113,6%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року
надходження збільшились на 1 млн. 61,5тис.грн.;
- Земельний податок: надійшло 9млн. 158,3тис.грн. при плані 7 млн. 885,3
тис. грн., план виконано на 116,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2015
року надходження збільшились на 6млн. 804,7тис.грн.;
- Єдиний податок: надійшло 2 млн. 214,7тис. грн. при плані 1млн. 983,4
тис. грн., план виконано на 111,7%. В порівнянні з відповідним періодом 2015
року надходження збільшились на 809,2 тис. грн.;
- Адміністративні надходження: надійшло 238,8тис.грн. при плані
232,1тис.грн., план виконано на 102,9%. В порівнянні з відповідним періодом
2015 року надходження збільшились на 94,7тис.грн.;
- Податок на нерухоме майно: надійшло 297,4тис.грн. при плані 268,0 тис.
грн., план виконано на 111%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року
надходження збільшились на 207,6тис.грн.;
- Екологічний податок: надійшло 72,4тис.грн. при плані 55,1тис.грн., план
виконано на 131,2%. ;
- Кошти від продажу землі: надійшло 17,0 тис. грн. при плані 9,2 тис.
грн., план виконано на 184,5%.
Не виконання відбулося по таких податках, як:
- Податок на прибуток: надійшло 42,2тис.грн. при плані 44,7тис.грн., план
виконано на 94,1%. Проте, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року
надходження збільшились на 35,6тис.грн.;
- Державне мито: надійшло 55,0 тис.грн. при плані 59,0тис.грн., план
виконано на 93,2%. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року
надходження зменшились на 4,6тис.грн.;
- Адміністративні штрафи та інші санкції: надійшло 2,1тис.грн. при плані
7,0тис.грн., план виконано на 30,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2015
року надходження зменшились на 5,3тис.грн..
Видатки за 2016 рік освоєно в сумі 11 млн. 931,0 тис.грн., при плані 13
млн. 960,7 тис. грн., або на 85,5 % до уточненого плану,а саме: по загальному
фонду – 9 млн. 881,7 тис.грн.(97%), по спеціальному фонду – 2
млн. 49,3тис.грн.(54,4%).
В розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг виконання за
загальним та спеціальним фондами становить:
- Інші видатки на соціальний захист населення – 116,3тис.грн. (98,4% ), в
порівнянні до 2015 року використано більше на 48,4тис.грн.
Дотація ЖКГ – 460,0тис.грн. ( 100% ), в порівнянні до 2015 року
використано менше на 772,5 тис. грн.;
- Благоустрій міст, сіл, селищ – 2 млн. 363,1тис.грн. ( 80,4% ), в
порівнянні до 2015 року використано більше на 1 млн. 97,9 тис. грн., а саме:
«Програма покращення благоустрою в м. Гребінка на 2016 рік» – 2 млн.53,7
тис. грн., «Програма забезпечення засобами обліку тепла багатоповерхових
будинків на 2016 рік» – 227,7тис.грн., «Програма підтримки та діяльності ОСББ
на 2016 рік» - 30,2тис.грн.; «Програма організації оплачуваних громадських
робіт на 2016 рік» – 51,5тис.грн.;
- Фінансова підтримка спортивному комплексу – 670,4 тис. грн. (98,4%), в
порівнянні до 2015 року використано більше на 358,8тис.грн.;

- Міська Програма підтримки футболу в м. Гребінка на 2016 рік – 204,4
тис. грн.(100%), в порівнянні до 2015 року використано більше на 112,6тис.грн.;
- Органи місцевого самоврядування – 2 156,7 тис. грн.(94%), в порівнянні
до 2015 року використано більше на 724,2 тис. грн., в тому числі: «Програма
інформаційного забезпечення на 2016 рік» - 10,9 тис. грн., енергоносії –
117,6тис.грн. ( у відповідності до вимог чинного законодавства створено два
додаткових структурних підрозділів міськвиконкому), утримання відділу
реєстрації місця проживання – 239,8тис.грн.;
- Землеустрій – 50,0тис.грн. (100%), в порівнянні до 2015 року
використано більше на 37,0тис.грн.
- Транспорт, дорожнє господарство – 4 млн. 124,3тис.грн.(99,6%), в
порівнянні до 2015 року використано більше на 2 млн.668,7тис.грн., а саме:
поточний ремонт асфальтобетонного покриття під’їзду до житлових будинків –
938,1тис.грн., поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів –
247,1тис.грн., поточний ремонт твердого покриття доріг – 2 млн 830,0тис.грн.,
дорожні знаки та установка – 19,5тис.грн., розчищення доріг від снігу –
39,1тис.грн., посипка доріг – 21,6тис.грн., поточний ремонт дощоприймальних
колодязів – 28,9тис.грн.
- Інші видатки – 258,6тис.грн. ( 45,3% ), в порівнянні до 2015 року
використано більше на 146,2тис.грн. (збільшено видатки на фінансування
міських програм);
Інші субвенції – 842,3тис.грн.(94,5%), в порівнянні до 2015 року використано
більше на 632,9тис.грн. (збільшено видатки по програмі соціально-економічного
розвитку міста, на
підтримку та розвиток загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних закладів освіти, а також закладів охорони здоров’я, закладів культури,
які розміщені на території міста).
Згідно з планом роботи Гребінківської міської ради, починаючи з листопада
2015 року по лютий 2017 року проведено 12 сесій (15 пленарних засідань) міської
ради сьомого скликання.
Всього протягом звітного періоду міською радою на засіданнях сесій
розглянуто 471 питання, по кожному з них прийняте відповідне рішення.
Протягом звітного періоду міською радою прийнято рішення про затвердження
кількісного і персонального складу виконавчого комітету Гребінківської міської
ради 7 скликання, затверджено Регламент Гребінківської міської ради 7 скликання, а
також ряд інших рішень ради з організаційних питань, рішення про схвалення
Договору щодо співробітництва всіх сільських територіальних громад та
територіальної громади міста в частині делегування повноважень в сфері Реєстру
територіальних громад, а також про затвердження місцевих податків і зборів на 2017
рік, з питань земельних відносин, виконання бюджету міста, 15 регуляторних актів
та ін.
Відповідно до регламенту міської ради питання, що виносилися на сесію,
попередньо розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій міської
ради та засіданнях виконавчого комітету.
У міській раді створено та працюють 5 постійних комісій із числа депутатів:
з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном;
з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житловокомунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин,

екології, раціонального природокористування;
з питань охорони здоров’я. освіти, культури, молоді і спорту, туризму,
соціального захисту населення;
з питань депутатської
інформаційного забезпечення;

діяльності,

місцевого

самоврядування

та

з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, найменування
(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що
розміщені на території Гребінківської міської ради.
А також, відповідно до вимог чинного законодавства при міській раді та її
виконавчих органах створені та функціонують: адміністративна комісія,
опікунська рада, громадська комісія з житлових питань, комісія по поводження з
безхазяйними побутовими відходами, комісія по продажу нерухомого майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади, комісії по передачі
житлових багатоквартирних будинків з балансу Комбінату комунальних
підприємств на баланс ОСББ, комісія по видаленню зелених насаджень, по
розгляду земельних спорів, комісія щодо обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарств для призначення субсидій, комісія по дотримання правил
утримання домашніх тварин та ряд інших.
На 2016 рік міською радою було затверджено 28 міських програм, які діяли
протягом звітного періоду. Серед них:
- Програма соціально-економічного розвитку м. Гребінка
- Програма покращення благоустрою м. Гребінка
- Програма підтримки житлово-комунального господарства;
- Програма забезпечення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
теплової енергії
- Програма розвитку та діяльності ОСББ
- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення
- Програма організації оплачувальних громадських робіт в м.Гребінка
- Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту
- Програма розвитку футболу в місті
- міська Програма розвитку та популяризації настільного тенісу
- а також міські програми розвитку футзалу, гандболу, хокею
- міські Програми підтримки діяльності Гребінківської районної громадської
організації «Союз Чорнобиль України» та Гребінківської районної організації
ветеранів
- міська Програма підтримки військо службовців, які проходять службу в зоні
АТО
- Міська Програма підтримки обдарованої молоді, а також програма
оздоровлення та відпочинку дітей, спільна програма
по покращенню
медичного забезпечення населення, цивільного захисту населення,
профілактики злочинності та ряд інших Програм.

Програма соціально-економічного розвитку міста визначає цілі соціально –
економічного розвитку, головні завдання та заходи щодо підвищення благоустрою
міста, розвитку та покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних
підприємств міста, закладів освіти – загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних, культури, охорони здоров’я, інвестиційної привабливості,
конкурентоспроможності міста та забезпечення соціального захисту населення,
створення комфортних умов проживання, популяризації здорового способу життя,
сприяння розвитку різних видів спорту.
Зупинюсь докладніше на результатах виконання міських програм
Програма покращення благоустрою:
На виконання заходів цієї Програми було виділено коштів 6 436 590 грн.,
використано 6 423 198 грн. Одним із пріоритетних напрямків діяльності міської
ради є організація комплексу робіт спрямованих на належне утримання та
охорону, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля та координація роботи комунального
підприємства Гребінківський комбінат комунальних підприємств. За 2016 рік
виділено кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та запчастин в
сумі 383 624 грн., а саме: придбано спецодяг для працівників ККП, запчастини,
паливно-мастильні матеріали на суму – 333 041
грн., придбано вуличні
покажчики на суму 11 392 грн.( які встановлені на будинках вулиць і
провулків,
назву
яких
було
змінено
внаслідок
декомунізації),
встановлено огорожі залізобетонні на суму 111 540 грн. (впорядкування
кладовищ вул. Городищенська та Першотравнева), світлодіодні конструкції –
113 615 грн. Для покращення умов проживання населення міста було
проведено ремонт вуличного освітлення для потреб, якого було придбано
матеріали в т.ч. світильники та лампи на суму 91331 грн. та сплачено за
вуличне освітлення - 208 тис. 94 грн.
Придбано та вставлено світлофори, на суму – 38 975 тис грн. Світлофори
встановлені на перехрестях вулиць Миру і Незалежності, Магістральна і Євгена
Гребінка, провулок 1 Травня і вулиці Євгена Гребінки, а також по вул. Євгени
Гребінки поблизу Ощадбанку і по вул. Магістральна поблизу Привокзального
ринку. Проведено реконструкцію лінії зовнішнього освітлення по вул.
Перемоги і вул. Молодіжній на суму 219 тис. 56 грн. Надано послуги по очистці
від снігу доріг та тротуарів, посипці доріг протиожеледним матеріалом – 60 626
тис. грн., Придбано та встановлено дитячі майданчики, на суму – 176 075 грн.,
дитячі майданчики встановлені на вул. Магістральній 124, Незалежності 3, та
поблизу ЗОШ № 1. Також встановлено огорожу дитячого майданчика по вул.
Незалежності, 3.
Придбано та встановлено дорожні знаки на суму – 25 988 грн.
Проведено роботи по видалення сухостійних та аварійних дерев на суму –
49 031 грн. Проведено ремонти житлового фонду в тому числі, проведено
ремонти та часткову заміну внутрішньо будинкових систем водопостачання та
водовідведення, покрівлі, димовентиляційних каналів, вимощень в будинках, на
суму – 453 072 грн., проведено поточний ремонт дощоприймальних колодязів
на суму 28 922 . грн.
Для забезпечення безперебійного і безаварійного функціонування доріг
комунальної власності міста, коштами міського бюджету проведено поточний
ремонт дорожнього покриття.

Поточним ремонтом охоплено більше чим 16 тис. кв. м (16011,42 )
твердого покриття доріг, тротуарів, під’їздів на загальну суму 4 млн.124
тис.302 грн. З них: 938 тис. 131 грн. на поточний ремонт під’їздів в тому числі
до ЦРЛ - 271,3 кв.м. - 70 429 тис. грн.; території ДНЗ "Веселка" - 518,2 кв.м. –
134 963 тис. грн.; в’їзди та прибудинкові території житлових будинків:
Магістральна, 126 - 264,3 кв.м. – 68 718 тис.грн. та Магістральна, 124 - 476,8
кв.м. - 123 968 тис. грн.; житлових будинків Героїв України, 4, Героїв України,
8-А , Незалежності, 17, Піонерський, 1, Незалежності, 11-А , Незалежності,
1/1, Полтавська, 6, Незалежності, 3.
Поточний ремонт тротуарів проведено на суму – 247 тис. 108 грн., а
саме: ремонт тротуарів поблизу житлових будинків Героїв України, 8-А - 20,4
кв. м. - 5 364 тис. грн.; Героїв України, 6-А - 317,0 кв. м. - 83 317 тис. грн.;
Незалежності, 14 - 452,6 кв.м. - 117 636 тис. грн.; Героїв України, 8 - 15,4
кв.м.- 6 809 тис. грн.; а також по вул. Героїв України - 130,6 кв. м. - 33 982 тис.
грн.
Поточний ремонт твердого покриття доріг проведено на суму 2 млн. 827
тис. 985 грн.. Ремонтом охоплено:
вул. Чернишевського - 746,58 кв.м. – 194 107 тис. грн.;
вул. Пушкіна - 130,63 кв.м
- 33 964 тис. грн.;
вул. Миру - 769,13 кв.м.
- 199 976 тис. грн.;
вул. Городищенська - 768,79 кв.м.
- 199 900 тис.грн.;
вул. Є.Гребінки - 773,95 кв.м.
- 199 902 тис.грн;
вул. Свободи - 1061,34 кв.м.
- 198 000 тис. грн..;
вул. Незалежності - 543,8 кв.м.
- 141 128 тис. грн.;
вул. Паркова - 541,8 кв.м.
- 140 537 тис. грн.;
вул. Кагамлика - 541,8 кв.м.
- 73 862 тис. грн.;
вул. Локомотивна - 765,4 кв.м.
- 199 000 тис. грн.;
вул. Магістральна - 760,24 кв.м.
- 198 000 тис. грн.;
вул. Шевченка - 769,0 кв.м.
- 199 940 тис. грн.
пров. Першотравневий - 607,0 кв.м. - 151 590 тис. грн.;
пров. Сільськогосподарський - 472,6 кв.м - 122 876 тис. грн.;
пров. Водопровідний - 610,9 кв.м.
– 158 834 тис. грн.;
пров. О.Кошового - 309,45 кв.м.
- 80 457 тис. грн.;
пров. Пирятиський - 563,2 кв.м.
- 146 432 тис. грн.;
пров. О.Припутня - 729,61 кв.м.
- 189 480 тис. грн.
На виконання заходів Програми забезпечення багатоквартирних жилих
будинків засобами обліку теплової енергії у м. Гребінка на 2016 рік з міського
бюджету фактично виділено 227,634 тисяч гривень. З них:
- на придбання теплових лічильників –148,874 тис. грн.;
- на придбання комунікаційних пристроїв - 78,800 тис. грн.;
Заходами програми було передбачено, що теплові лічильники та
комунікаційні пристрої закупляються для багатоквартирних будинків, які за
власні кошти виготовили технічні умови та проектно-кошторисну
документацію.
Протягом 2016 року придбано засоби обліку теплової енергії для жилих
будинків за адресами:
- м. Гребінка, пров. Піонерський, 3;
- м. Гребінка, пров. Піонерський, 3-А;
- м. Гребінка, вул. Незалежності, 4 (5-й під’їзд);

- м. Гребінка, вул. Незалежності, 17;
- м. Гребінка, вул. Незалежності, 14;
- м. Гребінка, вул. Миру, 36;
- м. Гребінка, вул. Полтавська, 5;
- м. Гребінка, вул. Полтавська, 6;
Всі засоби встановлені та передані на баланс Гребінківського комбінату
комунальних підприємств, крім будинку по вул. Полтавській, 6, мешканці
якого утворили у 2016 році ОСББ.
На капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів інженерно транспортної інфраструктури у 2016 році заплановано разом із внесеними
змінами 648 тис. 232 грн., з них на виготовлення проектно-кошторисної
документації – 24 тис. 533 грн., на проведення технічного та авторського
нагляду – 16 тис.532 грн.
Проведено капітальні ремонти наступних об’єктів:
- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Локомотивна,
18;
- Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового будинку по вул.
Локомотивна, 16;
- Капітальний ремонт вимощення навколо житлового будинку по вул.
Незалежності, 8;
- Капітальний ремонт вимощення навколо житлового будинку по вул.
Героїв України, 4;
- Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового будинку по вул.
Магістральна, 124;
- Капітальний ремонт водопровідної, та каналізаційної мереж та
вимощення житлового будинку по вул. Полтавська, 9;
- Капітальний ремонт дощоприймальної каналізації житлового будинку по
вул. Незалежності, 3;
- Капітальний ремонт теплової камери житлового будинку по пров.
Піонерському, 3;
- Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Героїв
України, 8;
- Капітальний ремонт каналізаційної мережі та під’їздів житлового
будинку по вул. Полтавська, 11;
- Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового будинку по вул.
Мотуза;
- Капітальний ремонт станції перекачки фекальних вод по вул.
Магістральній (територія НКО);
- Реконструкція вуличного освітлення по вулицям Молодіжній та
Перемоги
Рішенням 6-ї сесії міської ради 7-го скликання від 8.07.2016 року було
затверджено Програму розвитку та діяльності ОСББ на 2016 . На виконання
заходів Програми на 2016 рік у міському бюджеті було передбачено 140 тисяч
гривень. Фактично використано:
- на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного
паспорту жилого будинку по вул. Полтавська, 6 –10,195 тис. грн.;

- на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного
паспорту жилого будинку по вул. Пушкіна, 61-А - 6,608 тис. грн.;
- на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного
паспорту жилого будинку по вул. Локомотивна, 16 – 5,624 тис. грн.;
- на виготовлення технічної документації із землеустрою на будинки по
вулицям: Полтавська, 6, Пушкіна, 61-А та Локомотивна, 16 – 7,800 тис. грн.
Кошти, передбачені для фінансової підтримки розвитку та діяльності
ОСББ не використовувались у зв’язку з тим, що у 2016 році будинки фактично
не передані на баланс ОСББ.
З метою покращення роботи Гребінківського комбінату комунальних
підприємств,
відповідно до Програми підтримки житлово-комунального
господарства в 2016 році було виділені кошти в розмірі – 460 000 тис. грн., які
протягом року використані повністю.
Важливим етапом розвитку суспільства є популяризація здорового пособу
життя та фізичної культури. Тому головним завданням міської влади було і
залишається створення умов для розвитку в місті спортивної галузі. Для цього в
нашому місті працюють дитячо-юнацька спортивна школа та Спортивний
комплекс міста. Ними проводяться навчально-тренувальні та оздоровчі заняття
з різних видів спорту. Міською радою на 2016 рік було прийнято ряд міських
програм, спрямованих на розвиток різних видів спорту. Протягом звітного
періоду з бюджету міста на заходи передбачені міськими Програмами виділені
кошти, а саме:
Програма підтримки та розвитку фізичної культури та спорту (фінансова
підтримка спорткомплексу)
Заплановано - 426 453 грн.
в 2015 р.- 250 тис. грн..
Виконання – 426 453 .грн.
Програма підтримки футболу:
План – 204 384 грн.
в 2015 р. – 82 тис.грн.
Виконання – 100%, в т.ч.:
харчування гравців – 141 790.грн.,
оренда автобуса – 21 598 грн.,
зарплата тренера – 33 146 грн.
членські внески – 7 850.
Програма розвитку та популяризації настільного тенісу: 104 828 грн. з них,
на придбання тенісних столів 64 968 грн; зарплата інструктора – 29 865 грн.,
оплата витрат на відрядження та участь в змаганнях вихованців та тренерамайже 10 тис. грн..
Програма розвитку хокею - 70 000 грн., за рахунок коштів міського
бюджету придбано коньки (11 тис. грн.), хокейний інвентар (50 тис. грн.) та
нагороджувальна продукція
Програма розвитку міні-футболу - 30 тис. грн. , за рахунок цих коштів
придбано та встановлено світлодіодне табло, нагороджувальна продукція.
На території міста протягом звітного періоду діяло ряд Програм
соціальної спрямованості. В реалізації міських соціальних програм головним

завдання є підтримка та соціальний захист тих верств населення міста, які
найбільше того потребують.
Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення:
В умовах сьогодення гостро стоїть питання підтримки мало захищених
верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою
посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста –
інвалідів, дітей-інвалідів, малозабезпечених та багатодітних сімей, учасників
бойових дій та інваліді другої світової війни, учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій, тяжкохворих, які потребують тривалого
лікування або операційного втручання, онкологічних хворих, а також сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах тощо, шляхом надання грошової
допомоги. Так, на 2016 рік заплановано видатків, з урахуванням внесених змін
до Програми в сумі 90 865 тис. грн., виконання становить – 100%, а саме:
- матеріальна допомога на лікування (88 осіб) – 48 500 грн;
- матеріальна допомога на поховання жителів міста – 6 022 грн.;
- матеріальна допомога інвалідам І групи (57 осіб) - 17 200 грн.;
- матеріальна допомога ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС (60 осіб)
– 12 300 грн.;
- матеріальна допомога учасникам бойових дій та інвалідам другої
світової війни – 5 800 грн.
На реалізацію міських програм підтримки районних громадських організацій
«Союз Чорнобиль» та ветеранської організації, з бюджету міста надано
субвенції районному бюджету, в сумі 30,000тис.грн. (по 15 тис. грн. на
реалізацію кожної із програм).
В минулому році вперше було прийнято міську Програму оздоровлення
та відпочинку дітей. На реалізацію даної програми із бюджету міста виділено
було 30 тис. грн. та направлено субвенцію відділу освіти, молоді і спорту
Гребінківської РДА. Використано по програмі 27 961 грн., з них в пришкільних
таборах міста на харчування дітей 14 тис. грн., на придбання путівок для дітей
пільгових категорій міста – 13 916 грн.
Кілька років поспіль в місті діє міська Програма підтримки обдарованої
молоді. На реалізацію цієї програми з бюджету міста в 2016 році
профінансовано 10 896 грн., за рахунок даної програми виплачено грошові
винагороди обдарованим дітям, переможцям та призерам обласних шкільних
олімпіад, переможцям та призерам міжнародних та всеукраїнських конкурсів,
фестивалів, змагань, турнірів тощо. Таку грошову винагороду виплачено: 22
учням загальноосвітніх шкіл міста та вихованцям позашкільних навчальних
закладів та музичної школи та їхнім наставникам (16 осіб).
У зв'язку із суспільно-політичними та військовими подіями в державі,
міська рада здійснює цілий комплекс заходів щодо надання підтримки та
соціального захисту учасникам антитерористичної операції, членів їх сімей
Щодо надання всебічної підтримки учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей, починаючи з 2014 року в місті діє міська Програма підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м. Гребінка.
Заходи Програми протягом 2016 року профінансовано в розмірі 25 тис. 425
грн., а саме виділено допомоги на вирішення соціально-побутових проблем для
40 учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на суму 21 тис. 500
грн. Крім того учасники АТО та члени їх сімей користувалися у 2016 році
місцевою пільгою щодо звільнення від сплати за послуги з утримання будинків

та прибудинкових територій, за ці сім’ї оплату проводила міська рада з
бюджету міста. За рахунок коштів бюджету міста забезпечені безкоштовним
харчуванням вихованці дошкільних навчальних закладів, батьки яких беруть
участь в АТО. Всім дітям, батьки, яких є учасниками АТО, до Дня Святого
Миколая були вручені новорічні подарунки, придбані за рахунок коштів
міських програм. Такі ж подарунки вручені вихованцям дошкільних
навчальних закладів міста «Веселка» та «Теремок» .
Одним з головних завдань Гребінківської міської ради є забезпечення
соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади міста.
Незважаючи на те, що дошкільна освіта перейшла в оперативне управління
відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської РДА, міська рада не забуває і
про дитячі садочки і залучає всі можливі ресурси для покращення матеріальнотехнічної бази дошкільних навчальних закладів Гребінки. Надаючи субвенції
районному бюджету, міська рада регулярно долучається до співфінансування
проектів, якими передбачено матеріально-технічну підтримку та розвиток
освітніх закладів, закладів охорони здоров’я та об’єктів культурної та
історичної спадщини району. Зокрема, протягом 2016 року, відповідними
рішеннями міської ради виділені субвенції районному бюджету в сумі 812 341
грн.
Загальноосвітні навчальні заклади
ЗОШ № 1
ігровий майданчик
оздоблення костюмів барабанщиць
проектор, цифрова камера
ЗОШ № 2
спортивний інвентар
господарські товари
Гімназія
спортивний інвентар
господарські товари
комп'ютер
ЗОШ № 4
спортивний інвентар
господарські товари

51000,00
30000,00
6000,00
15000,00
20000,00
10000,00
10000,00
25000,00
10000,00
6400,00
8600,00
20000,00
10000,00
10000,00

0,00

0,00

-1,00
0,00
0,00
-1,00
-2,00
0,00
-2,00

51000,00
30000,0
6000,0
15000,0
20000,00
10000,0
10000,0
24999,00
10000,0
6400,0
8599,0
19998,00
10000,0
9998,0

Дошкільні заклади:
ДНЗ "Веселка"
капітальний ремонт покрівлі даху
капітальний ремонт по заміні вікон
спортивний інвентар
ноутбук
холодильник
госптовари, електротовари
дитячі ліжка
матеріали для поточного ремонту приміщення
ДНЗ "Теремок"
поточний ремонт покрівлі веранди молодшої групи
стінка дитяча
госптовари, спецодяг та спортінвентар
меблі

284676,00
150000,00
52604,00
5000,00
9000,00
6500,00
4500,00
42072,00
15000,00
58633,00
3633,00
5000,00
23000,00
17000,00

-40007,00
-39866,00
-135,00

-1,00
-5,00
-1721,06
-1,06
-800,00
-740,00
-80,00

244669,00
150000,0
12738,0
4865,0
9000,0
6500,0
4499,0
42072,0
14995,0
56911,94
3631,9
4200,0
22260,0
16920,0

витяжка

10000,00

-100,00

9900,0

Позашкільні заклади
ДЮСШ
спортінвентар
спортивна форма, медалі
СЮТ
будівельні матеріали для ремонту
ноутбук
приладдя до комптехніки
БДЮТ
комп'ютер
прінтер
проведення інтернету
гоподарські товари

15000,00
5000,00
10000,00
21000,00
5000,00
13190,00
2810,00
21000,00
10000,00
5000,00
1200,00
4800,00

0,00

0,00

-0,10

-0,10

15000,00
5000,0
10000,0
21000,00
5000,0
13190,0
2810,0
20999,90
10000,0
5000,0
1200,0
4799,9

А також у вигляді субвенції надано матеріальну підтримку:
Гребінківському центру первинної медико-санітарної допомоги на суму 120
тис. грн.;
Гребінківській центральній районній лікарні – 20 тис. грн. на придбання
медикаментів для надання первинної допомоги в стаціонарі;
Гребінківському районному Будинку культури – 27 700 грн. (за рахунок цих
коштів РБК придбано бензокосу, світлову апарату, костюми для дитячих
танцювальних колективів);
Гребінківській музичній школі – 20 тис. грн. (за рахунок цих коштів музичною
школою придбано апаратуру та костюми).
Крім цього розпочато роботи по встановленню огорожі спортивного
майданчика ЗОШ № 4 по пров. Піонерському, роботи ведуться за рахунок
коштів міського бюджету.
Програма організації оплачуваних громадських робіт в м. Гребінка на
2016 рік прийнята рішенням 2-ї сесії міської ради 7-го скликання 22.01.2016
року з послідуючими змінами та доповненнями. Головна мета Програми –
створення тимчасових робочих місць для безробітних жителів міста, залучення
їх до робіт з благоустрою.
На виконання заходів Програми з міського бюджету фактично виділено
100тис.138 гривень. З них:
- на організацію громадських оплачуваних робіт у Гребінківському
комбінаті комунальних підприємств у сумі – 51тис.459 грн.;
- на організацію громадських оплачуваних робіт в КЗ «Спортивний
комплекс м. Гребінки» - 39 тис 87 грн.;
- на субвенцію районному бюджету (управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації) для організації громадських оплачуваних
робіт щодо інформування населення міста Гребінка стосовно порядку
отримання
житлових субсидій, компенсацій та технічної підготовки
документації з кур’єрською доставкою документів та запитів у сумі– 9тис. 592
грн.
Всього за 2016 рік створено для тимчасово непрацюючих осіб, які
перебували на обліку у районному Центрі зайнятості населення, 190 робочих
місць.
У 2016 році проведено наступні види оплачуваних громадських робіт:

- впорядкування та благоустрій території міста Гребінка, зон
відпочинку і туризму, паркових зон, територій, прилеглих до пам’ятників
культури, архітектури та цвинтарів;
- збір, сортування, транспортування сміття та вторинної сировини,
ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів;
- робота з документами;
- роботи на будівництві, проведення ремонту та реконструкції, в тому
числі на об’єктах комунальної форми власності у сфері спортивної,
транспортної інфраструктури, благоустрій територій після закінчення
будівельних та ремонтних робіт, прибирання будівельного сміття та інші види
підсобних робіт.
- впорядкування придорожніх смуг;
- прибирання площ та прилеглих до об’єктів торгівлі територій;.
- всі види робіт, пов’язаних з утриманням та обслуговуванням
приміщень та спортивних площадок спортивного комплексу міста Гребінка.
- роботи щодо інформування населення стосовно порядку отримання
житлових субсидій, компенсацій та технічній підготовці документації з
кур’єрською доставкою документів та запитів.

Спортивний комплекс – це наша гордість, наша слава. Але наряду
багато проблемних питань. Основне із них – це відсутнє фінансування на
утримання спортивних споруд. На спортивному комплексі орендує приміщення
ДЮСШ. Видатки на утримання якої фінансуються з районного бюджету, але
вони покривають тільки з/плату і енергоносії.
На підтримку фізичної культури та спорту направляються кошти з міського
бюджету ( через програму). в минолому році було профінансовано- 426 453 грн
( для порівняння в 2014 році-176,1 тис.грн., в 2013 р. – 212 тис. 679 грн.)
Всі вони освоєні, але утримування спортивних споруд не фінансується
взагалі. В минуло році міська рада спільно з керівництвом районної ради та
райдержадміністрації знову порушували питання перед обласною владою,
урядом щодо передачі Спорткомплексу на фінансування або з обласного
бюджету або з державного. Приймали участь в парламентських слуханнях з
даного питання. Але питання залишається на сьогоднішній день відкритим.
Але не дивлячись на всі ці перипетії Спортивний комплекс працює. В
2016 році Комунальний заклад отримав власних надходжень 422 254 грн. Що
дало змогу з урахуванням допомоги з міського бюджету виплачувати заробітну
плату, здійснювати виплату на господарські витрати, проводити косметичні
ремонти, придбавати матеріали та інвентар. Особливо хочу подякувати за все,
директору Спортивного комплексу — Копилову Юрію Петровичу.
В 2016 році на базі спортивного комплексу було проведено 141
спортивно-масовий захід різного рівня.
З них змагань, які мають статус Всеукраїнських
- 12
Чемпіонатів України - 15
Обласного рівня
- 62
Міських та районних змагань - 27

Матчові зустрічі -25
Також проведено змагання з тенісу, волейболу, гандболу, баскетболу,
шахів, шашок, на День Конституції, День Міста, День Незалежності.
У відкритих обласних змаганнях з легкої атлетики беруть участь команди
Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської областей.
У чемпіонатах України з жіночого футзалу та всіх вікових груп дівчачих
команд, що проводились у нас беруть участь команди з міст України:
Києва, Сум, Вінниці, Львова, Костополя, Коцюбинського, Івано- Франківська,
Шполи, Славутича, Хмельницького, Дніпропетровська.
Проводиться традиційний турнір пам‖яті тренера з гандболу Метельсько
О.К., в якому беруть участь команди трьох областей України.
На спортивних майданчиках та в приміщеннях спорткомплексу щоденно
проводять тренування близько
230 спортсменів дитячо-юнацької
спортивної школи.
Робота зі Засобами масової інформації та громадськістю, у 2016 році
набула ще більшого значення. Як і раніше, вона була спрямована на
забезпечення прозорості, відкритості в діяльності міської ради та її виконавчих
органів, залучення представників політичних партій, громадських організацій,
населення до участі у вирішенні нагальних проблем міста. З цією метою та з
метою налагодження відкритого діалогу з громадою, зміни ментальності членів
громади, в квітні 2016 року при міській раді створено Клуб громадського
діалогу м. Гребінка в рамках україно-польського проекту «Суспільна підтримка
реформи місцевого самоврядування в Україні. Українська мережа Клубів
громадського діалогу». Протягом поточного року були проведені п’ять засідань
Клубу, на яких розглядались актуальні питання. Це питання управління
багатоквартирними будинками, створення ОСББ, децентралізації влади,
реформ, що відбуваються в державі, формування об’єднаної громади.
Підсумками роботи Клубу – стало створення 5 ОСББ в місті, затвердження і
реалізація міської Програми підтримки і розвитку ОСББ, розпочато процес
формування об’єднаної громади, який на сьогоднішній день знаходиться на
завершальному етапі. Ми отримали згоду на об’єднання двох сільських громад
Слободо-Петрівської та Мар’янівської, створено робочу групу напрацьований
спільний проект рішення. Тільки об’єднавшись ми станемо спроможною
громадою, отримаємо більші надходження до бюджету ОТГ, і зможемо
рухатися вперед.
Заходи Клубу Громадського Діалогу фінансувалися за підтримки
Польської фундації розвитку та Канадійської підтримки.
Протягом 2016 року реалізовувалася Міська програма інформаційного
забезпечення діяльності міської ради, яка розроблена у відповідності до законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної
інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»,
«Про інформацію» з метою висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих
органів, оприлюднення проектів та рішень ради, виконавчих органів ради,
регуляторних актів, розпоряджень міського голови в місцевих засобах масової
інформації та на офіційному сайті міської ради, забезпечення доступу до
публічної інформації, своєчасного опрацювання та надання відповідей на
запити щодо публічної інформації. На реалізацію вище згаданої програми з

міського бюджету профінансовано витрати в розмірі 36 774 грн.
З метою більшої інформованості та відкритості діяльності міської
ради та її виконавчих органів забезпечено функціонування офіційного сайту
Гребінківської міської ради. На даному сайті розміщуються всі рішення
виконавчого комітету та рішення сесій, висвітлюються новини та діяльність
міської ради.
В місцевих ЗМІ оприлюднювалися матеріали сесій міської ради,
діяльність міської ради її виконавчого комітету, роботи постійних комісій
міської ради, адміністративної комісії, опікунської ради та інших дорадчих
органів, комісій. Висвітлювалися всі події, пов’язані з суспільно-політичними
змінами, що відбувалися в місті.
Протягом 2016 року міською радою організовувались громадські
обговорення з питань перейменування вулиць та провулків, створення ОСББ та
інших форм управління багатоквартирних будинків, формування об’єднаної
територіальної громади, проведення ремонтних робіт, встановлення
лічильників обліку теплової енергії, покращення співпраці міської влади і
громадськості.

У місті проводиться системна робота щодо здійснення державної
регуляторної політики. Розробка проектів регуляторних актів виконується із
дотриманням принципів державної регуляторної політики.
З метою інформування громадськості та залучення її до прийняття важливих
регуляторних актів на офіційному сайті Гребінківської міської ради функціонує
розділ «Регуляторна політика», на якому оприлюднюються безпосередньо
проекти цих рішень з аналізами їх регуляторного впливу, звіти про відстеження
їх результативності, інформація щодо впровадження в місті державної політики з
даного питання. Регуляторні акти в обов’язковому порядку висвітлюються на
сторінках районної газети «Гребінчин край»
В 2016 році було розроблено та схвалено 21 регуляторний акт, які згідно з
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» пройшли процедуру обговорення, були розміщені на
офіційному сайті Гребінківської міської ради та в газеті «Гребінчин край».
При виконавчому комітеті створена адміністративна комісія, яка у
відповідності до чинного законодавства, протягом 2016 року розглянула 7
адміністративних протоколів. За результатами розгляду накладено штрафів на
суму 1479 грн. Розглядалися протоколи про порушення правил благоустрою
територій населених пунктів, порушення правил продажу алкогольних напоїв,
пива, слабоалкогольних напоїв неповнолітнім, повідомлення неправдивих
відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та
несвоєчасна реєстрація народження дитини, неналежне утримання домашніх
тварин.

Протягом року проводилися засідання опікунської ради, яка діє при
міськвиконкомі. На засіданнях розглядалися наступні питання: щодо визнання
особи недієздатною та призначення їй опікуна; про надання згоди на дарування
частини квартири неповнолітній дитині, частини житлового будинку
повнолітній особі, в якому зареєстровані неповнолітні діти, про призначення
помічника повнолітній дієздатній особі .
Основним напрямком розвитку споживчого ринку є розширення мережі
сучасних торговельних об'єктів.
Сьогодні споживчий ринок міста Гребінка сформований завдяки
розгалуженій мережі об’єктів торгівлі і станом на 01.12.2016р. мережа
підприємств споживчого ринку налічує 190 об’єктів, а саме:
- підприємств роздрібної торгівлі
- 176
- кіосків
- 14
- магазинів всього:
- 162 з них
- магазинів з продажу продовольчих товарів - 46
- магазинів з продажу непродовольчих товарів - 64
- магазинів змішаної торгівлі
- 36
- торгові павільйони
- 16
- підприємств ресторанного господарства
- 14
Діюча мережа підприємств здатна задовольнити платоспроможний попит
населення у різноманітних товарах та послугах.
Рівень пропозицій послуг на споживчому ринку підприємствами харчування
можна охарактеризувати як цілком достатній. У той же час у місті дуже мало
спеціалізованих закладів, дитячих кафе, молодіжних клубів.
Головним законом, який регулює відносини між споживачами товарів,
робіт і послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також
визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері
захисту прав споживачів – є Закон України «Про захист прав споживачів».
В міській раді постійно проводиться прийом громадян у сфері захисту
прав споживачів де надаються безкоштовні консультації та проводиться аналіз
договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із
споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів. Так
за 2016 рік звернулися 27 чоловік з цих питань.
Найбільш проблемними на сьогоднішній день залишаються питання
придбання неякісної складної побутової техніки - 25% і мобільних телефонів 24%, придбання неякісного взуття - 11%. Проблемною виглядає і сфера надання
послуг - 26%. Насамперед це
встановлення та експлуатація в період
гарантійного обслуговування металопластикових вікон, дверей надання послуг
кабельного телебачення та інтернетпослуг, копання колодязів у приватному
секторі, виготовлення меблів.
У відповідності до змін у чинному законодавстві, органи місцевого
самоврядування отримують все більше повноважень. І це в першу чергу в сфері
надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим при міській раді в квітні 2016
року створено відділ ведення Реєстру територіальної громади та реєстрації
місця проживання громадян. Відділ надає послугу з реєстрації місця
проживання не тільки жителям міста, а й жителям всіх сільських населених

пунктів району. Це стало можливим на підставі Договору про співробітництву
територіальних громад, який Гребінківська міська рада підписала з усіма 16
сільськими радами району.
Слід відмітити, що у місті проводиться багато цікавих культурно –
мистецьких заходів, в яких беруть участь гребінківці та гості міста. Під час
проведення заходів багатолюдними стають парк, центральні вулиці, стадіон
Спортивного комплексу, де проводяться концерти аматорських та професійних
творчих колективів, конкурси, вікторини, організовуються виставки.
Увійшло в традицію спільно з районними органами влади, відділом
культури районної державної адміністрації щороку проводити театралізовані
мистецькі свята: зустріч Нового року та Різдва, Дня Героїв Небесної Сотні,
Міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дня молоді,
Дня Незалежності України, Дня захисників України, де творчі колективи
будинку Культури дарують присутнім чудово, професійно виконані твори й
гарний настрій.
19 вересня разом з місцевими органами влади, громадськими
організаціями, ветеранами, молоддю був проведений мітинг на честь
визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників.
Традиційно в першу неділю серпня святкували день народження нашого
міста. Відзначення цієї дати це не тільки відпочинок, розваги, гуляння, а й
нагода навести в місті порядок, так як у себе в домівці. Щоб не було в цьому
питанні авралів,
міськвиконком було оголошено місячник чистоти та
благоустрою. Рішенням виконкому за всіма підприємствами, установами,
організаціями, приватними підприємцями закріплені вулиці та місця по
щоденному догляду і утриманню в належному стані. До 9 травня, до дня міста
вдалося навести належний порядок в місті, ліквідувати декілька
несанкціонованих сміттєзвалищ. На повну силу попрацювали в цьому питанні
працівники Гребінківського комбінату комунальних підприємств. Приємно
було пройти по чистому, впорядкованому місту. Ось і на даний час оголошено
місячник чистоти і дуже б хотілося, щоб чистоту підтримували завжди не з «під
палки», без телефонограм, постійними нагадуваннями приватним підприємцям.
Тож прошу без нагадувань наводити порядок на власних і закріплених
територіях.
Міська рада та її виконавчі органи приділяють особливу увагу роботі із
зверненнями громадян, яка проводиться відповідно до вимог Закону України
―Про звернення громадян‖, Указу Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 ―Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів.
В 2016 році до Гребінківської міської ради надійшло - 596 письмових
звернень, що на 45 звернень більше проти 2015 року, з них 87 колективних (у
них підписів - 1273 ), що на 20 звернень більше проти 2015 року.
У своїх зверненнях громадяни порушили такі питання :
- земельні відносини — 147
- будівництва — 28

-соціального захисту — 145
-комунального господарства — 174
- житлової політики — 27
- транспорту і зв’язку - 4
- інші питання — 71
З 596 звернень вирішено :
–
позитивно — 395
–
відмовлено — 12
роз’яснено ( надано аргументовані відповіді) — 119
За довідками до міської ради в 2016 р. звернулося 5692 осіб.
Всі звернення за звітний період розглянуті відповідно до вимог чинного
законодавства та в установлені терміни розгляду звернень громадян.
Протягом звітного періоду проведено 17 засідань виконавчого комітету , на
яких розглянуто 270 рішень з питань: в галузі будівництва – 115;
житлово-комунального господарства – 69; соціального захисту населення ( в т.ч.
питань опіки та піклування) – 35; квартирного обліку – 8; видалення зелених
насаджень – 7; видачі дозволів на приватизацію нерухомого майна – 11;
реєстрації колективних договорів підприємств, установ, організацій – 11, інші
питання -11, а також затверджено 6 регуляторних актів. Міським головою
видано 295 розпоряджень з основної діяльності, 68 розпоряджень з особового
складу.
Усвідомлюючи, що земля є одним з основних джерел поповнення
міського бюджету, ми намагалися протягом року слідкувати за єфективним і
цільовим її використанням. Всього від плати за користування земельними
ділянками в 2016 році наше місто отримало 9 млн.158 тис. 352грн 43 коп. в
тому числі:
Земельний податок -----7 млн. 354 тис. 281грн 11 коп
з них-- 7 млн. 231 тис. 581грн 03 коп з юридичних осіб
122тис. 700грн 08 коп. з фізичних осіб
Орендна плата -----1 млн. 804 тис. 071грн 32 коп
з них-- 1 млн. 264 тис. 692грн 60 коп з юридичних осіб
539тис. 378грн 72 коп з фізичних осіб
За період з 17.11.2015року по 03.02.2017 року було прийнято 253 рішень з
питань регулювання земельних відносин, а саме: передача у власність
громадянам земельних ділянок, виготовлення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність чи користування, виготовлення
технічних документацій на земельні ділянки, виділення земельних ділянок під
індивідуальне житлове будівництво та під будівництво гаражів, надання
земельних ділянок в оренду та поновлення договорів оренди, продаж земельних
ділянок.
Надходження від продажу земельних ділянок у 2016 році склали 16 тис. 973
грн.

Для підприємницької діяльності та промислового виробництва за 2016 рік
укладено 18 договорів оренди земельних ділянок. Всього укладено 143
договорів оренди земельних ділянок:
з них: 94 з фізичними особами
49 з юридичними особами
Шановні гребінківці! В 2017 році робота міської ради буде спрямована на
покращення благоустрою міста, проведення ремонту доріг, житлового фонду,
покращення системи зовнішнього освітлення, водозабезпечення, сприяння
розвитку та створення ОСББ, забезпечення належної роботи комунального
підприємства «Гребінківський комбінат комунальних підприємств», надання
якісних адміністративних послуг, соціального захисту населення. А в зв’язку з
формуванням об’єднаної громади та передачі повноважень – забезпечення
належної роботи та розвитку освітніх закладів, охорони здоров’я, закладів
соціальної інфраструктури міста і сільських населених, забезпечення соціальноекономічного розвитку населених пунктів, які увійдуть до складу громади.
Плануємо закупити сміттєвоз. Відновити паркову зону по по вул. Парковій. За
рахунок коштів бюджету міста, а також коштів обласного бюджету в сумі 150
тис. грн. Ці кошти нам надійдуть з обласного бюджету як переможцям
обласного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування. Також
плануємо провести будівництво водяної свердловини.
Дякую за увагу!

