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РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 
30 січня  2019 року                                                                                          № 40/ 2                                                                                       

Про звіт міського голови Поліщука В.А.  

про діяльність виконавчих органів 

Рожищенської міської ради за період  

2018 року  

 

Заслухавши звіт міського голови про діяльність виконавчих органів 

Рожищенської міської ради за період 2018 року, керуючись пунктом 9 частини 

1статті 26, частиною шостою статті 42, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Рожищенської 

міської ради за період 2018 року взяти до відома. 

 

 

Міський голова                                                  В. ПОЛІЩУК 

 

Гундир  21853 
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Звіт міського голови  

Поліщука Вячеслав Анатолійовича  

про діяльність виконавчих органів Рожищенської міської ради  

за період роботи 2018 року 

 

Шановні рожищани! 

Минув ще один рік нашої спільної праці. Враховуючи вимоги Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», я хочу прозвітувати перед 

Вами про роботу виконавчих органів Рожищенської міської ради про те, що 

вдалося нам зробити у 2018 році.  

Моя робота була спрямована на те, щоб посадові особи міської ради 

якомога ефективніше виконували свої повноваження та обов’язки, діяли 

послідовно, з урахуванням інтересів територіальної громади. Саме тому при 

розгляді найгостріших проблем нам, як правило, вдавалося знаходити 

правильні, іноді й компромісні рішення, спрямовані на першочергове 

розв’язання тих питань, що, безпосередньо, впливали на стан соціально-

економічного розвитку міста. 

 

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК  

1. Дохідна частина міського бюджету: 

Формування показників міського бюджету на 2018 рік здійснювалось 

відповідно до правових і методологічних норм визначених у Бюджетному та 

Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет 

України на 2018 рік». 

За 12 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло власних 

надходжень та прирівнених до них платежів у сумі 14 922,4 тис.грн. В тому 

числі до загального фонду бюджету – 12 872,3 тис грн., до спеціального фонду 

бюджету – 2 050,1 тис.грн. Крім того, надійшло  іншої субвенції з районного 

бюджету  по загальному фонду у сумі 12 435,1 тис. грн, субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 121,4 тис. грн. 

 

Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 12 

місяців 2018  року, фактично надійшло  : 

До загального фонду міського бюджету  

1. Податкові надходження – 11 511,5 тис. грн, або 104,4% виконання: 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  у сумі  44,4 тис. грн, або 100,9 відсотка виконання; 

-  внутрішні податки на товари та послуги в сумі 2 510,9 тис. грн, або  

104,6 виконання, в тому числі - акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 888,1 тис. грн., 

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)  у сумі  

316,8 тис. грн., акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних 

товарів (пальне) у сумі 1 306,0 тис. грн;  
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- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у сумі 

4,1 тис. грн, або 135,8 відсотків виконання; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у сумі 

321,8 тис. грн, або 100,9 відсотків виконання; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів  нежитлової промисловості у сумі 

153,3 тис. грн, або 176,2 відсотка виконання; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів у сумі 610,2 тис. грн, або 106,7 

відсотка виконання;  

-  земельний податок з юридичних осіб у сумі 1 152,1 тис. грн, або 115,9 

% виконання; 

-  орендна плата за землю з юридичних осіб 824,3 тис. грн або 91,6 % 

виконання; 

-  земельний податок з фізичних осіб у сумі 368,7 тис. грн, або 99,9 %  

виконання; 

- орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 354,2 тис. грн, або 105,1 

% виконання; 

-  єдиний податок з юридичних осіб у сумі 638,1 тис. грн, або 101,9 % 

виконання; 

-  єдиний податок з фізичних осіб у сумі 4 516,7 тис. грн, або 103,5 % 

виконання;  

- транспортний податок з фізичних осіб у сумі 6,2 тис. грн (понадпланові 

надходження); 

- транспортний податок з юридичних осіб у сумі 6,2 тис. грн або 100% 

виконання; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 0,2 тис. 

грн (понадпланові надходження). 

 

2. Неподаткові надходження – 1 360,8 тис. грн, або 109,1 % виконання 

-  частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету у сумі 1,4 

тис. грн, або 120,9 відсотків виконання: 

-  адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 13,1 тис. грн, або 79,7 

відсотка виконання; 

-  адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у сумі 

6,8 тис. грн, або 100 відсотків виконання; 

-  плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 1 232,6 тис. грн, 

або 110,0 відсотків виконання; 

-  державне мито у сумі 44,2 тис. грн, або 110,4 відсотка виконання; 

- інші надходження  у сумі 62,7 тис. грн, або 101,1 відсотка виконання. 

3.  Офіційні трансферти від органів державного управління   - 12 556,5 

тис. грн., з них інша субвенція з місцевого бюджету у сумі 12 435,1 тис. грн, 
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субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 121,4 

тис. грн. 

Дохідна частина загального фонду міського бюджету виконана в цілому 

на 101,1  відсотка. 

 

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету за 12 місяців 

2018 року по власних надходженнях  виконана на 110,5 відсотка, надійшло 

коштів  у  сумі 2 050,1 тис. грн, у тому числі: 

-   Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення, у сумі  42,0 тис. грн., або 118,7 відсотка 

виконання; 

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на  об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини у сумі 1,0  тис. грн, або  324,1 відсотка виконання; 

-    грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та 

іншої діяльності – 1,2 тис. грн , понадпланові надходження, або 41,2 відсотка 

виконання; 

-  власні надходження бюджетних установу сумі 1 139,4  тис. грн., а саме: 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  у сумі 704,3 тис. грн., або 103,6 відсотка виконання; 

- надходження бюджетних установ в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) у сумі 3,6 тис. грн, або 100,0 відсотка виконання; 

 - плата за оренду майна бюджетних установ у сумі 36,5 тис. грн, або 

100,0 відсотків виконання; 

- благодійні внески, гранти та дарунки у сумі 319,3 тис. грн, або 100,0 

відсотка виконання; 

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, 

у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщення на них інших об'єктів у сумі 75,7 тис. грн, або 100,0 відсотків 

виконання; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної республіки Крим у 

сумі 27,7 тис. грн., або 118,4  відсотка виконання. (бюджет розвитку); 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з 

розстроченням платежу у сумі 623,4 тис. грн, або 119,4 відсотка виконання; 

-  надходження коштів  від пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту – 215,3 тис. грн., або 143,5 відсотка виконання. (бюджет 

розвитку). 

2. Видаткова частина міського бюджету: 
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Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 12 місяців 

2018 року виконана на 99,2%, освоєно 23 224,0 тис. грн. Профінансовано такі 

галузі ; 

Державне управління – 3 312,6 тис. грн; 

Дошкільна освіта – 13 581,8 тис. грн;  

Культура і мистецтво – 96,4 тис. грн ; 

Фізична культура і спорт - 138,0 тис. грн; 

Житлово-комунальне господарство: 

забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії - 80,0 тис. грн.; 

забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 

господарства - 613,1 тис. грн; 

інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-

комунального господарства - 290,7 тис. грн; 

організація благоустрою населених пунктів – 3 852,5 тис. грн;  

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство: здійснення заходів із 

землеустрою – 132,0 тис. грн;  

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство - 874,2 

тис. грн; 

Громадський порядок і безпека - 7,2 тис. грн,  

Охорона навколишнього природного середовища - 61,0 тис. грн; 

Засоби масової інформації - 5,0 тис. грн; 

Інші субвенції з місцевого бюджету - 126,5 тис. грн; 

 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету - 53,0 тис. грн. 

 

На виплату заробітної плати спрямовано 10 442,2  тис. грн., нарахування 

на зарплату – 2 359,5 тис. грн.  На оплату за енергоносії та природний газ 

спрямовано з загального фонду – 2 171,3 тис. грн.  

Відшкодовано комунальному підприємству «Дільниця благоустрою 

Рожищенської міської ради» за використану електроенергію на вуличне 

освітлення міста у сумі 209,8 тис. грн.  Компенсовано Підприємству житлово-

комунального господарства за використану жителями міста Рожище питну воду 

колонки у центрі міста (біля краєзнавчого музею) у сумі 3,1 тис. грн. 

Використано на харчування дітей із загального фонду  - 850,0 тис. грн.  

 

Видаткова частина міського бюджету по спеціальному фонду за  12 

місяців  2018 року виконана на 77,7 відсотка, освоєно 4 250,6 тис. грн. 

Профінансовано такі галузі : 

-  Державне управління - 448,5 тис. грн: 

- придбання  предметів довгострокового користування у сумі 40,5 тис. 

грн,  

- капітальний ремонт покрівлі адміністративного приміщення міської 

ради у сумі  371,6 тис. грн; 

- плата за комунальні послуги по утриманню майна органів місцевого 

самоврядування у сумі 36,4 тис. грн. 

-   Дошкільні заклади освіти – 1 769,2 тис. грн, а саме: 
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- придбання  продуктів харчування – 704,3  тис. грн ( в тому числі за 

рахунок батьківської плати); 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар –   208,3 тис. грн (них за 

рахунок благодійних внесків та дарунків – 204,6 тис. грн, за рахунок коштів від 

реалізації майна – 3,7 тис. грн); 

-  придбання обладнання та предметів довгострокового користування у 

сумі  154,8 тис. грн ( за рахунок благодійних внесків та дарунків - 36,0 тис. грн); 

-  реконструкція пішохідних доріжок та проїздів ДНЗ №2 «Дзвіночок» у 

сумі 701,8 тис. грн); 

-  Культура і мистецтво - 22,0 тис. грн ( за рахунок   благодійних внесків. 

придбання обладнання та предметів довгострокового користування); 

- Організація благоустрою населених пунктів - 203,8 тис. грн : 

- фінансування заходів по Програмі громадських робіт у сумі 75,7 тис. 

грн; 

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування у 

сумі 128,1 тис. грн (з них за рахунок благодійних внесків у сумі 53,1 тис. грн, за 

рахунок коштів бюджету розвитку -  75,0 тис. грн). 

- Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та  

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа у сумі 129,8 тис. грн; 

  -    Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 196,7 тис. 

грн  (робочий проект будівництва мережі водопостачання вулиць міста Рожище 

Чайковського та Шилокадзе, експертиза проекту); 

-   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності - 591,9 тис. грн: 

-   реконструкція ліній електропередач вуличного освітлення у сумі 506,5 

тис. грн; 

-   реконструкція скверу біля будинку №61 по вулиці Незалежності у сумі 

85,4 тис. грн. 

- Поповнення статутного капіталу Підприємства житлово-комунального 

господарства  у сумі 440,0  тис. грн; 

- Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради»  у сумі 400,0  тис. грн; 

- Охорона навколишнього  природного середовища у сумі 48,7 тис. грн 

(поточний ремонт лотків на полях фільтрації). 

 

РОЗДІЛ 2. РОЗБУДОВА МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

З метою приведення вулично-шляхової мережі у відповідності до вимог 

стандартів, нормативів, правил безпеки дорожнього руху в 2018 році 

продовжувались роботи з утримання в належному стані вулиць, тротуарів та 

доріг комунальної власності міста. 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор» за сучасними 

технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття на суму 173,1 

тис. грн по вулицях: Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна,             

М. Вовчка, Шевченка, Мостовій, Граничній, Заньковецької, Селянській,           

К. Шилокадзе, О. Степанюка, Грабовського. 
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Виконано роботи по ремонту покриття частини вулиці Незалежності (біля 

магазину «Веселка ») з укладанням бруківки на суму 129,9 тис. грн., відновлено 

покриття тротуару по вулиці Незалежності біля скверу Б. Хмельницького на 

суму 137,0 тис. грн. 

Також відновлено покриття тротуарів з укладанням бруківки по вулиці 1 

Травня біля ЗОШ №1 на суму 159,8 тис. грн., та по вулиці О. Степанюка біля 

ДНЗ №2 «Дзвіночок» на суму 22,7 тис. грн. 

Проведено роботи із нанесення дорожньої розмітки та пішохідних 

переходів на проїжджих частинах вулиць міста на суму 74,2 тис. грн. 

За кошти міського бюджету виготовлено робочі проекти на «Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги О031379 Рожище – Носачевичі – Луків – 

Колки - /Р-14/ - /Т-03-10/ - Калинівка – Гораймівка – Майдан Липненський (км 

0+000 – км 2+023) Рожищенського району Волинської області» - це вулиця 

Промислова м. Рожище та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

С031306 Рожище – Дмитрівка (км 0+700 – км 1+480) Рожищенського району 

Волинської області» - це вулиця Героїв УПА м. Рожище. 

Активно продовжувались роботи по відновленню вуличного освітлення 

міста.  

За звітний період здійснено реконструкцію мереж вуличного освітлення 

по вулицях міста Рожище:  

 Коперніка, 

 Космонавтів,  

 Тітова,  

 Котляревського,  

 Сухарєва,  

 Набережна,  

 Зарічна,  

 Дорошенка,  

 Макаренка, 

 Куліша,  

 Лесі Українки,  

 Мостова. 

Відновлено освітлення центрального міського парку  по вулиці 

Незалежності.  

Всього у 2018 році додатково було підключено 118 ліхтарів вуличного 

освітлення, на що з міського бюджету виділено 827,4 тис. грн. 

Проект  «Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зарічна, 

Набережна, Сухарєва від КТП № 71 в м. Рожище Волинської області» було 

подано для участі в конкурсі проектів місцевих ініціатив, проведеному 

Волинською обласною радою у рамках виконання «Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Волинській області на 2016-2018 роки». Рішенням 

Конкурсної комісії даний проект було визначено в числі переможців, таким 

чином, на спів фінансування проекту було залучено з обласного бюджету 

кошти в сумі  98 тис. грн.  
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Продовжувались роботи з реконструкції скверу по вулиці Незалежності, у 

2018 році було виконано  роботи з будівництва мереж вуличного освітлення, 

встановлення пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України», 

встановлення кованих елементів огорожі та озеленення даного скверу. 

Розпочато роботи по капітальному ремонту даху адміністративного 

приміщення міської ради, виконано робіт на суму 365,3 тис. грн. 

Також у 2018 році розроблено робочий проект на будівництво мереж 

водопостачання по вулиці Чайковського та вулиці Коте Шилокадзе в м. 

Рожище, реалізація якого дасть змогу поліпшити водопостачання застирної 

частини міста. Вартість реалізації проекту становить 25 476,6 тис. грн, потребує 

вирішення  питання фінансування. 

Ведуться підготовчі роботи  до розробки робочого проекту на 

будівництво локальних очисних споруд каналізації м. Рожище, на спів 

фінансування якого планується отримати кошти з Державного фонду 

регіонального розвитку. 

У 2018 році було залучено кошти пайової участі для розвитку 

інфраструктури міста за реконструкцію та нове будівництво об’єктів на 

загальну суму 204,947 тис. грн.  

 

РОЗДІЛ 3. ПІДСУМКИ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК 

 

1. Підприємство житлово-комунального господарства 

Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенського 

району за 2018 рік надало житлово-комунальних послуг населенню, 

бюджетним організаціям та іншим споживачам на суму 9492,3 тис. грн. з 

врахуванням ПДВ; чистий дохід становить 7910,3 тис. грн. Фінансовий 

результат виробничої діяльності за рік – 7,8 тис. грн. прибутку. За рахунок 

інших ремонтно-будівельних робіт підприємство додатково отримало дохід у 

сумі 335,0тис.грн. 

Від надання послуг теплопостачання підприємство отримало 4154,2 тис. 

грн. із урахуванням ПДВ. Чистий дохід становить 3461,8 тис. грн. Фінансовий 

результат діяльності дільниці склав 68,9  тис. грн. прибутку. 

Надано послуг по водовідведенню на суму 1452,2 тис. грн. Загалом по 

дільниці «Водоканал» надано послуг на суму 3385,5тис.грн. 

Від послуг  водопостачання підприємство отримало прибуток 15,2 тис. 

грн., а  від надання послуг по водовідведенню збиток склав 220,8тис.грн.  

Підприємство обслуговує 69 житлових будинки та 3 гуртожитки 

загальною площею 64,6 тис. кв. м.  

За рахунок наданих послуг зі саночистки та інших дохід становить  591,9 

тис. грн. Від надання послуг одержано прибуток у сумі 74,1тис.грн. 

Найбільший складник собівартості виробництва – енергоносії. 2018 року 

підприємство спожило 336,7 тис. куб.м природного газу на суму 2737,6тис.грн., 

використало 793,3 тис. кВт/год. електроенергії на суму 1342,3 тис. грн.,паливо-

мастильні та будівельні матеріали – 400,4 тис. грн., виплачено заробітну плату 
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працівникам на суму 3206,1 тис. грн., сплачено податків до бюджетів – 1798,1 

тис. грн. Загальна сума витрат становить 9484,5 тис. грн. 

Упродовж року підприємство отримало додатковий дохід від надання 

інших послуг і виконання  ремонтно-будівельних робіт у сумі  391,9 тис. грн. 

За кошти міського бюджету проведено поточний ремонт водопровідних і 

каналізаційних мереж міста  на загальну суму 187,0 тис. грн., із них поточний 

ремонт водопровідних мереж з установленням запірної арматури на вулицях 

Незалежності, Кондратюка, Гагаріна, Перше травня, Грушевського, Героїв 

УПА, Заньковецької, Залізнична, Калнишевського проведено на суму 157,8 тис. 

грн., а видатки на поточний ремонт каналізаційних мереж на вулицях 

Незалежності, Куліша, Мазепи – 29,2тис.грн. Також проведено гідродинамічне 

очищення самоплинного колектора каналізаційної мережі протяжністю 735 

метрів та очистка 18 каналізаційних колодязів на вулицях Мазепи, Залізнична, 

М. Вовчка, Незалежності на загальну суму 119,9 тис. грн. 

По програмі «Охорони навколишнього природного середовища», 

проведено поточний ремонт металевих конструкцій самоплинного 

каналізаційного колектора на полях фільтрації  міста на суму  48,7тис.грн. 

Проведено: 

- ремонтні роботи в котельні № 1 на вулиці Куліша з відновлення 

солерозчинника на суму 20,8 тис. грн.,  

- роботи зі заміни запірної арматури на суму 9,3тис.грн., 

- поточний ремонт теплотраси на вулиці Шевченка на суму 6,3тис.грн.  

-  ремонтно-налагоджувальні роботи котла КСВ-2,0 на суму 49,9тис.грн. 

За кошти міського бюджету проводили поточні роботи в дошкільних 

навчальних закладах міста: 

- поточний ремонт системи опалення в дошкільному навчальному 

закладі № 2  на суму 10,8 тис. грн. і  ремонт сантехнічного обладнання на 

суму 16,9 тис. грн.,  

-  демонтаж димової труби й ремонт покрівлі на суму 37,5тис.грн. в 

закладі дошкільної освіти № 1; 

-  ремонт трубопроводу на суму 4,7 тис. грн. у дошкільному 

навчальному закладі № 4 

На поповнення статутного фонду підприємства з міського бюджету 

виділено 440 тис. грн., за які придбані основні засоби, а саме: 

- двигун Газ53                                                    112380,00 

- відбійний молоток                                               34950,00 

- бетонозмішувач                                                      7250,00 

- автомийка Stihl RE119                                          9279,00 

- насосний агрегат К80-65-160                               12976.00 

- насосний агрегат СМ100-65-200 (2 шт.)               35677,00 

- насосний агрегат ЕЦВ 6-16-110                           18636,00 

- насосний агрегат К20/30                                         9996,00 

- автомобіль Volkswagen                                       198900,00 
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2. Комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської 

міської ради» 

Підприємство створене з метою: забезпечення належної експлуатації 

об’єктів благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста; одержання прибутку від виконання робіт з озеленення та 

благоустрою міста, вирощування посадкового матеріалу, виготовлення 

будівельних матеріалів, надання транспортних та ремонтно-будівельних робіт. 

Предметом діяльності Підприємства є: 

-     виконання на договірній основі комплексного благоустрою території 

(завезення чорнозему, озеленення, встановлення урн, дитячих майданчиків, 

влаштування підпірних стінок, тротуарів, вивезення листя, сміття тощо); 

-     здійснення захисту зелених насаджень населеного пункту від хвороб і 

шкідливих умов, прибирання територій скверів, парків за укладеними 

договорами; 

- експлуатація, проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкція 

та модернізація об’єктів благоустрою тощо.  

Підприємство отримувало доходи від таких видів діяльності: послуги з 

вивезення твердих побутових відходів, надання послуг з  благоустрою міста, 

оренди, диспетчерські послуги, інших доходів (косіння та догляд за зеленими 

насадженнями, від платних послуг населенню та іншим фізичним і юридичним 

особам тощо). 

         Згідно фінансової звітності форми № 2-м «Звіт про фінансові 

результати»  за  2018 рік  КП «Дільниця благоустрою» отримано  доходів в 

загальній сумі  4 412 185  грн., (без ПДВ) з них: 

  1. Надання послуг з вивозу твердих побутових відходів (в тому числі6 

субсидія, пільги -188 819 грн.) – 1 561 195 грн: 

- Приватний сектор – 645 497 грн. (15%)                       

- Квартирний сектор – 517 736 грн. (12%)                     

- Підприємства та організації – 397 963 грн.(9 %)       

  2. Благоустрій міста – 2 482 440 грн. (56%)                          

  3. Інші послуги (автопослуги, оренда, диспетчера)  – 368 549 грн. (8%)                                     

           За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємство  2018 

рік отримало  прибутків  82,4 тис. грн.  та сплатило  ПДВ  в сумі 852 080 грн. 

Аналітикою   доходів підприємства за 2018 рік встановлено, що від надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів по встановлених тарифах 

підприємством понесені збитки  по приватному сектору в сумі  70,8 тис. грн., а і 

по багатоквартирних будинках  отримано прибуток   15,5 тис. грн. 

Згідно  розрахунків планових витрат на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів з 01.12.2018 року (згідно рішення виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради від 26.10.2018 №73) тарифи на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів були встановлені у розмірі: 

- для населення багатоквартирних будинків – 144,80 грн. (з ПДВ)  на 1 м. 

куб. та 15,70 грн. в місяць  на 1 особу;  

- для приватного сектору – 144,80 грн. (з ПДВ) на 1 м. куб. та 18,10 грн. в 

місяць на 1 особу;  
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- для бюджетних установ та організацій – 152,60 грн. (з ПДВ) на 1 м. куб.; 

для інших споживачів  161,40 грн. (з ПДВ) за  1 м. куб. Вищезазначені тарифи є 

діючими на даний час. 

          В період  з  01.01.2018 по 31.12.2018  року  вартість  наданих  послуг 

становить 3 023 761  грн. ( в т.ч. ПДВ 503960 грн), а саме: 

- за  послуги з благоустрою міста (санітарна очистка) – 608 151 грн.,  

- технічне обслуговування систем вуличного освітлення - 298 837 грн., 

- утримання міських кладовищ – 198 140 грн., 

- вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ – 202 053 грн., 

- підготовка міста до свят – 110 817 грн., 

- утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі – 29850 грн., 

- утримання дитячих майданчиків, парків, скверів – 188 121 грн., 

- відшкодування вартості використаної електроенергії – 209 833 грн., 

- озеленення території міста – 256 226 грн., 

- грейдерування та утримання доріг міста – 231 282 грн., 

- зимове утримання проїжджої частини та тротуарів – 388 690 грн., 

- виготовлення та встановлення контейнерів на сміття – 199 500 грн., 

- встановлення колонки на кладовищі – 17 807 грн., 

- монтаж монументу в сквері по вул.Незалежності – 49 624 грн., 

- вивіз твердих побутових відходів з дошкільних навчальних закладів 20 

380  грн.  

- інші автопослуги, надані дошкільним  закладам -14 450 грн., 

Всі  ці  кошти надійшли  на рахунки підприємства, що підтверджено 

платіжними документами та виписками банку. 

В звітному періоді від Рожищенської міської ради отримано внески на 

поповнення статутного фонду в сумі 400 000 грн., всі кошти було використано 

на закупівлю основних засобів та   модернізовано наявну техніку, а саме: 

 Передній міст до  МТЗ-82 - 17023,26 грн. 

 Розкидач піщано-сольової суміші РМГ- 4 – 160650 грн. 

 Щітка гідравлічна з бункером – 101000 грн. 

 Кабіна КАМАЗ-5511 – 103000 грн. 

 Снігоочисник бензиновий – 18326,74 грн. 

 

РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

МІСТА 

Мережа закладів дошкільної освіти Рожищенської міської ради 

складається із 4 установ. 

У 2018 році в дошкільних навчальних закладах міста функціонувало 24 

групи, в яких виховується понад 582 дитини віком від 2 до 6 років. 

Забезпечують навчально-виховний процес у дитсадках 157 працівників 

педагогічного і допоміжного персоналу. Заклади надають комплекс освітньо-

виховних послуг, визначених законодавством та державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

На забезпечення функціонування дошкільної освіти коштом 

міжбюджетних трансфертів з районного бюджету було направлено 12 млн 435 

тис. грн. 
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У минулому році коштом міського бюджету згідно з «Програмою 

енергоефективності та енергозбереження» у дошкільних закладах міста були 

здійснені заходи на суму 198 092 гривні, які в подальшому сприятимуть 

ефективному використанню енергоресурсів: 

ЗДО № 1 «Малятко» 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (9 шт), на загальну 

вартість 80 000 грн. 

ДНЗ № 2 «Дзвіночок» 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (4 шт), дверей (5 шт) 

на загальну вартість 64 942 грн. 

ДНЗ № 3 «Сонечко» 

Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (8 шт), дверей (2 шт) 

на загальну вартість 53 150 грн. 

У ДНЗ №4 «Струмочок» роботи по встановленню енергозберігаючих 

вікон та дверей було завершено ще у 2016 році. 

 

Під час реалізації  «Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності територіальної громади міста» було виконано ряд 

заходів на загальну вартість 1 446 527 гривень, а саме : 

по ЗДО № 1 «Малятко» 

Придбання оргтехніки для проведення занять з дітьми на суму 19 995 

грн.; 

 здійснено облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації у 

закладі на суму 52 683 грн.; 

оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної пожежної 

сигналізації у сумі 8 874 грн.; 

встановлено енергозберігаючі вікна в кількості 15 штук загальною 

вартістю 64 201 грн.; 

виготовлено проект реконструкції газообладнання паливної приміщення  

ЗДО у зв'язку з організацією  та облаштуванням засобами дистанційної 

передачі даних  комерційного вузла обліку газу на суму 7 428 грн.; 

придбано будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 

приміщення закладу на суму 55 765 грн.; 

придбано та встановлено сантехнічних матеріалів на суму 3 499 грн.; 

придбано дитячі меблі на суму 37 810 грн.; 

придбано вогнегасники та їх технічне діагностування на суму 1 134 грн.;  

придбано господарчих товарів та канцтоварів на суму 8 763 грн.; 

придбано побутові прилади на суму 7 442 грн.; 

придбано килимове покриття на суму 5 500 грн.; 

проведено ремонт системи опалення на суму 60 812 грн.; 

проведено ремонт димовентиляційної системи на суму 21 076 грн.; 

оплачено за надані телекомунікаційні послуги у сумі 2 605 грн.; 

оплачено за вивіз твердих побутових відходів та нечистот  у сумі 8 641 

грн.;   

оплачено за дератизацію приміщень у сумі 437 грн.; 

оплачено за проведений медогляд працівників закладу у сумі 1 814 грн.; 
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оплачено за ряд виконаних робіт по підготовці до опалювального сезону 

та до його завершення у сумі 7 031 грн.; 

оплачено по договору підряду за виконані ремонтно-будівельні роботи по 

ремонту приміщення закладу у сумі 21 318 грн. та ін. 

 

по ДНЗ № 2 «Дзвіночок» 

Придбання оргтехніки для проведення занять з дітьми на суму 9 998 грн.; 

придбання пральної машини та побутової техніки на суму 17 308 грн.; 

ремонт системи опалення на суму 21 481 грн.;  

проведено ремонт сантехнічного обладнання на суму 4 090 грн.; 

здійснено облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації у 

закладі на суму 54 383 грн.; 

оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної пожежної 

сигналізації у сумі 8 004 грн.; 

придбано будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 

приміщення закладу на суму 98 756 грн.; 

придбано килимове покриття на суму 6 464 грн.; 

технічне діагностування вогнегасників  на суму 476 грн.;  

оплачено за проведений медогляд працівників закладу у сумі 3 421 грн.; 

оплачено за надані телекомунікаційні послуги у сумі 2 605 грн.; 

оплачено за дератизацію приміщень у сумі 450 грн.; 

оплачено за вивіз твердих побутових відходів   у сумі 6 114 грн.;   

оплачено послуги трактора та самоскида по вивозу будівельних відходів у 

суму 7 572 грн.;  

оплачено за ряд виконаних робіт по підготовці до опалювального сезону 

та до його завершення у сумі 6 713 грн.; 

оплачено по договору підряду за виконані ремонтно-будівельні роботи по 

ремонту приміщення закладу у сумі 55 250 грн. та ін. 

У 2018 році було реалізовано проект по реконструкції пішохідних 

доріжок та проїздів на території закладу  загальною вартістю 694 352 грн., в 

тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету 400 000 грн. 

Також за спів фінансування обласного та міського бюджетів було 

проведено ремонтні роботи актового залу закладу на загальну суму 100 000 грн 

. 

по ДНЗ № 3 «Сонечко» 

Здійснено облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації на 

суму 45 699 грн.; 

оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної пожежної 

сигналізації у сумі 4 335 грн.; 

виконано роботи по заміні фільтрів системи очистки питної води на суму 

6 730 грн.; 

виконано роботи по встановленню автоматики до газового котла на суму 

6 320 грн.; 

виконано роботи із облаштування зовнішнього освітлення на суму       18 

888 грн.; 
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встановлення зовнішнього відео спостереження – для безпеки учасників 

навчально-виховного процесу закладу, а особливо – дітей на суму 16 120 грн.; 

придбано ноутбук на суму 8 600 грн.; 

придбано витяжку на харчоблок на суму 6 998 грн.; 

придбано будівельні матеріали для проведення капітального ремонту 

харчоблоку закладу у сумі 61 330 грн.;  

оплачено по договору підряду за виконані ремонтно-будівельні роботи по 

ремонту приміщення закладу у сумі 60 271 грн. ; 

оплачено за надані телекомунікаційні послуги у сумі 2 605 грн.; 

оплачено за дератизацію приміщень у сумі 299 грн.; 

оплачено за вивіз твердих побутових відходів  у сумі 3 518 грн.;   

проведено ремонт сантехнічного обладнання на суму  26 249 грн.; 

оплачено за ряд виконаних робіт по підготовці до опалювального сезону 

та до його завершення у сумі 5 298 грн.; 

оплачено послуги трактора по вивозу будівельних відходів у суму 2 152 

грн.;  

оплачено за проведений медогляд працівників закладу та інші 

дослідження у сумі 2 105 грн.; 

придбано вогнегасники та їх технічне діагностування на суму 841 грн. та 

ін.  

 

 по ДНЗ №4 «Струмочок»  

придбано та встановлено 2 дитячих ігрових павільйони на суму 40 000 

грн.; 

придбано оргтехніку на суму 16 380 грн.; 

придбано пральну машину на суму 8 650 грн.; 

здійснено облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації на 

суму 33 258 грн.; 

оплачено за технічне обслуговування системи автоматичної пожежної 

сигналізації у сумі 3 640 грн.; 

проведено поточний ремонт системи освітлення закладу на суму         37 

578 грн.;   

придбано будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів у 

закладі на суму 3 094 грн.; 

придбано господарчі товари на суму 16 618 грн.; 

придбано музичні інструменти для дітей на суму 1 749 грн.; 

проведено технічне діагностування вогнегасників на суму 354 грн.; 

оплачено за проведений медогляд працівників закладу та інші 

дослідження у сумі 1 485 грн.; 

проведено поточний ремонт тепломережі на суму 1 987 грпн.; 

оплачено за надані телекомунікаційні послуги у сумі 2 605 грн.; 

оплачено за вивіз твердих побутових відходів   у сумі 2 397 грн.;   

оплачено послуги екскаватора у сумі 4 725 грн.; 

проведено поточний ремонт водопроводу на суму 4 708 грн. та ін. 
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В рамках даної програми, з метою фінансової підтримки дошкільних 

навчальних закладів міста при завершення 2018 бюджетного року, було 

додатково спрямовано кошти міського бюджету на забезпечення фінансування 

захищених статей у сумі  457 000 гривень, а саме: 

- на заробітну плату - 150 000 грн. 

- нарахування на оплату праці - 82 000 грн. 

- оплата теплопостачання - 15 000 грн. 

- оплата водопостачання та водовідведення - 10 000 грн. 

-  оплата за природний газ - 200 000 грн. 

Рожищенською міською радою вперше в районі було прийнято рішення 

«Про погодження створення інклюзивної групи для дітей дошкільного віку у 

закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Малятко» м. Рожище». 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

Програма «Благоустрій міста 2018» 

 
№ 

п/п 

Перелік робіт Використано 

коштів, грн. 

1 Благоустрій міста на 2018 р. 608 153,63 

2 Технічне обслуговування та утримання в належному 

стані системи вуличного освітлення 

298 837,11 

3 Утримання міських кладовищ, малих архітектурних 

форм та пам’ятних споруд 

198 139,72 

4 Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ міста 202 053,16 

5 Підготовка міста до Новорічних, Травневих свят, Дня 

Незалежності та Дня міста 

110 816,99 

6 Утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі, 

стічних канав, ставків 

29 849,63 

7 Утримання дитячих майданчиків, міських парків та 

скверів 

188 121,04 

8 Планове використання електроенергії на 2018 рік 209 832,58 

9 Озеленення територій міста (викошування газонів, 

прополювання квітників, садіння квітників, видалення 

дерев, формування крони дерев та обрізування гілок) 

256 225,79 

10 Грейдерування та утримання доріг 231 282,01 

11 Зимове утримання, а саме очистка від снігу та посипання 

ПСС проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, 

доріжок міста 

388 689,64 

 Встановлення водяної колонки на кладовищі 17 806,74 

 Виготовлення контейнерів для пластику 199 500,00 

 Монтаж монументу в сквері по вул. Незалежності 49 623,54 

Всього  2 988 928,58 
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Програма запровадження роздільного збору твердих побутових 

відходів на 2018-2020 роки 
Міська Програма запровадження роздільного збору твердих побутових 

відходів на 2018-2020 роки спрямована на розв’язання ключових екологічних 

проблем, пов’язаних з неефективним поводженням з відходами, зменшення 

накопичення відходів у місцях їх складування, забезпечення повторного 

використання відходів, а також створення системи комплексного управління 

твердими побутовими відходами з максимальним вилученням вторинної 

сировини. 

В межах дії даної Програми було проведено інформування мешканців 

міста, під час якого особливу увагу було звернуто на те, що тверді побутові 

відходи містять ресурсоцінні компоненти і є потенційним енергетичним 

джерелом, тому роздільний збір сміття є раціональним, як з економічної, так і з 

екологічної точки зору, перероблення твердих побутових відходів. 

У 2018 році програму було профінансовано на 199,5 тис. грн., дані кошти 

були витраченні на виготовлення та встановлення контейнерів для збору 

пластику. 

Програма розвитку та збереження зелених насаджень міста 

Рожище на 2018 рік 
            В 2018 році було профінансовано закупівлю садженців декоративних 

рослин та виконання робіт з їх висадження і посіву газону у сквері по вул. 

Незалежності на суму 61 000,00 грн. Разом з тим, з ініціативи та сприяння 

приватного підприємця Руслана Шевченка, проведено роботи по висадженню 

120-ти декоративних кущів спіреї, фрозиції та  похироплідника калинослитого 

у  центральному парку міста.  

 

Програма утримання кладовищ, пам’ятників, пам’ятних знаків 

на території міста на 2016-2018 роки 
         В 2018 році профінансовано роботи по видаленню старих сухостійних, 

аварійних дерев на території міського кладовища загальною вартістю 97 230,00 

грн. згідно актів виконаних робіт та договору з  приватним підприємцем. Таким 

чином, роботи по видаленню сухостійних та аварійних дерев на території 

міського кладовища практично завершено. 

Місцева програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2017-2020 роки 

(цивільний захист 2017-2020 роки) 
В 2018 році державній пожежно-рятувальній частині № 3 м. Рожище було 

виділено кошти в сумі 53 000 грн. на придбання захисних панорамних масок до 

апаратів на стисненому повітрі.  

 

Програма «Питна вода на 2017-2019 роки» 
В 2019 році Програму було профінансовано на суму 2,9 тис. грн. Кошти 

використовувались на відшкодування витрат підприємству ЖКГ з міського 

бюджету за підйом та транспортування води споживачам, що здійснюється 
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через водозабірну колонку центрального водопроводу біля будинку № 66 по 

вул. Незалежності по ціні тарифу (за фактичні показники лічильника).  

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Рожище на 

2018 рік 
Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Рожище на 2018 рік» з метою популяризації та розвитку спорту для організації 

та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних 

свят та інших заходів, з міського бюджету в загальному було виділено 11 552,00 

грн., з них було профінансовано наступні заходи спортивного характеру: 

 

- Відкритий міський турнір з волейболу пам’яті Петра Івановича 

Біляшевича – 960,00 грн.; 

- Відкритий фестиваль з рекреаційних видів спорту – 2 492,00 грн.; 

- Міський турнір з волейболу до Дня захисника України – 1 500,00 грн.; 

- Міський турнір з настільного тенісу – 1 500,00 грн.; 

- Міський турнір з гри в шахи та шашки серед школярів – 1 500,00 грн.; 

- Турнір з міні-футболу присвячений пам’яті тренера Наконечного 

Степана Федоровича – 2 400,00 грн.; 

- Турнір з міні-футболу серед дітей шкільного віку – 1 200,00 грн.. 

Кошти використовувались на придбання заохочуючих призів, медалей, 

грамот, дипломів, кубків для учасників змагань. 

Програма розвитку футболу в місті Рожище на 2018-2019 роки 
Основною метою Програми є: пропагування серед мешканців міста 

Рожище здорового способу життя, занять фізкультурою, спортом  

і особливо аматорським футболом, як одним з найулюбленіших і 

найдоступніших видів спорту, сприяння його розвитку, масовості, гідного 

представництва на рівні району та області, досягнення високих спортивних 

результатів. 

В  межах фінансування даної програми у 2018 році в загальному було 

витрачено 125 тис. грн., з яких: 

- Закупівля спортивної форми для гравців – 40 500,00 грн.; 

- Закупівля інвентарю  – 38 000,00 грн.; 

- М’ячі – 21 500,00 грн.; 

- Оплата послуг з перевезення гравців на змагання – 25 000,00 грн.. 
 

Охорона здоров'я 

На звернення адміністрації Центральної районної лікарні з міського 

бюджету було передано субвенцію в сумі 76,5 тис. грн на придбання медичного 

обладнання , а саме : 

- Пульсоксиметр – медично-діагностичний прилад для 

новонароджених; 

- Дистилятор електронний – для виробництва дистильованої води; 

- Термозварювальний роторний пакувальний апарат – для пакування 

інструментів у стерильні упаковки. 
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Програма «Безпечне місто на 2016-2018 роки» 
          Метою програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх 

справ щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності, 

боротьби з нею, охорони  прав, свободи і законних інтересів громадян міста та 

посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім 

формам злочинності. 

В  межах фінансування даної програми послуги по  утриманню захищеної 

локальної мережа між Рожищенською міською радою та районним відділом 

поліції для внутрішньої передачі даних у 2018 році були профінансовані на 

суму 7 200,00 грн., 

 

 

 

Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення 
 В 2018 році було проведено конкурс із відбору проектів спрямованих на 

фінансування заходів «Програми сприяння діяльності та розвитку органів 

самоорганізації населення, в тому числі об’єднань  співвласників 

багатоквартирних будинків на 2017-2020 роки». За результатами конкурсу при 

умові спів фінансування вдалось успішно реалізувати проект за напрямком 

«Електрифікація житлових масивів»: 

Проект ОСН «Крайовий» під назвою «Будівництво електромереж для 

електропостачання житлового кварталу (59 земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд) по 

вулицях Луговій, Зеленій, провулку Луговому в місті Рожище», спів 

фінансування якого з міського бюджету становило 200 000 грн. (30 % від 

загальної суми Проекту). 

Також важливим напрямком роботи є організація проведення різного 

роду семінарів та навчальних тренінгів для представників органів 

самоорганізації населення а також для тих, хто має бажання створити ОСН.  

Культура 

В рамках «Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Рожище, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2018 рік» працівниками 

апарату було організовано проведення таких культурно-масових заходів як 

День міста Рожище, Свято Св. Миколая для дітей міста, святкування нового 

року. Також  міська рада виявила ініціативу відродити у м. Рожище 

святкування Дня молоді. Підтримувались громадські ініціативи щодо 

проведення різного роду культурних заходів та будуть підтримуватись у 

майбутньому. 

В ході реалізації «Програми підтримки книговидання місцевих 

авторів на 2018-2019 роки» за кошти міського бюджету було видано 33 

примірники книги Миколи Вавренчука «Нариси визвольної боротьби». 
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У 2018 році Рожищенською міською радою було прийнято рішення «Про 

встановлення пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» в 

місті Рожище». Протягом року виконано роботи з освітлення, озеленення та 

встановлення огорожі у сквері біля буд. № 61 по вул.. Незалежності, де і було 

встановлено пам’ятник.  

РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

За звітний період 2018 року міською радою було продано 6 земельних 

ділянок (під будівлями та спорудами, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб)  загальною площею 0,7280га.  Загальна сума планових 

надходжень до бюджету міської ради у вигляді коштів від продажу цих 

земельних ділянок становить  861 229 грн (вісімсот шістдесят одна тисяча 

двісті двадцять дев’ять гривень). Всього на даний період є діючими 8 договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок. 

4 з вищезазначених земельних ділянок загальною площею 0,6886га. 

використовувалися без правовстановлюючих документів. 

 Окрім того, у 2018 році міською радою укладено 4 договори оренди 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності (під будівлями та спорудами, що перебувають у власності фізичних 

та юридичних осіб)  загальною площею 0,8020га. Загальна сума річної орендної 

плати за вищезазначені земельні ділянки становить 23 379 грн (двадцять три 

тисячі триста сімдесят дев’ять гривень). 

2 з вищезазначених земельних ділянок загальною площею 0,7322га. 

використовувалися без правовстановлюючих документів.  

Відповідно до Програми охорони та раціонального використання земель 

м. Рожище на 2018 рік проводилися підготовчі робіт для продажу прав на 

земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, виготовлення і коригування 

містобудівної документації, зокрема: 

1) Виготовлено 4 звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок 

(під будівлями та спорудами, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб), намічених для продажу у власність; 

2) Виготовлено 5 детальних планів територій по м. Рожище, в тому числі 

для будівництва житлового будинку для дитячого будинку сімейного 

типу по вул. Дорошенка, 5б, для будівництва нежитлових будівель 

(котелень) по вул. Шевченка та земельних ділянок, які готуються для 

продажу прав на них на земельних торгах; 

3) Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) під Ботанічною пам’яткою 

місцевого значення «Ясен звичайний»; 

4) Ситуаційну схему вулиць м. Рожище з присвоєними адресами об’єктів 

нерухомого майна. 

Станом на 31.12.2018 року були діючими 123  договори оренди земельних 

ділянок з юридичними та фізичними особами.  Із них 61 договір оренди – з 

юридичними особами,  62 договори оренди з фізичними особами.  Надійшло 

коштів від оренди земельних ділянок з юридичними  особами – 824 346грн., 
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виконання – 91,6% , та від оренди земельних ділянок з фізичними особами –  

354 165 грн., виконання – 105%. Всього від оренди земельних ділянок до 

міського бюджету у 2018 році надійшли  кошти у сумі 1 178 511 грн. 

Надходження коштів по земельному податку на 31.12.2018 року з 

юридичних осіб –  1 152 073 грн. , виконання 116%. 

Надходження коштів по земельному податку на 01.10.2018 року з 

фізичних осіб –   368 667грн., виконання 100%. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ЙОГО АПАРАТУ ЗГІДНО ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» ТА 

ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

Пленарна робота Рожищенської міської ради та робота її постійних комісій  

Основною формою та результатом діяльності міської ради є пленарні 

засідання, які скликались відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та затвердженого Регламенту роботи ради. 

За звітний період проведено 12 пленарних засідань сесії міської ради, з них 5 

чергових та 7 позачергових сесій , на яких прийнято 207 рішень. 

На сесіях міської ради розглянуто 21 депутатських запитів та звернень, 

ще 9 прийнято та опрацьовано виконавчим апаратом міської ради. По всіх 

запитах надано відповіді, прийнято відповідні заходи або ж надано роз’яснення 

з подальшим пере направленням до профільних установ.  

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» в Рожищенській міській раді працює 3 постійних комісії ради. 

Відповідно до Регламенту роботи Рожищенської міської ради сьомого 

скликання, усі прийняті рішення попередньо обговорювались на засіданнях 

постійних депутатських комісій. 

За звітний період було організовано та проведено: 

- 15 засідань постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, 

дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, 

екології та раціонального використання природних ресурсів; 

- 13 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і 

зв’язку; 

- 5 засідань постійної комісії з питань соціального захисту, здоров’я, 

освіти, культури, спорту, у справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту. 

Спільними зусиллями депутатів міської ради, членів виконавчого 

комітету у минулому році вдалося досягти запланованого та закласти 

фундамент для подальшої реалізації планів розвитку громади. 
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Робота виконавчого комітету 

У 2018 році було організовано та проведено 12 засідань виконавчого 

комітету, на яких розглянуто 99 питань згідно з річним планом засідань, а 

також ряду поточних питань, які випливають зі звернень фізичних та 

юридичних осіб. Основна частина прийнятих рішень стосувалась : надання 

дозволу на приватизацію житла (квартир державного житлового фонду та 

гуртожитків), присвоєння поштових адрес будинкам та земельним ділянкам, 

встановлення скоригованих тарифів на теплопостачання та водовідведення, 

вивезення твердих побутових відходів, які надаються Підприємством житлово-

комунального господарства Рожищенського району, та КП «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради». На постійному контролі знаходяться 

питання виконання міського бюджету, стан сплати податків, які надходять до 

міського бюджету. Всі рішення виконавчого комітету оприлюднюються на 

офіційному сайті міської ради, згідно з чинним законодавством. 

У 2018 році було проведено 5 засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). 

Робота зі зверненнями громадян 

     За звітний період   до міської ради надійшло 518 звернень : 

-302-на особистому прийомі; 

- 216-поштою; 

- 47 – колективних звернень; 

Найбільш актуальними  у зверненнях були  питання: 

-195-земельних відносин; 

-112-соціального захисту; 

 -82- комунального господарства; 

За звітний період видано 3856 довідок . 

 

Реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб 

Протягом 2018 року до Рожищенської міської ради звернулася 1201 особа 

із заявами щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, з них: 795 осіб 

про реєстрацію місця проживання та 406 осіб про зняття з реєстрації місця 

проживання.  

Всі дані про здійснення реєстрації місця проживання та зняття місця 

проживання внесені до реєстру виборців та Реєстру територіальної громади 

міста Рожище. Також для забезпечення контролю міграції громадян, зміни 

щодо реєстрації місця проживання направляються до Рожищенського РВК, 

Рожищенського відділення статистики, Рожищенської РДА та Рожищенського 

РС УДМС у формі звітів.  

Згідно чинного законодавства, при реєстрації місця проживання фізичних 

осіб стягується адміністративний збір до місцевого бюджету. 

Станом на 31.12.2018 року сформовано базу даних, до якої внесено 3200 

(тобто на 3200 домоволодінь) довідок про склад сім’ї, що в подальшому 

полегшує роботу при зверненні осіб для оформлення субсидії та інших видів 

пільг та допомог. Також для оформлення паспортів громадян України з 

безконтактним електронним носієм, протягом 2018 року видано 470 довідок 

Форми -13. 
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Інформаційна робота міської ради: 

доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності 
За звітний період було випущено 10 номерів інформаційно-аналітичної 

газети міської ради «Рожищанин». Разовий тираж складав 1500 примірників. 

Майже у кожному номері газети «Рожищанин» є рубрика «Житель 

міста», де публікуються статті про містян й інші актуальні матеріали з 

життєдіяльності Рожища. 

Висвітлюється робота комунальних підприємств міста («Дільниці 

благоустрою Рожищенської міської ради», підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського району). 

Розміщуються матеріали, які містять роз’яснення новинок чинного 

законодавства, а також проблемних питань, які виникають у суспільному житті 

громадян. 

На жаль, чотири друковані сторінки газети, яка виходить раз в місяць, це 

недостатня робоча область, аби донести до читача більше важливої та цікавої 

інформації. Як відомо, із 1 січня 2019 року вступив у дію Закон «Про 

реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ», тому газета 

«Рожищанин» припинила своє існування в грудні 2018 року.  

З початку нового року вся інформація буде розміщуватися на сайті 

Рожищенської міської ради, де планується подавати не тільки новини про 

роботу міської ради, а й життя міста, інтерв’ю, фоторепортажі, статті та інше. 

Сподіваємося на співпрацю з депутатами міської ради, задля висвітлення їхньої 

роботи та взаємодії з громадою на ввірених їм округах. 

На офіційному сайті Рожищенської міської ради оприлюднюються 

проекти рішень та рішення міської ради і її виконавчого комітету. Таким 

чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних 

документів. 

РОЗДІЛ 8. ПІДСУМКИ 

Завершуючи звіт, я хочу побажати рожищанам не забувати про те, що 

наше місто – це ми. І воно буде саме таким, яким ми його створимо. Міська 

рада завжди із задоволенням сприймає Ваші цікаві пропозиції та ініціативи, йде 

назустріч тим, хто хоче зробити для нашого міста щось корисне та вагоме. 

Тому давайте і в наступному році працювати так само спільно та злагоджено, 

об’єднуватися навколо цікавих ідей та проектів і спільними зусиллями робити 

наше місто ще красивішим та комфортнішим. Кожний дім – це також своєрідне 

невеличке місто. У ньому теж є свій бюджет, свої маленькі проблеми та великі 

плани на майбутнє. Я бажаю усім рожищанам, щоб у їхніх домівках завжди 

панував затишок, мир та злагода, скарбниця стабільно наповнювалася, а всі 

плани на наступний рік вдало реалізовувалися.  

Дякую за увагу! 

 

Міський голова       В.А. Поліщук 

 


