ЗВІТ
БУЧАНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

АНАТОЛІЯ ФЕДОРУКА

ЗА 2016 РІК

ШАНОВНА ГРОМАДО!
Дякую усім, хто у вихідний день залишив свої домівки і
долучився до важливої події у нашому житті – прийшов почути звіт
про зроблене торік.
Мені імпонує така позиція, адже це говорить про вашу активну
позицію в житті міста, бо байдужість руйнує на своєму шляху все.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачає щорічний звіт голови.
Звітувати перед вами мені не складно, адже у залі бачу
переважно тих, хто не стояв осторонь розвитку і змін, а допомагав,
підставляв плече, а тому ви і є тими авторами змін, які сталися торік у
місті.
Що зроблено – ви бачите на вулицях, у школах і дитсадках, у
поліклініці і амбулаторії, на спортивних майданчиках. Для того, аби
все працювало як єдиний механізм, треба було забезпечити
виконання бюджету, працювати зі спонсорами, які допомагають у
реалізації багатьох проектів.
Сьогодні разом з вами хотів би проаналізувати, що вдалося
зробити у звітному періоді позитивного і над вирішенням яких
проблем необхідно працювати надалі, які корективи до наших планів
необхідно внести.
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1. БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

Отже, дозвольте мені, відповідно до вимог зазначеного вище
Закону, відзвітувати про свою діяльність, про роботу міської ради та
її виконавчого апарату.
Коротко характеризуючи роботу, треба зазначити, що рада
працювала стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за
пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя
громади , не перетворюючись на арену політичного протистояння.
Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб рада якомога
повніше та ефективніше виконувала свої обов’язки, передбачені
чинним законодавством, і головне – компетентно приймала
відповідні рішення.

Два роки тому відбулося оновлення депутатського складу
Бучанської міської ради.
Кількість фракції та груп збільшилась до 7 за рахунок
проходження в раду одразу кількох нових політичних сил.
Багатопартійність наразі не мінус, а плюс: всі політичні сили
задекларували європейський вектор, тому у нас багато точок дотику.
У 2016 році відбулось 19 сесійних засідань Бучанської міської
ради.
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В першу чергу, депутати розглянули та прийняли ряд рішень, що
стосуються соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, родин загиблих учасників АТО.
Так, розроблений та затверджений Порядок забезпечення житлом
учасників антитерористичних операцій та учасників бойових дій на
території інших країн на 2016-2021 роки та рішення «Про визнання
бійців-добровольців міста Буча, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України», було створено, затверджено персональний склад та
розроблено Положення про комісію зі встановлення осіб бійцівдобровольців тощо.
Загалом на сесіях Бучанської міської ради було розглянуто майже
500 питань.
Серед головних здобутків хотів би відзначити: підготовку
міських програм, за якими буде жити і розвиватися місто на
перспективу та напрацювання важливих пріоритетних напрямків
роботи.

2 .БУЧАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Головною подією минулого року, не тільки для громади Бучі, а й
для мешканців таких населених пунктів, як - Блиставиця, Ворзель,
Мироцьке, Гаврилівка, Тарасівщина, Синяк, Червоне, Раківка та
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Воронківка стало формування Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади з адміністративним центром у місті Буча.

Це історичний крок, який відкриває безмежні можливості для
реалізації Європейських норм життя для всіх мешканців
об’єднаної громади.
Ми отримали унікальну можливість реально змінити країну, і
змін очікують абсолютно всі. Що нам дасть децентралізація?
Передусім йдеться про абсолютно нову якість прийняття рішень,
у результаті чого зміниться якість життя кожного мешканця.
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Формування перспективних територіальних громад, які
самостійно, без дотацій з боку держави зможуть себе утримувати,
надаючи громадянам абсолютно всі види адміністративних послуг, є
необхідним кроком до реформування.

Самоврядні повноваження в об’єднаній громаді будуть складати
понад 200 млн. грн., а бюджет Бучанської об’єднаної територіальної
громади буде перевищувати 350 млн. грн.
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В планах соціально-економічного розвитку об’єднаної Бучанської
міської територіальної громади є:
 створення госпітального округу на базі існуючих лікувальних
закладів, що підвищить якість надання медичної допомоги
вторинного рівня, а також наблизить первинну медичну
допомогу до пацієнта;
 покращення якості та ефективності надання екстреної та
невідкладної медичної допомоги Бучаською
підстанцією
екстреної медичної допомоги;
 створення на базі сільських
адміністративних послуг;
 вдосконалення системи
населеними пунктами.

рад

транспортного

центрів

надання

сполучення

між

Ще на старті об’єднання було зрозуміло: процес буде досить
непростий і викличе чимало протиріч. Здавалося б, у процесі роботи
їх можна було ліквідувати. Проте й на фінішній прямій перекосів і
конфліктних ситуацій залишається чимало.
Це як хірургічна операція: пацієнту й боляче, і страшно, бо він ще
не впевнений, одужає чи ні.
Кожен із нас давно і з тривогою очікує, коли, нарешті, влада
розпочне обіцяні оздоровчі процедури- реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади.
Водночас навіть найбільших скептиків уже не треба
переконувати, що без реформування місцевого самоврядування годі
сподіватися на європейські стандарти.
Що маємо ми у підсумку дворічної роботи на фінішній прямій?
КОДА влітку надала позитивний юридичний висновок щодо
створення нашої об’єднаної громади, на профільній комісії КОР
також наша громада не отримала зауважень і стала прикладом для
інших.
І тут все спустилося на гальма: тепер доля нашої потужної
громади залежить від рішення у ВРУ, яка повинна прийняти закон
про об’єднання у одну громаду територій кількох районів.
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І поки хтось чогось чекає у цьому процесі, ми вже встигли стати
однією родиною із тими селами і Ворзелем, мешканці яких бажають
утворити єдину громаду. Свідчень цього достатньо- жодне міське
свято не проходить без їхньої участі. Хіба це не головний аргумент
того, що ми вже вимірюємо наші дні і плануємо майбутнє разом?
Аби нам завершити розпочате, часу залишається обмаль: у
нинішньому році добровільність зникне і відповідно до затвердженої
Кабміном методики будуть кроїти наші міста і села за власним
баченням.
3. БЮДЖЕТ МІСТА

Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський
бюджет. З моменту розвитку Бучі, як міста обласного значення,
бюджет міста зріс майже у 4 рази.
У 2007 році бюджет міста становив 75,1 млн.грн., в 2017 році
бюджет затверджений у сумі 288,5 млн. грн.
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Темпи розвитку територіальної громади збільшуються, щороку
підвищується
фінансово-економічна
самостійність
місцевого
самоврядування. Місто росте, розвивається та впевнено крокує в ногу
з часом і цілеспрямовано йде до підкорення нових вершин.
У 2016 році, як і в попередніх роках, забезпечено стабільність
міського бюджету, не допускалось заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери та комунальних
підприємств міста, вчасно здійснювались проплати за енергоносії.
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За 2016 рік (без врахування офіційних трансфертів ) бюджет
отримав 149,5 млн.грн. Темп росту до 2015 року складає 164,3%.
Офіційні трансферти (дотації, субвенції) в 2016 році надішли в
розмірі 119,8 млн. грн. Темп росту до 2015 року складає 116,0%.,
тобто міський бюджет міста Буча на кінець 2016 року отримав 269,3
млн.
Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до
бюджету є:
• податок на майно 35,8%
• податок на доходи фізичних осіб
• акцизний податок 16,9%
• єдиний податок
15,2%
• інші 0,7%

31,4%

Сьогодні у місті Буча налічується 3800 зареєстрованих суб’єктів
підприємництва - платників податків (що на 168 одиниці більше у
порівнянні з минулим роком).
Основними вагомими підприємствами міста, які забезпечують
населення робочими місцями та сплачують податки саме до
місцевого бюджету,а це приблизно 22 млн.грн., щороку є:
ДП «Ютем-інженіринг», ПрАТ «Меліоратор», ВК «Фірма
Агробудпостач»,
ПП
«Деліція»,
ТОВ «Новус
Україна»,
ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», ТОВ «Ман трак енд Бас Юкрейн»,
ПП "Укрпалетсистем".
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А також суб’єкти підприємницької діяльності: Кулагін Д. Ю.,
Гмиря А. А., Скуратівский Г. Б., Демчук О. В., Теплов Є. Є. ,
Наконечний С. Б. тощо.
При затвердженому плані з урахуванням змін та доповнень на
2016 рік у сумі 276 ,8млн. грн., видаткова частина бюджету м. Буча
становить 248, 3 млн. грн. або 90% виконання, та на 67 ,6 млн. грн
більше до відповідного періоду 2015 року.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого
розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій
головних розпорядників коштів міського бюджету.

Найбільшу питому вагу у бюджеті міста складають видатки на
освіту – протягом 2016 року направлено на освіту – направлено 74,0
млн. грн., або 30,0 % видатків, що на 7,8 млн. грн. більше в
порівнянні до відповідного періоду 2015 року ;


на охорону здоров'я - 26,5 млн. грн., або 11 % видатків, та
на 6,1 млн. грн. більше ніж у 2015 році ;



на соціальний захист та соціальне забезпечення – 67,0 млн.
грн., або 27 % видатків, та на 13,2 млн. грн. більше ніж у 2015
році;



на культуру та фізичне виховання – 11,7 млн. грн., або 5 %
видатків, та на 3,3 млн. грн. більшу від 2015 року;
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на органи місцевого самоврядування – 16,0 млн. грн., або 6,0
% видатків;



на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста
направлено 52,7 млн. грн., що становить 21,0% видатків, що
на 5,2 млн. грн. більше ніж у відповідному періоді 2015 року.

Проаналізувавши основні показники економічного розвитку
м.Буча за 2016 рік можна зробити висновки що прослідковується
позитивна динаміка розвитку міста.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в м.Буча збільшився в
порівнянні з 2015 роком в 2,2 разів та склав 409,9 дол. США на
одну особу. Основними країнами–інвесторами є Німеччина, Кіпр,
Російська Федерація, Польща, Віргінські Острови (Брит.).
Обсяг експорту товарів підприємствами м.Буча в 2016 році зріс
порівняно з 2015 роком на 22,5%, а імпорту на 29,4%.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) зріс
в 1,2 рази в порівнянні з відповідним періодом 2015 року.
У разі необхідності міською владою проводяться заходи з
підтримки товаровиробників, в т.ч. виставки-ярмарки з залученням
суб’єктів підприємницької діяльності міста.
Бучанська міська рада у 2016 році прийняла участь у 300 судових
засіданнях. В судовому порядку стягнуто коштів пайової участі на
розвиток інфраструктури міста у сумі: 2 млн. 146 тис. 321 грн. 76
коп. з фізичних та юридичних осіб.
З метою розвитку інфраструктури міста було укладено 87
договорів пайової участі у із забудовниками на загальну суму 134
млн. 692 тис. 918 грн.
4. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

Стратегічним напрямком розвитку міста Буча є формування
високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на
досягнення сталого економічного і соціального розвитку міста.
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А це можливо, тільки при умові максимально ефективного
використання його ресурсного потенціалу, об’єднання економічних,
соціальних та екологічних інтересів, проведення активної
інвестиційної політики, стимулювання підприємництва, що в свою
чергу забезпечує сталий рівень працевлаштування населення.
Рівень безробіття в місті є нижчим за аналогічний показник у
середньому для міських населених пунктів Київської області.
Це пояснюється в основному, кращою ситуацією із
забезпеченням новими робочими місцями працездатного населення.
В цілому в господарському комплексі міста зайнято 10 тис.
осіб, з яких орієнтовно 36% - фізичні особи-підприємці, 14 % зайняті на малих підприємствах та 50 % наймані працівники
підприємств, установ, організацій розташованих на території
нашого населеного пункту.
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Протягом 2016 року в м. Буча створено більше 200 нових
робочих місць.
З метою збільшення робочих місць були видані вихідні дані для
проектування для наступних підприємств: ТОВ «Прайм-склад»,
ТОВ «Айсберг-Логістик», ТОВ «Універсальний термінал», ПАТ
Ютем-Інжирінг, ТОВ «Метаком-Буча», ПП «Деліція» та інш.
Таким чином, при умові реалізації даними підприємствами
своїх планів, кількість робочих місць в місті збільшиться більше
ніж на 2 тис. осіб.
Міська влада продовжує неухильно працювати над
підвищенням рівня комфорту проживання мешканців міста та
впровадження загальноєвропейських стандартів.
У 2016 році на благоустрій та ЖКГ міста було витрачено
52,7 млн.грн., кошти були направлені на капітальний ремонт
тротуарів, пішохідних зон, придбання скульптур, світильників,
лавок, урн, на реконструкцію мереж водопостачання.
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Побудовано сквер по провулку Олекси Тихого, проведено
будівництво пішохідної доріжки по вул. Островського до
вул. Жовтневої, та по вул. Яблунській, відбулось будівництво та
відкриття набережної в Бучанському міському парку, на якій
встановлено паркові меблі, облаштовано тематичні зони відпочинку
та дитячі ігрова зона.

З метою поліпшення естетичного вигляду та екологічного стану
у місті, з урахуванням особливостей території, забезпечено
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виконання комплексних програм з озеленення шляхом висадки
газонів, квітів, зелених насаджень загалом понад 5000 кущів та
500 дерев.

На капітальний ремонт житлового фонду в 2016 році було
витрачено 11,9 млн.грн. що більше 2015 року в 4,6 рази.
В 2016 році було
багатоквартирних будинків.

проведено

утеплення

фасадів

8

Започатковано проведення капітальних ремонтів «м'яких»
плоских покрівель ряду будинків житлового фонду у м. Буча по
безшовній технології з використанням холодної бітумної мастики,
армованої склотканими матеріалами. Технологія пожежобезпечна і
надійна. Сам процес виробництва характеризується відсутністю
відкритого вогню і високою продуктивністю.
Було
проведено
капітальний
багатоквартирних будинках.

ремонт

Здійснено капітальний ремонт
вул.Склозаводська,1 та Яблунська 90.

двох

дахів

в

20

гуртожитків

по
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З метою покращення якості питної води проведені роботи з
закольцовки питного водопроводу загальною
протяжністю
водопроводу - 1420 м. та будівництва господарсько-побутового
кільцьового водопроводу протяжністю - 2500 м.

З метою чищення та оброблення пісчано-сольовою сумішшю
доріг для боротьби з ожеледдю було використано 1490 т суміші.
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Одним із пріоритетних завдань звітного року було збільшення
мережі вуличного освітлення міста та забезпечення безпеки
дорожнього руху, в результаті цього сучасне вуличне освітлення
вже з’явилось на дев'яти вулицях міста.
В усіх ліхтарях встановлено економічні енергозберігаючі LEDлампи, що є ще одним важливим кроком до системного
енергозбереження та економічного споживання природних
ресурсів.
З метою забезпечення енергозбереження, ефективного
використання та обліку теплової енергії в 2016 році було
встановлено 20 теплових лічильників на багатоповерхові будинки.
Проведені роботи по заміні теплової мережі з заміною труб на
попередньо ізольовані(поліуретанові) у 7 житлових будинках та
ДНЗ “Сонячний”. В місті 84% багатоповерхових будинків вже
забезпечені засобами обліку тепла, а бюджетні установи
забезпечені на 100 %.
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З метою реалізації державної політики реформування житловокомунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення
ефективності та надійності його функціонування у 2016 році було
зареєстровано 7 ОСББ, передано в управління ОСББ - 12 будинків,
передано 4 будинка в управління приватних ЖЕКів.
В рамках реалізації
проекту «Муніципальна енергетична
реформа в Україні» було розпочато проведення енергоаудиту 3
бюджетних закладів міста: ДНЗ «Горобинка», «Берізка» та СОЗШ
№5.
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У 2016 році у місті запроваджено програму поводження з
безпритульними тваринами, метою якої є зменшення кількості
безпритульних тварин гуманними методами, за для реалізації цілей
програми з міського бюджету виділено кошти у сумі 70 000 грн.
Крім того, для обмеження шкідливого впливу домашніх тварин
на благоустрій міста та для зручності їх власників встановлено
спеціальні станції для прибирання за тваринами.

5. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ГРОМАДЯН МІСТА

Привабливість проживання в місті є передумовою міграційного
руху населення. Так, чисельність населення міста зросла майже до
35 тис. осіб.
Тому створення зручних і доступних умов для отримання
громадянами адміністративних послуг є запорукою Центру надання
адміністративних послуг м. Буча. Адже саме за якістю цих послуг
кожен громадянин оцінює турботу про нього та рівень поваги до прав
і гідності громадянина.
З 1 червня 2016 року у місті запрацював оновлений центр з
надання адміністративних послуг та європейських підходів шляхом
провадження швидкого, прозорого та доступного сервісу.
Для відвідувачів ЦНАПу в м. Буча забезпечені усі умови для
доступу в приміщення людей з особливими потребами (пандус,
туалетна кімната), передбачено електронний інформаційний бокс з
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інформацією про адміністративні послуги, комфортну зону
очікування, ігрову кімнату для дітей, вільний доступ до мережі
Інтернет, банківський термінал та банкомат, функціонує електронна
система керування чергою і т.д.
Для покращення роботи ЦНАПу встановлено прозорі скриньки
для анонімного анкетування та скарг і пропозицій.
Взаємозв`язок
адміністраторів
з
суб`єктами
надання
адміністративних послуг реалізується через систему програмного
забезпечення “Аскод”.

У центрі надання адміністративних послуг працює 11
адміністраторів
та
3
представники
комунальних
служб
«Ірпіньводоканал», «Київобленерго» та «Київоблгаз».
З 01.06.2016 у центрі надаються адміністративні послуги з
реєстрації права власності на нерухоме майно, які надавались
Міністерством юстиції та його територіальними органами.
У порівнянні з 2015 роком у 2016р. кількість звернень значно
зросла більше ніж у два рази – з 6020 до майже 14 тисяч.
На сьогоднішній день
адміністративних послуг:




у

Центрі

можна

отримати

145

приватизації житла та взяття на квартирний облік;
архітектури і містобудування;
справ дітей,сім’ї та молоді;
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комунальної власності та благоустрою;
землеустрою;
прийому декларацій та інші послуги.

Пріоритетним завданням Центру надання адміністративних
послуг м. Буча на поточний рік заплановано розширення штату
адміністраторів з надання послуг Державної міграційної служби.
6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Одним із головних і найважливіших напрямком роботи міської
ради є підтримка соціально-незахищених верств населення з метою
забезпечення відповідного їх життєвого рівня.

В місті працює міська соціальна програми «З турботою про
кожного».
В рамках цієї програми організовано щоденне харчування
малозабезпечених осіб – (97тис.779грн – щоденно 11-12 чол.,
вартість обіду 30 грн.).
Здійснюється адресна допомога ветеранам ВВВ до Дня
Перемоги, інвалідам, особам похилого віку, мобілізованим особам
та вдовам учасників бойових дій АТО – ( 243 тис.грн. – 977чол.);
довгожителям міста (84тис.500грн. – 160 чол.);
Компенсується оплата харчування вихованців ДНЗ, з числа
дітей учасників АТО ( 30тис.469грн.).
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Надається матеріальна допомога на лікування та вирішення
соціально-побутових питань ( 234тис.400грн. – 481чол.)
Кількість громадян, які отримують субсидію на житловокомунальні послуги в м.Буча порівняно з 2015 роком значно
виросла. Сьогодні вона складає 3766 осіб. Розмір субсидії від 10
5200 грн.
У порівнянні з 2015 роком, таких громадян було 2312 осіб.
Влада не стоїть осторонь проблем сімей, що опинилися в
складних життєвих обставинах. Сьогодні фахівцями з соціальної
роботи було виявлено 161 така сім’я, яка отримує відповідну
допомогу.

В рамках реалізації
проекту Євросоюзу по допомозі
внутрішньо переміщеним особам «Соціальна інтеграція та
примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській
області влада сприяла отриманню допомоги 20 сім’ям на суму
близько 150 тис. грн; 2 особи з числа переселенців
працевлаштовано.
Сім'ї з числа переселенців залучаються до семінарів, тренінгів,
їм надаються консультації психолога.
Працівники соціальних служб здійснюють супроводження 2
прийомних сімей, які переїхали до м. Буча з зони АТО.
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Одним з критеріїв оцінювання результатів роботи у сфері
системи забезпечення прав дітей є право на сім’ю. Із 80 дітей-сиріт
та позбавлених батьківського піклування лише 1 дитина перебуває в
інтернатному закладі.
Місцева влада докладає максимальних зусиль щодо влаштування
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні
форми влаштування. Так в 2016 р. відбулося 5 усиновлень статусних
дітей в тому числі 3 внутрішньо-сімейне усиновлення.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щороку
забезпечуються
канцелярським
приладдям,
безкоштовними
шкільними та спортивними формами (в 2016 р. - на суму 85,5 тис.
грн.), максимально залучаються до обласних та міських заходів, до
оздоровлення.
З метою підтримки сім’ї в місті здійснюється багато заходів.

Так було проведено фестиваль сім’ї «Ми – бучанська родина»,
заходи «Тато, мама, я – творча сім’я», Фотовиставка «Світлини
багатодітної родини», виготовлення листівок «Моя сім’я найкраща в
світі», «Разом до країни свята»», конкурс малюнка на асфальті «Що
ти мені подаруєш, літо?», тощо.
Проведена Акція «Школяр» - 100 багатодітних сімей отримали
допомогу для придбання шкільної форми та 250 наборів канцтоварів.
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З нагоди новорічних та різдвяних свят
1420 дітей , що
потребують соціальної уваги та підтримки, отримали солодкі
подарунки та квитки на каток «Бучанська крижинка», атракціони до
зимового містечка «Бучанські чарівні передзвони».
В рамках реалізації міської комплексної програми підтримки та
розвитку молоді міста “Молодь Бучі” були реалізовані заходи
щодо пропаганди здорового способу життя, стимулювання кращих
представників молоді міста, включаючи стипендії міського голови та
молодіжні премії різного рівня, організовано та проведено фестивалі
творчості серед дітей та молоді.

Багато заходів проводиться з метою організації відпочинку та
оздоровленням дітей. У минулому році було охоплено 2456 дітей
(віком від 7 до 17 років). Це становить 77,4 % від загальної кількості
дітей, що підлягають оздоровленню.
Для забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку
дітей Бучанською міською радою було виділено кошти у сумі 1 млн.
145 тис. грн. (2015 рік – 732,7 тис. грн.), тобто удвічі більше.
Першочергово путівки надавалися дітям, що потребують соціальної
уваги та підтримки.
У 6 пришкільних таборах у період з 30.05.2016 р. по 16.06.2016 р.
відпочило – 500 дітей у всіх навчальних закладах.
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7. ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО

Напевно, найважливішим сьогодні залишається допомога та
підтримка учасників АТО та їх сімей.

На обліку перебуває – 275 осіб учасників АТО (з них - 8 жінок,
267 чоловіків).
23 учасники АТО отримали одноразову грошову допомогу на
загальну суму 46 тис. грн.;
Загальна сума виплачених коштів у 2016 році становить 172 тис.
грн.
238 учасників АТО через міську Службу у справах сім’ї та дітей
отримали матеріальну допомогу у розмірі однієї мінімальної
заробітної плати за програмою Київської обласної державної
адміністрації.
51 путівку надано воїнам АТО на оздоровлення до санаторіїв
Київської області (санаторій «Жовтень» Конча-Заспа та санаторій
«Україна» смт Ворзель) від Київської обласної державної
адміністрації демобілізованим військовослужбовцям.
15 учасників АТО отримали психологічну реабілітацію при
санаторіях та оздоровчих закладах. України.
Оздоровленням та відпочинком охоплено 65 дітей учасників АТО
(з них 6 дітей, загиблих учасників АТО).
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У травні місяці 2015 року Бучанською міською радою прийнято
рішення №2208-70-УІ «Про визначення території для житлового
будівництва учасників АТО, учасників бойових дій Афганістану».
В межах вулиць Яблунська, Вокзальна та колії ПівденноЗахідної залізниці рішеннями Бучанської міської ради учасникам
бойових дій АТО виділено та передано у приватну власність 74
земельні ділянки, площею по 700 кв.м кожна.
10 родинам, які мають загиблих учасників АТО, виділено
земельні ділянки площею по 1000 кв.м кожній.
Також, в межах території, що за ЗОШ № 3, відповідно до
детального плану території, відведені земельні ділянки на комунальне
підприємство «Бучабудзамовник» для багатоквартирної житлової
забудови для учасників АТО.
Рішенням Бучанської міської ради надано дозвіл на укладання
договору суперфіцію на земельну ділянку площею 1,0233 га по вул..
І.Кожедуба,8 з Громадською організацією Всеукраїнський союз
ветеранів АТО.
Крім того, відведено територію для багатоквартирної житлової
забудови для 21 члена спілки учасників бойових дій Афганістану
площа земельної ділянки 0,7582 га по вулиці І. Кожедуба,8-Б.
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Хочу зазначити, що вирішенню вказаних земельних питань
заважають дії Генеральної прокуратури України, яка вважає, що
Бучанська міська рада не має права розпоряджатися землями , котрі
знаходяться в межах населеного пункту.
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8. ОСВІТА

З метою вирішення питання належного забезпечення дітей
шкільною та дошкільною освітою розпочато будівництво дитячого
дошкільного закладу на 75 місць по вул.Б.Гмирі, розпочато
будівництво нового ДНЗ по вул. Л.Українки на 144 місць, а 2017
році розпочнеться будівництво нового ДНЗ по вул .І.Кожедуба на
220 місць.

Продовжується
вул.Вишневій.

будівництво

гімназії

на

14

класів

по
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В бюджеті міста на 2017 рік передбачені видатки
на
реконструкцію та добудову приміщень початкових класів в ЗОШ
№3 на 270 учнівських місць.
Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
на
реконструкцію ЗОШ №1 з розширенням учнівських місць до 990
учнів та добудову ЗОШ №2 на 460 місць.

Планується завершити утеплення фасаду та заміну покрівлі
спеціалізованої ЗОШ №5. Виготовлено проектно-кошторисну
документацію на утеплення фасаду та заміну покрівлі ЗОШ №2,
ДНЗ № 2 «Горобинка» та «Берізка».
Здійснена реконструкція двох спортивних майданчиків та
побудовано 2 тенісні корти на території загальноосвітньої школи
№1. Крім того, виконані роботи з облаштування та реконструкції
дитячих майданчиків.
У 2016-2017 рр. відкрито 180 класів, у них навчається 4 978 учнів,
що на 378 учнів більше у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком.
В ДНЗ міста виховується 1956 дітей. У 2016 році розширено
мережу ДНЗ на 10 груп, що дало змогу додатково охопити
дошкільною освітою 210 дошкільнят. Групи були відкриті при
кожному ДНЗ та в орендованих приміщеннях табору «Джерело».4
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Крім того, у школах міста навчаються 229 дітей, сім’ї яких
переїхали із східних областей України та АР Крим та 125 дитини
тимчасово переміщених осіб виховується в ДНЗ.
Виявлення та підтримка обдарованих дітей, розвиток їхніх
творчих здібностей – одне із завдань освіти.

Уже стало традицією на міському святі «Освітянські обрії»
відзначати кращих з кращих учнів, вчителів, які вибороли призові
місця у конкурсах та змаганнях різних рівнів протягом навчального
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року. Переможцями змагань та олімпіад обласного рівня стало 78
дітей. А 1 учень призер міжнародної олімпіади – це випускник
Бучанської Спеціалізованої ЗОШ ст. № 5 з поглибленим вивченням
іноземних мов Приймак Юрій, який був відзначений стипендією
Президента України.
Дев’ять учнів та 2 педагоги закладів освіти міста отримують
стипендії голови КОДА, а 10 учнів – стипендію Бучанського міського
голови.
Все зроблене за попередні роки стало підґрунтям, щоб у 2017
році, який проголошено роком освіти та спорту, у місті Буча
розпочати впровадження державного проекту «Нова українська
школа».

Реалізація даного проекту зобов’язує нас розширити мережу
навчальних закладів міста, а саме: добудувати та ввести в
експлуатацію приміщення нової гімназії, новий корпус початкової
школи ЗОШ №3, спортивний комплекс при ЗОШ №2, ДНЗ по вулиці
Б.Гмирі, ДНЗ по вулиці Лесі Українки та розпочати будівництва ДНЗ
по вулиці І. Кожедуба.
У рамках програми «Енергозбереження» ставимо собі за мету
закінчити капітальні ремонти та реконструкцію навчальних закладів
по утепленню приміщень та заміні покрівель (ЗОШ №5, ЗОШ №3,
ДНЗ №2, НВК «Берізка»).
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У результаті успішного виконання поставлених завдань,
відкриється можливість створення нової європейської моделі системи
освіти міста, в якій будуть функціонувати заклади нового типу з
поглибленим вивченням окремих предметів різних напрямів на вибір
дітей та їх батьків.
Розширення мережі також дасть змогу значно збільшити кількість
гуртків та секцій позашкільної роботи.
9. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

У сфері охорони здоров’я постійно ведеться робота щодо
вдосконалювання системи медичних закладів міста.

В 2016р. після проведеного капітального ремонту, облаштування
та оснащення розпочала роботу довгоочікувана амбулаторія загальної
практики сімейної медицини по вул. Склозаводській, 7, на ремонт
облаштування та оснащення якої було затрачено близько 4,5 млн. грн.
В амбулаторії обслуговується близько 7 тис. осіб, із них 1,5 тис.
дітей. Постійно проводиться робота по удосконаленню покращення
надання медичної допомоги мікрорайону Склозаводська.
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В минулому році після капітального ремонту споруди за адресою:
вул. Шевченка, 52 розпочав роботу фтизіатричний кабінет де мають
можливість долікуватись хворі на туберкульоз. На це витрачено
близько 800 тис.грн.
За 2016 рік до Бучанської міської поліклініки зафіксовано більше
200 тис. звернень.
За 2016р. в денному стаціонарі пролікувалось 1165 хворих, для
порівняння в 2014р. - 660., в 2015р. – 920.
Лікування в денному стаціонарі значно дешевше обходиться
пацієнтам, крім того, добре організована робота стаціонару забирає
30% хворих традиційного стаціонару.

34

Поліклініка обслуговує пільгові категорії людей по безоплатному
відпуску лікарських засобів, зокрема це хворі на цукровий діабет,
онкохворі, хворі на хворобу Паркенсона, психічно хворі, інваліди з
дитинства, інваліди та учасники війни, учасники бойових дій,
учасники АТО, інваліди 1 та 2 групи і інші.
По пільговому забезпеченню було виписано рецептів на суму
майже 486 тис. грн., в 2015р. 216тис.грн., це більше як в 2 рази.
На безоплатне зубопротезування в 2016р. було використано 100
тис.грн., в 2015р. – 73 тис. грн.
Бучанською міською поліклінікою обслуговується категорія
людей постраждалих від аварії на ЧАЕС. Для 1 та 2 категорії
постраждалих в 2016р. було виписано ліків на суму 740 тис.грн., для
порівняння в 2015р.-616 тис.грн.
В 2016р. закуплено апаратуру, меблі, комп’ютерну техніку на
загальну суму 1 608 233грн., в тому числі безконтактний
пневмотонометр, електроенцефалограф, 2 апарати УВЧ і інші.
При Бучанській міській поліклініці працює відділення
невідкладної медичної допомоги, яке в 2016р. надало допомогу 3829
викликам, для порівняння в 2015р. – 2600.

35

10.КУЛЬТУРА

Державна політика в галузі культури в місті реалізується через
створення умов для аматорського мистецтва, народної творчості,
бібліотечної справи, проведення відповідних заходів.

Головним центром культури нашого міста є дитяча школа
мистецтв ім. Л.Ревуцького, яка по праву має статус однієї з кращих
шкіл естетичного виховання в області з відзнакою.
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У 2015/2016році у школі навчалося 735 учнів , із них 42 дитини
стали призерами обласних, Всеукраїнських та
Міжнародних
конкурсів.
Протягом минулого року при будинках культури міста діяли 24
гуртка, в яких налічувалось 362 учасника різного віку.
Було проведено 317 масових заходів, які були спрямовані на
забезпечення дозвілля всіх верств населення та відродження
національних традицій.

В 2016 році проведені 11 фестивалів місцевого, обласного,
Всеукраїнського та Міжнародного значення. Серед них хочеться
відзначити: Міжнародний Музичний фестиваль «O-fest», Фестиваль
«Книжкова Буча», ІХ-Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської
творчості «Пісенні візерунки», Всеукраїнський фестиваль Духовної
музики «Введенські піснеспіви».
Спортивне життя міста у 2016 році також було рясне на заходи.
Так, впродовж року на стадіоні «Ювілейний» та стадіоні по
вул. Л.Качинського, міському парку, центральних площах міста та
інших спортивних спорудах організовано та проведено: богатирські
ігри «Buchasportfest» за участі В.Вірастюка, велогонки міжнародного
рівня, Кубок Девіса, міжнародний чемпіонат з шахів, першість міста з
роликового спорту, відкриті туристські та інші спортивно-масові
заходи.
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Було проведено Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної
громади з футболу серед команд аматорів, в якому брали участь 12
збірних команд. Загалом було проведено 132 матчі.

У 2016 р. колегією Федерації футболу України стадіон
«Ювілейний» був обраний, як один з найкращих для проведення
Кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2016-2017 рр. з футболу
за участю команд Турції, Ісландії, Латвії (3 матчі).
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Збережено мережу комунальних закладів культури, створено
передумови для їх розвитку та проведення культурно-мистецьких
заходів всіх рівнів.
Ось такі наші здобутки за 2016 рік. А зараз хочу презентувати
ключові завдання на нинішній рік.
Розвиток освіти і спорту в місті стане головним вектором
роботі.

у

Серед стратегічних завдань на 2017 рік, також визначаємо для
себе наступні:








завершення процесу об’єднання громади;
впровадження енергоефективних заходів ;
підвищення інвестиційної привабливості;
-національно-патріотичне виховання молоді,
-будівництво та ремонт доріг,
проведення медичної реформи,
співпраця з правоохоронними органами щодо протидії
злочинності,
 екологія та утилізація сміття.
Дякую за увагу!
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