
Діяльність виконавчих органів  
Рожищенської міської ради  

за 2019 рік 

 

ЗВІТ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

В'ЯЧЕСЛАВА ПОЛІЩУКА 



Штат Рожищенської міської ради 
 У штаті м/р – 21 працівник (при затвердженому штатному розписі 

в 24 особи).  

 Особлива увага приділяється навчанню з підвищення кваліфікації.  

 



Пленарна робота  
Рожищенської міської ради 

 За 2019 рік проведено: 13 пленарних засідань м/р, з них 4 чергових, 9 
позачергових сесій, на яких прийнято 214 рішень та 36 засідань постійних 
комісій.  



Робота виконавчого комітету 
 За 2019 рік проведено: 11 засідань виконавчого комітету, де 

розглянуто 96 питань. 

 Відбулося 6 засідань опікунської ради з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують опіки.  
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Реєстрація місця  
проживання/перебування фізосіб  

 За 2019 рік прийнято 
та перевірено: 

 587 заяв про реєстрацію 
місця проживання; 

 321 заяву про зняття 
реєстрації; 

 78 осіб знято з 
реєстрації іншого місця 
проживання; 

 42 особи зняті за 
свідоцтвом про смерть; 

 підготовлено та видано 
955 довідок про 
реєстрацію місця 
проживання. 

З 2017 року формується Реєстр 
територіальної громади міста 
Рожище, станом на 1.01.2020 року 
відредаговано та сформовано 12 015 
карток відносно фізичних осіб. 



Інформаційна робота міської ради 
 На веб-сайті Рожищенської міської 

ради розміщується інформація, яка 
дає чітке розуміння, чим 
займається місцева влада: 

 • проекти рішень ради; 

 • проекти рішень виконавчого 
комітету; 

 • проекти регуляторних актів 
та їх аналіз; 

 • прийняті рішення ради та 
виконавчого комітету; 

 • плани проведення та 
порядок денний засідань ради, 
виконкому та комісій; 

 • результати поіменних 
голосувань депутатів ради. 

 новини, анонси, оголошення, 
вакансії та ін.  

Таким чином, створені умови для 
прозорості процедури прийняття 
нормативних документів. 

 



Доходи бюджету 

6 854,5 7 261,7 

9 260,6 
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тис.грн 

Власні надходження та прирівняні до них платежі 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 



Доходи бюджету 

19 052,3 

14 117,40 

3 443,8 

3 457,8 

Структура доходів бюджету м. Рожище за 
2019 рік 

Загальний фонд 

Субвенція з районного 

бюджету 

Спеціальний фонд 

Субвенція з місцевого 

бюджету 



Структура надходжень загального фонду 
міського бюджету за 2019 рік 

17 671,60 

1 373,90 

6,80 

14 117,40 

Податкові 
надходження 

Неподаткові 
надходження 

Доходи від операцій 
з капіталом 

Офіційні 
трансферти від 

органів державного 
управління    



Податкові надходження – 17 671,6 тис. грн, або 109,9% виконання: 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 44,1 тис. грн. 

Внутрішні податки на товари та послуги 2 421,4 тис. грн.  

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

934,0 тис. грн. 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 290,4 тис. грн. 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 1 197,0 тис. грн.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості  

4,7 тис. грн. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

265,2 тис. грн. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами,  які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 

212,3 тис. грн. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами,  які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 

700,1 тис. грн. 

Земельний податок з юридичних осіб 4 997,6 тис. грн. 

Орендна плата за землю з юридичних осіб 773,2 тис. грн. 

Земельний податок з фізичних осіб 341,1 тис. грн. 

Орендна плата за землю з фізичних осіб  284,6 тис. грн. 

Єдиний податок з юридичних осіб  800,9 тис. грн. 

Єдиний податок з фізичних осіб  6 809,6 тис. грн. 

Транспортний податок з фізичних осіб  11,5 тис. грн.  

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 5,0 тис. грн. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,3 тис. грн. 



Неподаткові надходження – 1 373,9 тис. грн або 
102,7 % виконання 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 

1,3 тис. грн. 

Адміністративні штрафи та інші санкції  63,2 тис. грн. 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

85,2 тис. грн. 

Плата за надання інших адміністративних послуг  1 151,4 тис. грн. 

Державне мито 40,2 тис. грн. 

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надають в 

користування на умовах оренди 

0,6 тис. грн. 

Інші надходження 32,0 тис. грн. 



 
 

Офіційні трансферти від органів державного управління 
– 14 117,4 тис. грн 

Інша субвенція з місцевого бюджету 14 117,4  

тис. грн.  

72,% 

Відповідно до внесених змін розпорядженням КМУ № 1192-р від 
04.12.2019 року щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів  щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, виділеної згідно розпорядження КМУ №500-р від 
10.07.2019 року,  кошти у сумі 10 326 270 гривень до загального фонду 

міського бюджету не надійшли . 
 

Доходи від операцій з капіталом - 6,8 тис. грн. 

Понадпланові надходження, в тому числі  кошти від реалізації 
безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі у сумі 

6,8 тис. грн. 



Доходна частина спеціального фонду міського 
бюджету в сумі 6 901,6 тис. грн. 

38,3 тис.грн.  
1 631,1 тис.грн. 

 1 774,4 тис.грн. 

3 457,8 тис.грн. 

Податкові надходження 

Неподаткові надходження 

Доходи від операцій з капіталом 

Офіційні трнсфери від органів 

державного управління 



Видаткова частина міського бюджету  
становить 30 427,4 тис. грн (99,6%) 

Державне управління 

4 407,3 

Дошкільна освіта  

15 132,30 Культура і мистецтво  

160,60 
Фізична культура і спорт  

197,50 

Транспортування, 

постачання теплової 

енергії 

317,30 

Водопровідно-

каналізаційне 

господарство 

492,40 

Житлово-комунальне 

господарство 

457,40 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

4 797,50 

Здійснення заходів із 

землеустрою 

98,90 

Автомобільні дороги та 

дорожня інфраструктура 

1 689,90 

Заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

606,10 

Громадський порядок і 

безпека 

52,20 

Запобігання та ліквідація 

наслідків надзвичайних 

ситуації та стихійних лих 

3,00 

Екологія та охорона 

природніх ресурсів 

31,50 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету  

1 943,80 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету  

30,00 



Розбудова  
міської інфраструктури 



Капітальний ремонт вулиці  
Героїв УПА - 2 217,401 тис. грн 



Поточний середній ремонт 
Калнишевського -1 278,437 тис. грн  



Поточний середній ремонт вулиці  
8 Березня - 179,950 тис. грн 



За рахунок коштів міського бюджету проведено 
поточний ремонт провулку Шевченка – Чехова на 

суму 145,040 тис. грн, вулиці Гагаріна біля костелу на 
суму 163,144 тис. грн. 



За ініціативою мешканців міста з залученням коштів 
населення було проведено поточні ремонти доріг на вулицях:  

 Філатова,  

 І. Франка,  

 Тичини,  

 Толстого,  

 Світанковій,  

 проїздів 
Тичини-
Шведа  

 Толстого-
Виговського 

Фінансування з міського бюджету становить 
456,9  тис. грн 



• Незалежності, 
• Привокзальній,  
• 1 Травня,  
• Гагаріна,              
• Марка Вовчка,  
• Шевченка,  
• Мостовій,  
• Граничній,  
• Заньковецької,  
• Шелакадзе,  
• Ліпкана,  
• Курбаса,  
• площі Б. 

Хмельницького. 

Працівники ТзОВ «Унідор» провели за 
сучасними технологіями ремонт доріг на 

суму 376,8 тис. грн  на таких вулицях:  



Відновлено покриття тротуарів з 
укладанням бруківки по вулицях: 
 Грушевського на суму 200,0 тис. грн; 

 Привокзальній біля ДНЗ №2 «Дзвіночок» на 
суму 127,2 тис. грн. 



ДНЗ №2 м. Рожище 
 Оновлено огорожу зі сторони вулиці Привокзальної на 

суму 118,9 тис. грн.  

 На території ДНЗ закінчено роботи по реконструкції 
пішохідних доріжок та проїздів на суму 779,7 тис. грн. 



Ремонт тротуарів у місті 
 Практично завершені 

роботи з капремонту 
тротуарів по вулиці 
Незалежності (від 
площі Б. 
Хмельницького до 
площі Незалежності). 
Вартість робіт - 1 
404,02 тис. грн. 

 

 Розробили робочий 
проект на капремонт 
тротуарів по вулиці 
Незалежності (від 
Драгоманова до 
Марка Вовчка). 
Кошторисна вартість 
робіт - 2 485,44 тис. 
грн. 



Проведено роботи із нанесення дорожньої розмітки 
та пішохідних переходів на проїжджих частинах 
вулиць міста на суму 74,7 тис. грн. 



Зроблено реконструкцію мереж вуличного освітлення 
на таких вулицях:  

• Мазепи, 
• Пирогова,  
• Кар'єрна,  
• Терешкової, 
• Січових 
Стрільців,  
• Курбаса,  
• Кольцова,  
• М. Вовчка, 
• Сухарєва,  
• Гранична. 
 
 

Всього у 2019 році додатково підключили 97 ліхтарів вуличного 
освітлення, на що з міського бюджету виділили 635,3 тис. грн. 



В міському парку облаштували спортивний майданчик з 
тренажерним обладнанням на суму 204,1 тис. грн. 



Завершили капітальний ремонт даху адміністративного 
приміщення міської ради (виконано роботи на 105,0 тис. грн). 



ПЖКГ за 2019 рік надало житлово-комунальних послуг 
населенню, бюджетним організаціям та іншим 
споживачам на суму 9260,3 тис. грн.  

За кошти міської ради були 
придбані основні засоби на 
суму 1888 846,8 гривень, а саме: 
- Екскаватор-навантажувач 
MST M542Plus (1691 690,00); 
- Перфоратор (17 784,80);  
- Електротельфер (2шт.) (46 
000,00); 
- Машина для чищення труб  
(49 980,00); 
- Комп’ютери ( 2 шт.) (35 
950,00); 
- Задній міст ГАЗ – 53 (40 
236,00); 
- Дифманометр (7 206,00). 



КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» 



За  2019 рік  підприємство отримало  доходів в 
загальній сумі  5 379754  грн, (без ПДВ) з них: 

1. За надання послуг з вивозу ТПВ – 1 632 330 грн: 

 Приватний сектор – 562 227 грн (10%).                       

 Квартирний сектор – 505 229 грн (9%).                     

 Підприємства та організації – 564 875 грн (11 
%).       

2. За проведення робіт по благоустрою міста – 
3 298 029 грн (61%).                          

3. За надання інших послуг   – 449 395 грн (9%).                                    

У наслідок фінансово-господарської діяльності 
було отримано прибуток  241,6 тис. грн.  

 



За кошти міської ради закупили основних 
засобів та модернізували наявну техніку в 

Дільниці благоустрою 
 А саме, закупили: 

 Подрібнювач гілок PG-120T-K  - 
80250,00 грн. 

 Садовий трактор Husgvarna 
CTH 182 T - 69750,00 грн. 

 Вуличні спортивні тренажери - 
56480,00 грн. 

 Садовий обприскувач -  15300 
грн. 

 Твердопаливний котел -  78400 
грн. 

 Бензопила STIHL MS661 C-M - 
28100 грн. 

 Двигун Д245.12С-231 М ЗІЛ130 
-  125000,00 грн. 

 Поточний ремонт автомобіля 
КАМАЗ – 192764 грн.  

 



ДНЗ та ЗДО міста Рожище 

У 2019 році в ДНЗ міста функціонувало 24 групи.  
Виховується 551 дитина віком від 2 до 6 років.  
Забезпечують навчально-виховний процес у дитсадках 160 працівників 
педагогічного і допоміжного персоналу.  



Під час реалізації «Програми підтримки та збереження 
об’єктів і майна комунальної власності територіальної 
громади міста на 2019 рік» у ДНЗ та ЗДО міста було 
виконано ряд заходів на загальну суму 2 022 528 гривень 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] грн 
 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] грн 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] грн 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] грн  



ЗДО №1 «Малятко» 



ДНЗ №2 «Дзвіночок» 



ДНЗ №3 «Сонечко» 



ДНЗ №4 «Струмочок» 



Програма «Благоустрій міста 2019» 



Програма «Благоустрій міста 2019» 



Програма «Благоустрій міста 2019» 

Відповідно до міжмуніципальної угоди було перераховано кошти 
в сумі 1800 тис. грн Луцькій міській раді на придбання 
сміттєсортувальної лінії. 



Програма  
запровадження роздільного збору ТПВ  

на 2018-2020 роки 

 Закупили та встановили 20 контейнерів для сміття біля 
багатоквартирних будинків на суму 75,7 тис. грн. 

 Встановили огорожу та накриття для контейнерів для 
сміття біля буд. 99а по вул. Незалежності. 



Програма розвитку та збереження зелених 
насаджень міста Рожище на 2019 рік 

Закупили саджанців дерев та кущів, які висадили: 

 по периметру тренажерного майданчика в парку біля храму 
Різдва Пресвятої Богородиці; 

 у сквері по вул. Незалежності в місті Рожище. 

 Загальна вартість рослин складає 31,5 тис. грн.  

 

«День довкілля» 



Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. 
Рожище на 2019 рік 

У 2019 провели такі заходи: 
 Міський турнір з волейболу 

пам’яті Петра Івановича 
Біляшевича – 1000,00 грн. 

 Спортивні заходи для дітей, 
присвячені до Дня міста 
Рожище – 2000,00 грн. 

 Відкритий турнір з настільного 
тенісу – 1 500,00 грн. 

 Міський турнір з волейболу, 
присвячений Дню захисника 
України – 1500,00 грн. 

 Міський військово-
патріотичний захід «Хто ти 
майбутній захисник Вітчизни» 
приурочений до Дня захисника 
України – 2 000,00 грн. 

З міського бюджету на спорт було виділено 27 499,70 грн. 



 Шаховий турнір для молоді 
м. Рожище – 1 500,00 грн. 

 Турнір з міні-футболу 
присвячений пам’яті 
тренера Наконечного 
Степана Федоровича – 
1 500,00 грн. 

 Турнір з міні-футболу 
присвячений серед юнаків 
молодшої вікової групи 
пам’яті тренера 
Наконечного Степана 
Федоровича – 1 500,00 грн. 

 Закуплено спортивну 
форму для учасників «ІІІ 
Міжнародної літньої 
«Сеньоріади» від міста 
Рожище на суму 15 000,00 
грн. 
 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. 
Рожище на 2019 рік 



Програма розвитку футболу  
в місті Рожище на 2018-2019 роки 

Витрачено 170 тис. грн, з яких: 
 Закупівля інвентарю (м’ячі, форма тощо)  – 95 000,00 грн; 
 Оплата послуг перевезення гравців – 75 000,00 грн. 

 



Програма захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

2017-2020 роки  

 У 2019 році 
ДПРЧ № 3 
м. Рожище 
виділили 
кошти в 
сумі 33 006 
грн.  

 



Програма  
«Безпечне місто на 2019 рік» 

 Закупили та встановили 5 камер відеоспостереження на суму 
42 094,00 грн. 

 Оплатили послуги з утримання захищеної локальної мережі 
для внутрішньої передачі даних на суму 10 100,00 грн. 

 



Програма  
фінансової підтримки комунальних підприємств 

Рожищенської міської ради на 2019-2020 роки 

Закупили: 

 спецодяг для працівників ПЖКГ на 
суму 38,1 тис. грн;  

 шин для автомобілів ГАЗ на суму 17,1 
грн;  

 надано поворотну фінансову 
допомогу на погашення 
заборгованості підприємства ЖКГ за 
спожитий природній  газ на суму 
462,0 тис. грн та  електроенергію на 
суму 68,0 тис. грн; 

 сплачено штраф НАК «Нафтогаз 
України» за порушення термінів 
оплати за спожитий газ у 2017 р. на 
суму 21,2 тис. грн. Тим самим 
забезпечено своєчасний початок 
опалювального сезону в місті. 

 



Програма  
розвитку системи теплопостачання ПЖКГ Рожищенського 

району Волинської області  
на 2019-2020 роки 

Проведено: 

 Поточний ремонт котельні №1 по вул. Куліша на суму 104,0 тис. грн; 

 поточний ремонт теплотраси по вул. Шевченка на суму 186,4 тис. грн. 

 



Програма  
охорони навколишнього природного  

на 2019-2020 роки 

За кошти, виділені на програму провели:   

 поточний ремонт металевих конструкцій  каналізаційного 
колектора на полях фільтрації  міста; 

 поновлення санітарних зон на територіях водозабору та 
водонапірної башти по вул. Героїв УПА на суму 25,2 тис. грн. 

 



Програма  
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства ПЖКГ 

Рожищенського району Волинської області  
на 2019-2020 роки 

 Провели поточний ремонт водопровідних мереж по 
вул. Марка Вовчка на суму – 215,0 тис. грн. 

 Поточний ремонт водопровідних мереж з 
встановленням запірної арматури по вулицях 
Незалежності, Кондратюка, Чехова, 1 Травня, 
Пушкіна, Калнишевського, Привокзальна на суму  
106,7 тис. грн; 

 гідродинамічне очищення самоплинного колектора 
каналізаційної  мережі протяжністю 514 метрів по 
вул. Чехова;  

 очистка 23-х каналізаційних  колодязів та КНС на  
суму   110,0 тис. грн.  

Виконано робіт на загальну суму – 440,0 тис. грн. 
 



Програма 
утримання мереж електропостачання багатоквартирних 

житлових будинків, що перебувають в управлінні ПЖКГ  
на 2017 – 2019 роки 

 Виконано 
поточний ремонт 
електромереж 
будинків № 94 та 
95 по вул. 
Незалежності. 

 



Програма «Питна вода на 2017-2019 роки» 

 Виділили 4 187,82 грн на 
відшкодування витрат 
ПЖКГ з міського 
бюджету за підйом та 
транспортування води 
споживачам, що 
здійснюється через 
водозабірну колонку 
центрального 
водопроводу біля 
будинку № 66 по вул. 
Незалежності по ціні 
тарифу (за фактичні 
показники лічильника).  

 



Сприяння діяльності та розвитку органів 
самоорганізації населення 

 В рамках «Програми сприяння діяльності та розвитку 
органів самоорганізації населення, в тому числі об’єднань  
співвласників багатоквартирних будинків на 2017-2020 
роки» успішно реалізувати 9 проектів. 

Участь в конкурсах 
брали: 
 ОСББ «Чайка-13» (3 
проекти); 
 ОСББ «Кудрявий» (2 
проекти); 
 ОСББ «Святковий» (2 
проекти); 
 ОСББ «Рожище – 
Пушкіна, 5» (1 
проект); 
 ОСББ «Центральний-
Рожище» (1 проект).  
 



Культура 
Організували 

святкування: 
 День міста 

Рожище,  
 День молоді,  
 Нового року,  
 спільно з КЗ 

«Рожищенський 
будинок дитячої 
творчості» 
організовано 
«Кіндер-фест 
2019» до Дня 
захисту дітей та 
«Резиденцію 
Святого 
Миколая» для 
дітей міста.  



Провели такі конкурси:  
 на кращий 

промоційний 
бренд міста 
Рожище,  

 

 «Двір 
зразкового 
порядку – 
2019», 

  

 «Напиши 
листа 
Святому 
Миколаю». 

 



У ході реалізації «Програми підтримки книговидання місцевих 
авторів на 2018-2019 роки» за кошти міського бюджету було видано 

66 примірників книги Миколи Вавренчука «Вірні присязі» 



20 лютого 2019 року відбулось урочисте відкриття скверу та 
пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» по 

вулиці Незалежності 



Використання земельних ресурсів 
У 2019 року міською радою було: 

  продано 6 земельних ділянок загальною площею 0,78 га. 

 укладено 2 договори оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які 
використовувались без правовстановлюючих документів загальною площею 0,13 га.  

Станом на 31.12.2019 року були діючими 127 договорів оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними 
особами.  Із них : 

 64 договори оренди – з юридичними особами,   

 63 договори оренди з фізичними особами.   

Надійшло коштів від оренди земельних ділянок з юридичними  особами – 773 240 тис. грн,  виконання – 97% , та від 
оренди земельних ділянок з фізичними особами –  284 617 грн., виконання – 73%.  

1. Надходження коштів по земельному податку на 31.12.2019 року з юридичних осіб –  4 997 615 грн, виконання 
121%. 

2. Надходження коштів по земельному податку на 01.10.2019 року з фізичних осіб – 341 084 грн, виконання 81 %. 

 



Це лише основні показники за минулий рік. Багато зробленого залишилося так мовити «поза 

кадром». Підсумовуючи роботу за рік,  хочу подякувати всім, хто сумлінно працював над 

вирішенням поставлених завдань – депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, 

колективам комунальних підприємств та ДНЗ міста, керівникам підприємств та установ, 

підприємцям, а також представникам громадськості. 

Для міської ради пріоритетними є і будуть інтереси кожного рожищанина. Вкотре наголошую, що 

формулою успішного розвитку Рожища є взаємодія «Влади та Громади»! 
Тому переконаний, що й надалі вирішувати проблеми громади ми будемо всі разом,  

допомагаючи один одному, проявляючи людську мудрість та толерантність.  

Щиро хочу, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та примножили не тільки в цьому році,  

а робили це кожного року і щодня.  

Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю! 

В’ячеслав Поліщук 


