ЗВІТ
БУЧАНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ АНАТОЛІЯ ФЕДОРУКА
ПЕРЕД ГРОМАДОЮ МІСТА ЗА 2014 РІК
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Доходи місцевого бюджету м. Буча
Бюджет міста – це головний фінансовий документ територіальної
громади, план утворення та використання фінансових
ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого
самоврядування протягом бюджетного року.

Саме в ньому акумулюються кошти для забезпечення основних потреб
мешканців міста. Основним завданням міської ради є, у першу чергу,
забезпечення комфортних умов проживання жителів міста. Щоб створити ці
умови, потрібно мати ресурси для їх забезпечення.
Бюджет міста складається з доходної і видаткової частин, а кожна
частина – з загального та спеціального фонду.
Розглянемо доходну частини бюджету міста.
За 2014 рік до бюджету міста по загальному фонду надійшло 118,6 млн.
грн., в тому числі 75,3 млн. грн офіційних трансфертів. У порівнянні з
надходженнями за відповідний період минулого року це на 14,8 млн. грн.
більше, з них 0,7 млн. грн. – податки місцевого бюджету, та 14,1 млн. грн. –
офіційні трансферти.
Розглянемо структуру доходів місцевого бюджету.
42%, складає податок з доходів фізичних осіб, плата за землю - 29%,
єдиний податок – 14%, власні надходження бюджетних установ 9%, інші
надходження -6%.
За 2014 рік податку з доходів громадян надійшло в сумі 24 млн. 934,1
тис.грн, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження
збільшилися на 566,8 тис. грн.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до
місцевого бюджету міста Буча

Місцевий бюджет, тис. грн.
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Але, аналіз динаміки надходжень податку з доходів фізичних осіб до
місцевого бюджету показав, що за останні три роки фактичні надходження
податку майже не змінні, хоча ріст мінімальної заробітної плати 2014 року по
відношенню до 2012 року складає 13,5%.
Однією з причин таких показників є нестабільне економічне становище
нашої країни: у зв’язку із коливанням курсу валют, нестабільністю (зростання)
цін на сировину, що використовується у виробництві, знижуються об’єми
виробленої продукції, відповідно працівники перебувають у вимушених
відпустках без збереження
заробітної плати, відбувається скорочення
працівників.
Однак, завдяки сприятливому інвестиційному клімату на території
м.Буча, близькістю до столиці, в місті зареєстровано 3632 суб’єкта
господарської діяльності, з них: 922 юридичних осіб та 2710 фізичних осібпідприємців, що на 217 підприємців більше, ніж за аналогічний період 2013
року.
Одним з таких інвесторів, який розпочав свою діяльність є ТОВ «Новус
Україна», а це нові робочі місця та додаткові надходження до місцевого
бюджету. У порівнянні з іншими суб’єктами господарювання в сфері
роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах (супермаркети), які
розташовані на території м.Буча, протягом усього 2014 року було сплачено до
місцевого бюджету:

ТОВ «Еко» - 139,1 тис.грн за рік (два Екомаркети
вул.Комсомольська, 12 та Жовтнева,66-а);

ТОВ «АТБ-маркет» - 156,6 тис.грн за рік;

ТОВ «Сімпатик» - 157,8 тис.грн за рік (Екомаркет в Модулі);

ТОВ «Новус Україна» за період вересень-грудень 244,4 тис.грн
(75% від сплати податку).
Прогнозний фінансовий ресурс, який отримає місцевий бюджет у 2015
році від ТОВ «Новус Україна» це: 715,0 тис.грн податку з доходів фізичних
осіб (надходження 60% до бюджету) та оренда землі 590,7 тис.грн.
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Наступним основним бюджетоутворюючим податком загального фонду є
плата за землю. За 2014 рік плата за землю надійшла в сумі 17 млн. 573,5 тис.
грн. Порівнюючи надходження плати за землю за 2014 рік з відповідним
періодом 2013 року, надходження по цьому виду податку зменшилися на 55,6
тис. грн.
Динаміка надходжень плати за землю до місцевого бюджету
міста Буча
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Однією з причин зменшення є те, що протягом 2013 року викуплено 88,6
тис.кв.м площі земельних ділянок, які перебували на правах оренди. Також, у
зв’язку з фінансово-економічною кризою в країні, зменшенням реальних
доходів підприємств та населення, в порівнянні з відповідним періодом 2013
року на 407,4 тис.грн збільшилась сума податкового боргу.
Станом на 01.01.2015 року податковий борг по платі за землю за даними
державної об’єднаної податкової інспекції м. Ірпінь становить 3 млн. 949,7 тис.
грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 407,4 тис.грн
збільшилась сума податкового боргу.
У 2014 році до спеціального фонду надходження становлять 16 млн. 865,1
тис. грн. (враховуючи офіційні трансферти), в порівнянні з відповідним
періодом минулого року до спеціального фонду надійшло доходів більше на
1544,7 тис. грн.
Основним бюджетоутворюючим податком спеціального фонду та
бюджету розвитку у 2014 році є єдиний податок
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Завдяки сприятливим умовам об’єднання інтересів міської влади та
бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проектів, а також зростанню
мінімальної заробітної плати на 6,2% ( в порівнянні з 2013 роком) показники є
позитивними.
Як було зазначено раніше, на території міста Буча працює 3632 суб’єкта
господарської діяльності, з них: 922 юридичних осіб та 2710 фізичних осібпідприємців, що на 217 підприємців більше, ніж за аналогічний період 2013
року.
За даними Головного управління статистики у Київській області в 2014
році в структурі підприємств за їх розміром, частка малих підприємств
(включаючи мікропідприємства) становила 93,1%, середніх – 6,7%, великих –
0,2%.
Розглянемо структуру надходжень до місцевого бюджету в розрізі
галузей.
Структура надходжень до місцевого бюджету по галузям за 2014 рік
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Основними видами економічної діяльності малих підприємств в
м.Буча, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, платні
послуги населенню, будівництво.
Питома вага надходжень до місцевого бюджету в розрізі галузей
наступна:

торгівля - 24%,

платні послуги населенню – 22%,

будівництво -15%

державні органи -13%

промисловість – 10 %

архітектура та інжиніринг – 6 %

транспорт – 4 %

охорона здоров’я – 3 %

освіта і наука – 1,3%

готелі та інші заклади – 0,9 %
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громадське харчування – 0,8%.
У місті є цілий ряд потужних підприємств, установ та організацій, які
сплачують податки до місцевого бюджету.
І сьогодні хочу відзначити кращих з кращих представників великого,
середнього та малого бізнесу за вагомий внесок у розбудову міста, прозорість у
веденні бізнесу та активну громадянську позицію. Дякуючи цим добросовісним
платникам податків до місцевого бюджету , ми сьогодні маємо можливість
виплачувати заробітні плати вчителям та медикам, мати світло і тепло в
освітянських закладах та медичних установах.
Розглянемо видаткову частину бюджету за 2014 рік.
Бюджет міста за 2014 рік в цілому виконаний на 96,9 %, при плані – 122
млн. 613,1 тис.грн., видатки складають – 118 млн. 853,2 тис.грн. Найбільшу
питому вагу складають видатки на утримання закладів освіти (46 млн. 573,1,0
тис.грн.); на соціальний захист населення (38 млн. 583,7 тис.грн.), та утримання
закладів охорони здоров’я (16 млн. 138,6 тис.грн..)
Видатки загальному фонду місцевого бюджету міста Буча за 2014 рік
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Органи місцевого самоврядування
Охорона здоров`я
Житлово-комунальне господарство
Фізична культура та спорт
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Періодичні видання
Інші видатки

Видатки на освіту в 2014 році склали – 46 млн. 573,1 тис.грн., при тому,
що розрахунковий показник Міністерства фінансів України обсягів видатків на
освіту доведений в сумі – 38 млн. 577,7 тис.грн. Різниця між розрахунковим
показником і реальною потребою (а це – 7 млн. 995,4 тис.грн.) «лягла на
плечі» місцевого бюджету.
Середня заробітна плата в галузі освіти у 2014 році складає 2 720,0 грн.,
порівняно з іншими сусідніми містами: Ірпінь – 2 377,0 грн., Бровари – 2 277,7
грн., Бородянка – 2 539,2 грн.
Вартість перебування однієї дитини в дошкільних закладах міста –
8 704,52 грн.
Видатки на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами становлять 9 млн. 067,9 тис.грн., що на 2 млн. 526,4 тис.грн. більше
5

проти минулого року, придбання медикаментів за пільговими рецептами –
529,5 тис.грн., що на 23,4 тис.грн. більше проти минулого року, продукти
харчування – 3 млн. 128,3 тис.грн, що на - 484,3 тис.грн більше, інші – 12 млн.
839,6 тис.грн.
Структура видатків загального фонду бюджету міста Буча за 2014 рік
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36503,30
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Енергоносії
Зарплата з нарахуванням

інші
Медикаменти за пільговими рецептами

Пільги, субвенції, соц. забезпечення

Продукти харчування

Найгострішою проблемою виконання бюджету за видатками є
невиконання органами Державної казначейської служби проплат розпорядників
коштів. Місто Буча увійшло в 2014 рік з кредиторською заборгованістю – 6,9
млн.грн. На жаль, така згубна для місцевого самоврядування практика
продовжувалась і у 2014 році, кредиторська заборгованість станом на
01.01.2015 року по місту становить 13 млн. 259,6 тис.грн. в тому числі:
загальний фонд – 2 млн. 440,0 тис.грн.; спеціальний фонд – 10 млн. 819,6
тис.грн., що викликає особливе занепокоєння. Виникає парадоксальна ситуація,
коли, маючи кошти на рахунках, органи місцевого самоврядування не можуть
профінансувати видатки на реалізацію власних повноважень. Усе це
призводить до того, що опиняються під загрозою виконання невідкладних
робіт, призупиняються роботи з вивозу сміття, ремонту, реконструкції та
будівництва об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду. Але всетаки протягом 2014 року, з метою економії природного газу, недопущення
втрати тепла, виконані роботи з утеплення житлового фонду по наступним
житловим
будинкам:
вул..Комсомольська,17;
Тарасівська,1-б,1-г,3;
Вишневецького,31; Кірова, 90 (гуртожиток); Склозаводська,1 (гуртожиток) на
загальну суму 7 млн. 244,0 тис.грн.
У 2015 році продовжуються роботи з утеплення житлових будинків
міста, а саме: Водопровідна, 40, 60; Енергетиків, 2; Києво-Мироцька, 2, 104-А,
Б, В; Кірова 203-А, Б, Тарасівська, 10-Г; розроблена та проведена експертиза
робочого проекту з капітального ремонту даху житлового будинку по
вул. Склозаводська, 3.
Також, протягом 2014 року проводилися роботи по поточному ремонту
доріг
по
наступним
вулицям
міста:
Горького,
Жовтнева,
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Енергетиків,Вокзальна, Кірова, Димитрова, провулок Буденнього, Вчительська,
Зої Гайдай, Заводська, Новаторів, Києво-Мироцька, Петровського, Шевченко.
Виконувалися роботи із капітального ремонту, реконструкції та
будівництва доріг: по вулицям Рубежівська, Депутатська (від І.Руденка до
Нового Шосе), Депутатська, Гамалія з 23 по 44, Горького, Старо-Яблунська,
Києво-Мироцька, Нєкрасова (від вул..Революції до вул. Гоголя), Пушкінська,
Вокзальна, Нове Шосе, Бориса Гмирі, Інститутська – автостоянка, Полоща
Героїв Майдану, тротуарні доріжки по вул.. Водопровідна, бігова доріжка
стадіону «Ювілейний», Нове Шосе всього на загальну суму –
13 млн. 277,2 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, субвенції з
державного бюджету та за рахунок коштів пайової участі.
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БУЧІ
Основним завданням Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Бучі є поліпшення якості життя населення міста за рахунок
забезпечення достатнього рівня стабільності її соціально-економічного розвитку
шляхом відновлення темпів економічного зростання основних галузей
економіки, впровадження реальних механізмів підтримки малого та середнього
підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату та
забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери,
незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію в країні.
Загальний обсяг видатків на соціально – економічний та культурний розвиток
м.Буча, склав майже 34,8 млн.грн. Причому в 2013 році видатки на соціальноекономічний розвиток склали 9,6 млн.грн. Тобто, темп приросту по даному
показнику дорівнює 362,5%.

Однією з поставлених задач було погашення заборгованості минулих
періодів. За 2014 рік на погашення кредиторської заборгованості було витрачено
3,4 млн.грн., що складає 99,6 % виконання, а також 9,8 % від загальної кількості
видатків.
Така кредиторська заборгованість виникла внаслідок обмеженості
фінансового ресурсу, але в цілому в 2014 році спостерігалася позитивна динаміка
майже по всім напрямкам соціально-економічному розвитку.
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Так, видатки на благоустрій міста склали 11,9 млн.грн., що на 6,7 млн.грн.
більше, ніж видатки минулого року. При запланованих 21,6 млн.грн. фактичні
видатки на благоустрій склали 54,8% від плану на 2014 рік.

За напрямком капітальних вкладень видатки збільшились майже на 13,0
мл.грн. і склали в 2014 році 15,1 млн.грн. Значна частина цієї суми, а саме 2,8
млн.грн. були витрачені на роботи, пов’язані з реконструкцією житлового фонду
в м.Буча, в тому числі на утеплення фасадів та заміну покриття дахів
багатоповерхових житлових будинків.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг
протягом звітного періоду витрачено 5,2 млн.грн., в тому числі за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1,7 тис.грн. В порівнянні
з минулим роком видатки по даному розділу зросли в 6,2 разів.
Станом на 01.01.2015 року у місті Буча налічується 3632 зареєстрованих
суб’єктів малого підприємництва - платників податків (що на 217 одиниці
більше, у порівнянні з минулим роком).
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Протягом 2014 року в м. Буча створено 490 нових робочих місць, що
складає 163% завдання на рік (план 300 місць) з них 192 робочих місця у
приватних підприємців – фізичних осіб.
Міська влада всебічно сприяє розширенню мережі підприємств сфери
торгівлі та послуг, в т.ч. створенню фірмових підприємств торгівлі малого та
середнього підприємництва.
На даний час в місті Буча здійснюють свою діяльність такі фірмові
підприємства мережевої торгівлі: ТОВ «Еко» (3 шт.); АТБ, Нова Лінія, Comfy,
Watsons, Cosmo.
У 2013 році Бучанською міською радою було прийнято рішення про
залучення інвестиційних коштів та укладення інвестиційного договору з
компанією «NOVUS», щодо будівництва торгового центру. «NOVUS» інвестиційний проект литовського холдингу BT INVEST (Вильнюс). Відкриття
торгового центру «NOVUS» відбулося у вересні 2014 року дало можливість
працевлаштувати близько 100 осіб.

Крім того, у серпні 2014 року у місті відбулося урочисте відкриття
сучасного торгівельного комплексу «Варшавський». Ринок розташований по
вул. Депутастька, недалеко від Варшавської траси. Ринок розрахований на 244
торгових місця з яких приблизно: 80-продуктових та 154 промислових. Також
ринок облаштований автостоянкою.

У 2014 році продовжувалось планомірне освоєння території міста Буча з
урахуванням інтеграційних зв’язків з населеними пунктами Київської області.
РОЗБУДОВА МІСТА
Забудова міста проводилась по раніше розроблених та затверджених
проектах
детального
планування
та
затверджених
містобудівних
обґрунтуваннях певних територій нашого міста.
В той же час, пріоритетним напрямком діяльності було питання розробки
матеріалів нового Генерального плану та Плану зонування (зонінгу) території
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міста Буча, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
який вступив в дію в 2011 році.
Таким чином, за звітний період було підготовлено 20 завдань на
проектування для розроблення детальних планів на території нашого
населеного пункту. Проводились громадські слухання щодо розгляду
містобудівної документації, а саме: детальних планів території , проекту
Генерального плану з проектом плану зонування території міста Буча Київської
області. Надано письмові відповіді на 42 пропозиції до матеріалів Генерального
плану міста.

Станом на даний час матеріали Генерального плану передані на розгляд
державної експертизи.
Місто Буча залишається інвестиційно привабливим населеним пунктом.
У 2014 році планомірно продовжувалась реалізація інвестиційних програм, які
передбачають насичення міста об’єктами соціально-побутового призначення
,інженерно-транспортної інфраструктури та житлового фонду.
З метою забезпечення потреб мешканців міста в об’єктах соціальної
інфраструктури, був закінчений будівництвом торговельний центр «NOVUS»,
що розташований по вул. Києво-Мироцькій, 104-д. При будівництві даного
об´єкту був виконаний значний об’єм робіт щодо реконструкції благоустрою
мікрорайону, а саме: замінене покриття існуючих проїздів, облаштовані нові
під´їзди, майданчики та тротуари, в межах вулиць Нове Шосе, Вокзальна,
Пушкінська та Києво-Мироцька. Естетичного довершення даній території
надало професійно виконане озеленення, освітлення та благоустрій території з
застосуванням нових будівельних матеріалів та сучасних технологій.

Продовжуються роботи в напрямку удосконалення транспортної
інфраструктури нашого населеного пункту шляхом нового будівництва та
реконструкції дорожнього покриття існуючих вулиць та доріг. Також
закінчений другий етап облаштування велодоріжок, що побудовані по вулицях
Пушкінська, Некрасова та Чкалова.
Закінчено реконструкцію нежитлової будівлі денного стаціонару, клінікодіагностичного та рентгенівського відділення по вул. Пушкінська, 59-д.
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Облаштовано
автостоянки комунальної власності по вулиці
Інститутській, біля центрального входу Бучанського міського парку.
Облаштовано дитячий майданчик на території кварталу багатоповерхової
житлової забудови, що розташована в межах вулиць Шевченка, Пушкінська,
Києво-Мироцька та Гоголя.

Виконано будівництво багатоповерхового житлового комплексу
«Центральний» з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення по вулиці Нове Шосе в комплексі з благоустроєм прибудинкових
територій.

Виконано будівництво площі Героїв Майдану з реконструкцією під’їздів
та автостоянок стадіону «Ювілейний». Даний об’єкт гармонійно ув’язаний з
існуючою забудовою.

Виконано будівництво частини пішохідної зони вздовж вул. Нове Шосе,
що сполучає вул. Польову, стадіон
«Ювілейний», житловий квартал
«Центральний», торгівельний комплекс «Новус», вул. Вокзальну.
Розпочато будівництва 2-ї черги багатоповерхового житлового кварталу
«Новатор-2» в межах вулиць Бориса Гмирі, Северина Наливайка та
Депутатської, (забудовник ТОВ «Сарафан» ). Згідно ДПТ в даному кварталі
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передбачається будівництво дитячого садочку - ліцею на 126 місць та об’єктів
соціальної інфраструктури.
Також, на підставі розроблених та затверджених детальних планів
територій в місті передбачається будівництво наступних об´єктів:
•
будівництво автозаправної станції з комплексом сервісного
обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП по вул. Шевченка,
4-а;
•
будівництво багатоповерхової житлової забудови з об’єктами
соціальної інфраструктури в межах автодороги Київ-КовельЯгодин та вулиць М.Залізняка, І.Виговського, Депутатська; На
території комплексу, згідно ДПТ, передбачено будівництво
дитячого садочку на 290 місць та загальноосвітньої школи на 660
місць.
•
будівництво багатоповерхової житлової забудови з об’єктами
соціальної інфраструктури в межах автодороги Київ-КовельЯгодин та вулиць М.Залізняка, І.Виговського, Депутатська; На
території комплексу, згідно ДПТ, передбачено будівництво
дитячого садочку на 290 місць та загальноосвітньої школи на 660
місць.
•
реконструкція з надбудовою адміністративного корпусу
Української Уніонної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого
Дня та Українського гуманітарного інституту по вул.
Інститутській;

•

розпочаті
роботи по облаштуванню пішохідної алеї та
благоустрою частини території, що розташована в кварталі
існуючої житлової забудови та поруч міської лікарні. Дана алея
сполучає
вулиці Островського і Енергетиків. Проектна
пропозиція даного «зеленого будівництва» передбачає надати
пріоритет пішохідній зоні. Також, даним проектом передбачено
монументально-декоративне оздоблення території житлового
району з врахуванням функціонального призначення простору.
В цілому на території міста індивідуальне житлове будівництво в
минулому році було сталим. В 2014році здано в експлуатацію понад 90
індивідуальних житлових будинків.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО М. БУЧА
На території міста житлово-комунальні послуги мешканцям Бучі
надають:
 КП «Бучанське управління ЖКГ»;
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 ПКПП «Теплокомунсервіс»;
 КП «Ірпіньводоканал»;
 ПСП «Вертикаль».
На обліку перебувають такі об'єкти:
 189 житлових багатоквартирних будинків , з них
o у комунальній власності – 147, з них 7 гуртожитків.
o на обслуговуванні ЖБК 12 житлових будинків.
o на обслуговуванні ОСББ 25 житлових будинків.
o на
обслуговуванні
приватних
житлово-експлуатаційні
підприємств 5 житлових будинків.
 20 будинків обладнані ліфтами – (68 ліфтів) ;
Крім того, у комунальній власності міста знаходяться:

автомобільні дороги з твердим покриттям 173,5 км
протяжністю
1

підземний пішохідний перехід
3

кладовища
72 км (2315

мережі зовнішнього освітлення
світильників)

мережі
водовідведення
загальною 45,6 км
протяжністю

мережі
водопостачання
загальною 65,1 км
протяжністю

котельні та міні-котельні, що опалюють 26 од.
об'єкти житла та соціальної сфери
12,264км

теплові мережі у двовимірному вимірі
41 од.

артезіанські свердловини
3 од.;

підвищувальні насосні станції
2 од.;

насосна станція другого підйому
5 од.

каналізаційні насосні станції
7 од.

водопровідні башти
2 од.

резервуари чистої води
Аналіз виконання заходів
щодо забезпечення стабільного функціонування об’єктів житловокомунального господарства
Централізоване теплозабезпечення міста здійснюється підприємством
ПКПП «Теплокомунсервіс» ( керівник Пирч С.В.)
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засновано 10 травня 1993 року

обслуговує 38 теплотехнічних об'єктів

працює 112 чоловік, з них

інженернотехнічні працівники – 42;

робітники - 70 ;

зареєстровано у м. Буча

надає послуги з централізованого опалення:

населення

бюджет

інші
Головна мета діяльності підприємства:

вжиття заходів, спрямованих на забезпечення проведення
стабільного опалювального сезону;

скорочення споживання природного газу;

впровадження альтернативних видів енергії;

підвищення рівня розрахунків за спожитий природний газ.
До початку зими на всіх котельнях виконано поточний ремонт
приміщень, допоміжного обладнання, теплових мереж. Теплотехнічне
обладнання та теплові мережі котелень підготовлені для сталого проходження
опалювального сезону.
З метою оптимізації системи теплопостачання міста, тобто скорочення
споживання природного газу , підприємством з залученням інвестиційних
коштів, були здійснені заходи щодо модернізації існуючих та будівництва
нових котелень.
Рішення проблем на підприємстві
Оптимізація системи теплопостачання проводиться за наступними
напрямками:
 будівництво нових котелень
 модернізація існуючих котелень;
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ліквідація неефективних котелень та зовнішніх зношених
теплових мереж.
Ліквідовано 5 котелень:
o вул. Радгоспна,
o вул. Кірова 144,( 1,5 км мереж у двотрубному вимірі).
o вул. Кірова 84,( 1,3 км мереж у двотрубному вимірі).
o вул. Водопровідна 46.
o вул. Польова 19.



заміна аварійних та зношених, будівництво нових теплових
мереж;



Замінено більше як 30 котлів загальною потужністю понад 15
МВт, таким чином зменшено встановлене навантаження в три
рази, що підвищило ККД до 87% - 90%.
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 Встановлено альтернативні джерела теплопостачання:
1. твердотопливні котли котел “Мотор Січ” 190 КВт у ЗОШ № 2
(вул. Шевченка 14);
2. котел “Євротерм” А 700 КВт у ЗОШ № 5(вул. Вокзальна
104).



Встановлено дизель-генератор, електричний котел потужністю
500 КВт у котельні по вул. Тарасівська 32-а.



Гаряче водопостачання дитячих закладів, шкіл, лікарень
переведено на електроводонагрівачі;
Здійснюється рекуперація первинного повітря;
Встановлюються економайзери (в рамках співпраці з інститутом
Патона);
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Приведення гідравлічних показників зовнішніх теплових мереж
котельних
за
допомогою
часткового
регулювання
електродвигунів насосів до зменшення тиску в мережах, min
об'єму теплоносія та покращення циркуляції;
Заміна насосів;
Встановлення магнітних активаторів;

Встановлення новітніх систем хімічного контролю якості
котлової води

Під час проходження опалювального сезону 2014-2015 р.р. зривів, які
могли б привести до катастрофічних наслідків в м. Буча, не було. Періодичні
відключення, що мали місце восени були пов’язані з відключенням
електроенергії внаслідок дефіциту вугілля на теплових електростанціях
України . Відключення газу у зв’язку з заборгованістю не було, хоча вона існує
і складає на сьогоднішній день
Заборгованість населення за ЖКП на кінець звітного періоду:

ПКПП «Теплокомунсервіс» - 7 млн. 980 тис.грн

КП «БУЖКГ» - 2 млн. 967 тис. грн.
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Порівнюючи сезонні тарифи на теплову енергію по Київській області,
тариф по місту Буча не найвищий.

Стосовно житлового фонду міста: близько 58 відсотків будинків
збудовано до 1989 року і потребують здійснення комплексного капітального
ремонту.
До початку опалювального сезону працівниками КП «БУЖКГ»,
відповідно до запланованих заходів, було відновлено системи лівньовок,
снігоутримувачів, покрівель, почищено дороги, пішохідні доріжки, а також
наведено благоустрій біля будинків, які перебувають на обслуговувані.
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Діючі тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій КП «Бучанське управління ЖКГ» розрахований на рівні фактичних
витрат за 2012 рік, затверджені рішенням виконавчого комітету Бучанської
міської ради від 18.06.2013 року № 178 та введений в дію з 01.08.2013 року.
За період з 2012 року по теперішній час значно виросли ціни на
енергоносії, на паливо мастильні матеріали, запчастини, матеріали, спецодяг та
інвентар, зросла мінімальна заробітна плата.
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій для підприємств Київської області для порівняння становить:

Як бачимо тариф на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій КП «БУЖКГ» у порівнянні з іншими містами
Київської області не найвищий.
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З початку 2014 р. КП «БУЖКГ» вивезено понад 25,9 тис.м3 твердих
побутових відходів, які з кожним роком збільшуються, понад 1770 м3
вивезено негабаритного сміття.
З мешканцями приватного сектору укладено 3449 договорів на вивезення
відходів. За 2014р. нараховано 419,2 тис. грн., фактично сплачено 404,3 тис.
грн., це становить
96,4 % від нарахування. Приватний сектор по затвердженому графіку 1
раз на тиждень обслуговує 1 сміттєвоз КО-431 з ручним закидом.
Протягом 2014 року працівниками КП „Ірпіньводоканал” в м. Буча
ліквідовано 119 аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах.
Гаряче водопостачання дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх
шкіл повністю переведено на електропідігрівач.
Тарифи на послуги по водопостачанню та водовідведенню за 1 м куб.
становлять по:

Як бачимо тариф на послуги з водопостачанню та водовідведенню КП
«Ірпіньводоканал» у порівнянні з іншими містами Київської області не
найвищий.
Не дивлячись на скрутний фінансовий стан, Буча - одне із міст Київської
області в якому проводилось утеплення житлових будинків.
Так, за кошти міського бюджету в 2014 році було утеплено будинки по
вул. Тарасівська, 1-В, 1-Г, 1-Б, 3, вул. Водопровідна, 54-А, 34-А, вул.
Комсомольська, 17, вул. Вишневецького, 31. Крім того, проводитися утеплення
будинків за адресою вул. Склозаводська,1 ул.Кірова,90 – гуртожитки
Бучанського заводу скловиробів.
Стосовно заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг
населенням:
Головною причиною, яка погіршує ситуацію в галузі ЖКГ та
веде до підвищення аварійності, поступового зносу, фізичного і морального
старіння обладнання та споруд житлових будинків, водопровідних,
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каналізаційних та теплових мереж, а також зниження рівня надійності та якості
послуг, що надаються, є криза платежів та зростання цін на паливномастильні і будівельні матеріали.
З метою зменшення заборгованості підприємствами житлово-комунальної
сфери проводяться наступні заходи:

подаються позовні заяви та заяви про видачу судових наказів до
Ірпінського міського суду;

із споживачами укладаються договори реструктуризації боргу;

щомісяця проводиться розсилка квитанцій споживачам послуг;

щомісяця проводиться розсилка листів-попереджень боржникам ;

друкуються у місцевих засобах масової інформації (газеті
«Бучанські новини») списки боржників за надані послуги з
теплопостачання.
Інформація щодо виконання судових рішень по стягненню
заборгованості за житлово-комунальні послуги станом на 10.01.2015 рік:

Напрямки розвитку житлово-комунального господарства в м. Буча:

будівництво станції знезалізування ;

реконструкція мереж водопостачання ;

прокладання мережі каналізації та водопостачання ;

завершення реконструкції котелень;

заміна теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих
труб та нових типів запірної арматури з високими показниками
експлуатаційної надійності;

капітальний ремонт водопостачання та водовідведення
багатоповерхових будинків;

капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку;
21






утеплення фасадів багатоповерхових житлових будинків та
заміна покриття даху;
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;
закупівля євроконтейнерів, пластмасових контейнерів
для
приватного сектору;
закупівля спец.техніки: сміттєвоз на базі МАН.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ У ЗОНІ АТО ТА ЇХ СІМ’ЯМ
З минулого року у країні точиться страшна війна. Біда не обійшла
стороною і бучанців. У минулому році 147 чоловік пішли на фронт, з них 75
добровольців. Дякуючи небайдужим жителям міста, керівникам підприємств та
установ,
нашим
волонтерам
вдається
постійно
забезпечувати
військовослужбовців безпосередньо у зоні АТО всім необхідним: від продуктів
харчування до військової амуніції та приладів особистого захисту.

Так, протягом 2014 року та за два місяці поточного року нашим воякам
було завезено:

130 тон продуктів харчування;

26 тон бутильованної води;

- медикаменти, перев’язочні матеріали, кровозупиняючі пакети
на суму 308 тис. 400 гривень;

теплий військовий одяг, взуття, наколінники, спальні мішки - на
загальну суму 2 млн. 800 тис. гривень;

621 комплект термобілизни;

79 бронежилетів;

51 кевларова каска;

56 твердопаливних котлів та обігрівачів;

4 тепловізори, 3 автомобілі УАЗ, один з яких броньований та 1
мобільна операційна. Готуються до відправки на фронт ще 2
мікроавтобуси, 10 операційних столів для мобільних
операційних, 10 військових мобільних ліжок.
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Особливі слова вдячності дітям, учням наших шкіл, які регулярно
проводять різноманітні акції та заходи і допомагають пораненим в Ірпінському
госпіталі, передають на фронт листи, малюнки, іграшки, зібрали по тонні взуття
та дитячого одягу, які були завезені в будинки-інтернати під Слов’янськом.
Учнями ЗОШ № 4 на зібрані 15 тис. гривень були закуплені бушлати і
завезені воякам на блок-пости. Учні ЗОШ № 5 на зібрані кошти придбали
теплий військовий одяг для 5 військових, випускників їхньої школи.
Не залишилися поза увагою і сім’ї мобілізованих. Найбільш нужденні
сім’ї отримали грошову допомогу на суму 15 тис.800 гривень, 18 сімей
отримали продуктові набори, вартістю в середньому по 500 гривень кожний,
родини загиблих отримали по 10 тис. гривень. Підтримка цих сімей
продовжується і сьогодні, особливо тих, де залишились малі діти. Так, дякуючи
волонтерам міста, на півтора місяці було організовано поїздку до США
Королько Валентині Петрівні, вдові загиблого в АТО, разом з малолітньою
дитиною, для реабілітації, в рамках проекту Спілки українців Вашингтону
«Сім’ї загиблих в Україні».
Також кошти, зібрані під час проведення у м. Києві Різдвяних концертів,
організованих компанією «Транссвітове радіо», передані Королько В.П. – 16
тис. гривень, а 7 тис. гривень сину Старова Олександра – Артему.

Крятченку Сергію, жителю міста Бучі, у якого двоє маленьких дітей, та
який тримав оборону в Донецькому аеропорту, «справжній кіборг» міська рада
надала медикаментів на суму 2,5 тис. грн., а також він отримав 44 тис. грн. від
небайдужого благодійника.
Та, зрозуміло, що ніякі слова і ніякі гроші уже не вгамують біль втрати
рідних і близьких людей.
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З 20 січня 2015 року розпочалась четверта хвиля мобілізації, яка буде
проходити в 3 етапи. Станом на сьогоднішній день уже мобілізовано та
відправлено у військові частини 47 чоловік, з них 37 – рядового складу та 10
офіцерів.
На останній сесії міської ради, 26 лютого 2015 року, було прийняте
рішення про внесення доповнення до міської програми «З турботою про
кожного», а саме: про надання всебічної адресної допомоги сім’ям
мобілізованих в зону АТО. Наразі вирішено питання харчування дітей цих
сімей у дитячих садочках та школах.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Видатки місцевого бюджету для реалізація міської соціальної програми
«З турботою про кожного» у 2014 році склали 448 484 грн. порівняно з 414 951
грн. у 2013 р.

Видатки з державного бюджету на відшкодування пільг окремим
категоріям громадян склали 7,2 млн. грн. у 2014 проти 7.26 млн. у 2013 р.

Державні соціальні допомоги
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У 2014 році було надано державних соціальних допомог на суму28 млн.
154 тис. 545 грн. проти 22 млн. 438 тис. 607 грн. у 2013р.

У 2014 році було надано субсидій населенню для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг на суму 836 тис. 831 грн. проти 761
тис. 821 грн. у 2013р.

|}
374 громадянина Бучі, отримували субсидію на житлово-комунальні
послуги у 2014 році проти 334 у 2013 р.
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Житлова політика
Протягом 2014 р. на квартирний облік при виконавчому комітеті
Бучанської міської ради було поставлено 18 громадян та членів їх сімей, як
таких, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:
- загальна черга – 6 осіб;
- першочергова черга – 10 осіб;
- позачергова черга – 2 особи.
Станом на кінець грудня 2014 року на квартирному обліку при
виконавчому комітеті Бучанської міської ради перебуває 1665 громадян та
члени їх сімей, з яких:
- на загальній черзі – 904 особи;
- на першочерговій черзі – 459 осіб;
- на позачерговій черзі – 302 особи.
Протягом 2014 року було надано 3 службові квартири: працівнику
медицини (багатодітній родині), педагогу, працівнику міліції.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Бучанська міська поліклініка є лікувально-профілактичним закладом,
який територіально обслуговує населення м. Буча, яке за статистичними
даними становило у 2014 році 29557чол. хоча за даними комп’ютерної бази
поліклініки – 35544 чол.
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У порівнянні з 2013 роком, протягом 2014 року населення міста зросло
майже на півтори тисячі чоловік.
Організація роботи поліклініки в 2014 році була спрямована на
покращення здоров’я населення та підвищення якості надання медичної
допомоги. Не зважаючи на складний бюджетний стан, фінансування протягом
2014 року, витрати на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань становили 147 997 грн .
Зокрема, бюджетні витрати на лікування слідуючих категорій населення
становили:

інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників Великої
Вітчизняної війни,учасники бойових дій 41030,00 грн.

Онкохворих - 16786,00 грн.

Психічнохворих - 15759,00 грн.
Значно зросли витрати на зубопротезування у 2014році для пільгових
категорій населення до 70 тис. грн. проти 56тис.грн. в 2013 році.
У 2014 році здійснено фінансове забезпечення безоплатного
амбулаторного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 616 800,00 грн. Першочергово безоплатними ліками
забезпечуються онкохворі.
У 2014 році Бучанська міська поліклініка проводила постановку на облік
та надання медичної допомоги населенню, яке вимушено переселилося з
тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та республіки
Крим. За даний період за допомогою звернулося 605 чоловік, з них 307 дітей.
У 2014 році продовжувалася реалізація в місті «пілотного проекту»
щодо часткового державного відшкодування вартості препаратів для лікування
гіпертонічної хвороби. Завдяки реалізації даної програми 5552 жителів міста,
хворих на гіпертонію (всіх хворих на гіпертонію зареєстровано в м. Буча 6681), отримали в аптечній мережі гіпотензивні препарати зі знижкою на
загальну суму 79390,00 грн., що становить 100% від передбаченої суми
27

відшкодувань. При виконанні цього проекту встановлені знижки на певну
групу лікарських засобів від 0 до 90% їхньої вартості. Хай незначний, але
позитивний ефект від даної програми відображено у зменшенні кількості
інфарктів міокарду серед жителів міста у 2014 році - 18 проти 36 у 2013 році. В
загальній структурі смертності показник смертності від захворювань серцево судинної системи залишився на рівні попереднього - 63,1% .
У 2014 році при поліклініці розпочало цілодобову роботу відділення
невідкладної медичної допомоги. Робота відділення організована на базі
приміщення за адресою: м. Буча, вул. Нове Шосе, 5. Для надання невідкладної
медичної допомоги населенню пункт оснащено всіма необхідними засобами, є
нові санітарні автомобілі марки «ПЕЖО», оснащені по повній програмі.

Протягом 2014 року обслуговано 2588 викликів проти 1891 у 2013 році.
Невідкладна допомога в 2013 році працювала тільки 12 годин на добу.
Мешканці м. Буча та приїжджі громадяни мають можливість звернутись не
тільки з телефонами екстреної медичної допомоги, але і безпосередньо до
пункту невідкладної медичної допомоги, включаючи і вихідні дні.
Відмічається позитивна динаміка в покращенні демографічних
показників населення м. Буча - вперше народжуваність перевищує смертність.
За 2014 рік народилося 427 дітей (в 2013 році-366), померло-404 людини (в
2013 році - 366).
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В 2014 році після капітального ремонту приміщення, на який було
виділено Бучанської міською радою – 2,4млн..грн. розпочав роботу новий
денний стаціонар по вул. Пушкінській, 59-д. Для оснащення денного стаціонару
було закуплено обладнання на загальну суму 307448грн. Денний стаціонар
розрахований на 26 ліжок – проти попередніх 5.За період роботи з лютого 2014
р. в денному стаціонарі проліковано 660 осіб, проти 369 у 2013р.

На базі нового денного стаціонару розпочало роботу і діагностичне
відділення. За 2014 рік пройшли обстеження в кабінеті УЗД - 10174 людини
(проти 8483 у 2013 р.).

ОСВІТА
Дошкільна освіта
Мережа дошкілля представлена 6-ма закладами та 1 НВК комбінованого
типу, в яких функціонує 57 груп, де виховується 1867 дошкільнят. Всі
дошкільні заклади комбінованого типу, де крім груп загального розвитку є 13
логопедичних груп, 2 тифлогрупи.
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Рівень укомплектованості дошкільних навчальних закладів складає
180%. Слід відмітити, що наявна мережа задовольняє потребу населення у
дошкільних навчальних закладах лише частково, адже на черзі на зарахування
до них перебуває 2400 дітей. Стовідсотково охоплено дітей 5-річного віку
дошкільною освітою (всіма формами).
Харчування в закладах освіти міста триразове і здійснюється відповідно
до норм харчування дітей. Вартість харчування однієї дитини в день у ДНЗ
становить 19,00 грн., влітку 2014 р. – 20,00 грн.
СЛАЙД №63

З 1 вересня 2014 року розпочав роботу ДНЗ №6 «Яблунька» на 130
місць.
Загальна середня освіта:
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Відповідно до затвердженої мережі та контингенту учнів загальноосвітніх
навчальних закладів відкрито 148 класів. У ЗНЗ міста навчається 4 174 учні,
що на 557 учнів більше у порівнянні з 2013 роком. На кінець 2013-2014
навчального року кількість учнів, що навчались у другу зміну по місту
становила 544 учні, а у 2014/2015 навчальному році даний показник становить
704 учні.

На 72 учня збільшилась кількість учнів у 1-х класах.
У 2014/2015 н.р. у 6 навчальних закладах працює 18 груп продовженого
дня, які відвідують 543 учні 1-4 класів.
У 2014/2015 навчальному
році заклади
освіти міста охопили
вихованням та навчанням дітей, сім’ї яких переїхали зі східних областей
України та АР Крим: 183 дитини навчаються в ЗОШ міста та 48 виховуються
в ДНЗ.
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У 2014 році учні 1-4 класів та пільгових категорій забезпечувалися
безкоштовним гарячим харчуванням. Норми харчування виконувалися на 100
%. Середня вартість обіду учнів була: 1-4 кл. - 12,00 грн., 5-8 кл. - 12,50 грн., 911 кл. – 13,80 грн.
Всі учні старшої школи навчаються у профільних класах. У 2014-2015
навчальному році функціонує 15 профільних класів, де навчаються 327 учнів.
У 2014 році атестати про повну загальну середню освіту отримали 166
випускників 11-го класу. 24 з них отримали атестат з відзнакою: Золоту
медаль - 20 випускників, 4 - Срібну. 270 випускників 9-х класів отримали
свідоцтво про базову середню освіту, з них 17 - свідоцтво з відзнакою.
З метою організації відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків, на базі
загальноосвітніх навчальних закладів міста з 02.06 по 20.06.2014 року діяли 6
дитячих закладів відпочинку «Пришкільний табір з денним перебуванням
дітей». Загальна сума виділена на пришкільні табори – 147 000 грн. У таборах
відпочило 500 дітей.
У 2014 році на харчування учнів ЗНЗ і вихованців ДНЗ було виділено 3
521 808, 00 грн. з місцевого бюджету.
Позашкільна освіта:
Позашкільна освіта м. Бучі представлена Бучанською ДЮСШ, в якій
працюють: 17 тренерів-викладачів та виховується 382 учнів у 7 видах спорту,
які є постійними учасниками обласних та Всеукраїнських спортивних змагань
де завоювали 37 призових місць.
Бучанський центр позашкільної роботи працює на базі семи
загальноосвітніх навчальних закладах, діють 13 творчих об’єднань, що
включають в себе 29 гуртків у яких займаються 750 вихованців.
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Фінансові умови функціонування освітньої системи міста:

Фінансування закладів освіти здійснюється з місцевого бюджету. У 2014
році на фінансування закладів освіти було виділено 48 340 775,42 грн., що на 6
334 944,42 грн. більше порівняно з 2013 роком. Дотація з місцевого бюджету
склала 10 800 000 грн.
З бюджету розвитку було виділено 364 223,00 грн., на матеріальну базу
нового ДНЗ №6 «Яблунька».

Утримання одного учня в 2014 році по місту становила 7 227,77
грн. (фінансовий норматив утримання 1 учня – 8541,4 тис. грн.).
Виплата заробітної плати працівникам закладів освіти міста проводиться
своєчасно. Всім працівникам закладів освіти міста в 2014 році була виплачена
допомога на оздоровлення та педагогічним працівникам щорічна грошова
винагорода в розмірі до 50%.
Підготовка навчальних закладів:
В ході підготовки навчальних закладів освіти міста було поновлено
матеріально-технічну базу та проведено поточних ремонтів на суму: 1 870 613
грн., а саме: за рахунок місцевого бюджету – 799 176, 00 грн. та позабюджетних
надходжень на суму – 1 071 116,00 грн.
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Складено акти готовності навчальних закладів до нового навчального
року, акти готовності до опалювального періоду та акти заміру опорів ізоляції.
Всі освітні заклади міста мають державні земельні акти. З 1.09.2014 року в
кожному навчальному закладі відкриті батьківські благодійні фонди.
Методична робота

Високою є результативність участі учнів міста в олімпіадах і конкурсах
різного рівня. За результатами ІІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів визначено в 2014 році з 99 учнів-учасників
– 50 учнів стали переможцями (51%), троє з них стали переможцями IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Високою є результативність участі учнів міста в ІІ (обласному) етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН. З
10 учнів, що брали участь в обласному турі 5 учнів (50%) стали
переможцями.
Випускниця Бучанської спеціалізованої ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 з
поглибленим вивченням іноземних мов відзначена стипендією Президента
України.
Кадрове забезпечення:
У закладах освіти міста працює 916 працівників.
В 2014 році в заклади міста прийшло 14 молодих педагогів, 8 з яких
проживає в гуртожитку.
Стало уже традиційним проведення «Освітянських обріїв», де
відбувається нагородження кращих вчителів та учнів.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
Служба у справах дітей та сім’ї надає адміністративні послуги з 18 питань
стосовно придбання, продажу, дарування чи користування житлом, де частку
мають діти, опіки та піклування над неповнолітніми, усиновлення чи
позбавлення батьківських прав та інші, що стосуються захисту інтересів та прав
дитини.
Згідно статистичних даних в м. Буча проживає 5395 дітей.
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На первинному обліку в Службі перебуває 46 дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, з них: 17 дітей-сиріт та 29 дітей,
позбавлених батьківського піклування,
2 дітей перебуває на повному державному утриманні.
44 дитини виховується в сім’ях опікунів та піклувальників

Кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечуються
безкоштовними шкільними та спортивними формами, максимально залучені до
оздоровлення.
На обліку Служби також перебуває 5 дітей, які прибули із зони АТО: 2
прийомні сім’ї в якій виховується троє дітей-сиріт та 2 дітей-сиріт перебувають
під опікою.
Протягом 2014 року оздоровленням та відпочинком охоплено 2201
дитину (це становить 74,4 % від загальної кількості дітей віком від 7 до 18
років), з них: 1745 дітей – відпочинком, 456 дітей – оздоровленням.
Служба докладає максимальних зусиль щодо влаштування дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми влаштування.
Всього в м. Буча проживає 63 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, які влаштовані в сімейні форми виховання. Контроль
за дотриманням умов
проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), здійснює Служба.

Діти м. Буча, які влаштовані в сімейні форми
влаштування
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19.12.2014 року – 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування взяли участь у новорічних заходах та отримали подарунки з нагоди
Дня Святого Миколая.
230 дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки, отримали
запрошення на новорічну інтерактивну програму «Новорічна казка»;
Традиційно з нагоди святкування Нового року діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди та діти з багатодітних сімей
отримали 600 солодких подарунків .
В Бучанському центральному парку відбулася велика розважальна
програма для дітей присвячена Міжнародному Дню захисту дітей.
Особлива увага приділяється сім’ям, що потребують соціальної уваги та
підтримки (сім’ям, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, діти-інваліди та багатодітним сім’ям).
Присвоєння Почесного звання України “Мати-героїня” багатодітній
матері м. Буча за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання
дітей, збереження умов для всебічного їх розвитку, гр. Басюк Олені
Володимирівні – матері п’ятьох дітей.
На обліку в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на
кінець 2014 року перебуває 96 сімей і 10 осіб, що опинилися в складних
життєвих обставинах, відповідно у 2013 р. – 84 сім»ї. На жаль, як бачимо,
сумна статистика, так як кількість сімей, в яких є загроза насильству, зростає.
Кількість сімей, що перебували на обліку
у 2014 році
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Під соціальним супроводом перебувало 44 сім»ї та 10 осіб. Їм була надана
допомога для вирішення проблемних питань, а саме:

1 сім'ї оформлено опіку над недієздатною матір'ю та зібрані
документи для переоформлення будинку;

трьом особам
встановлено місце народження і отримано
дублікати свідоцтв про народження для отримання документа, що
засвідчує особу (паспорта);

п’ятьом особам зібрано повний пакет документів для оформлення
паспортів.

32 сім'ям - оформлено різні види соціальної допомоги;

3 сім'ям - посприяли в реєстрації малолітніх дітей за місцем
проживання;

2 сім'ям - посприяли в проведенні ремонтних робіт;
36




1 сім'ї – допомогли оформити інвалідність матері;
10 дітей з сімей, що перебувають на обліку, оформлено на
навчання до Володарської школи – інтернату;

12 особам- встановлено місце народження для отримання
дублікату свідоцтва про народження;

4 сім'ям - оформлено позовну заяву до суду на стягнення
аліментів;

12 особам – посприяли у виготовленні дублікату свідоцтва про
народження.
Протягом року 33 сім'ї знято з супроводу після подолання ними складних
життєвих обставин.
Кількість сімей знятих з супроводу з позитивним результатом
35

33

30

25

сім'ї

20

15

10

8
5

5
0
0

2011

2012

роки

Дітей з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, постійно
залучали до міських заходів та заходів проведених благодійними організаціями,
а саме:

25 дітей відвідали Львівську шоколадну майстерню та отримали
солодкі подарунки.

80 дітей переглянули виставу студентського театру «Вавилон», а
60 - Лялькову виставу та отримали подарунки.

15 були запрошені в Школу танців у м. Києві.

10 дітей були запрошені на майстер-клас по приготуванню піци в
ресторані м. Києва.

для дітей – інвалідів відбулася вистава в Центральному будинку
культури, де вони отримали 150 подарунків.

Проводились виставки робіт дітей-інвалідів.

10 дітей - інвалідів взяли участь у виготовленнні новорічних
іграшок для бійців АТО.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 01.01.2015 р. на обліку в управлінні Пенсійного фонду України
у м.Буча перебуває 9409 пенсіонерів, що на 560 більше ніж у минулому році
(8849).
Із загального числа пенсіонерів:
 7472 – учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 76 – інваліди війни та прирівняні до інвалідів війни;
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 78 – учасники бойових дій;
 21 – учасники бойових дій, яким виповнилось 85 років;
 125 – члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців;
 337 – учасники війни;
 2325 – діти війни.
З початку року призначено 955 нових пенсій, що на 513 більше, ніж за
аналогічний період 2014 року (442). Проведено 2632 індивідуальних
перерахунків пенсій за додатково наданими документами, що на 571 більше,
ніж за 2013 рік (2061).
Середній розмір пенсії по місту становить 1698,32 грн.

Середній розмір пенсії по місту в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року збільшився на 87,67 % і становить 1698,32 грн.
96,2% (9049 чол.) пенсіонерів міста мають суми пенсійних виплат, які
перевищують прожитковий мінімум 949 грн., 3,24 % (305 чол.) отримують
пенсію у розмірі прожиткового мінімуму (949 грн.), 0,56% (55 чол.) одержують
пенсію нижче прожиткового мінімуму.
Станом на 01.01.2015 р. взято на облік осіб, переміщених з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції, в кількості:
 Крим – 8;
 Донецьк та Донецька область – 259;
 Луганськ та Луганська область – 230.
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА
Відділом культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської
ради відповідно до покладених на нього завдань протягом року було проведено
137 заходів з них 91 –для дітей.
Особливий акцент у роботі закладів культури – є робота з громадою міста
дітьми та молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та
збагачення на найкращих зразках української та світової культури.
За рахунок коштів загального фонду бюджету було проведено такі масові
заходи :200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, День Конституції
України, День Незалежності України, День Перемоги, День пам’яті жертв
голодомору. Всі інші заходи проводилися з залученням творчого потенціалу
самодіяльних талантів, професіоналізму колективів та можливостей
матеріально-технічної бази відділу культури та спорту.
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На період 2014року в Центральному Будину культури працювали такі
творчі колективи дітей та молоді як гурток спортивного та бального танцю
«ВА-Данс». Розвивати свої вокальні здібності мали змогу і дорослі, відвідуючи
жіночий вокальний ансамбль «Лілея», хоровий колектив «Пролісок», хор
«Радість», чоловічий колектив «Осокори». Протягом звітного періоду
працівниками центрального будинку культури було проведені масові заходи
для жителів міста, з них:

Новорічні та різдвяні вистави, розважальні програми для дітей
міста (насамперед для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених
сімей) за участю акторів київських театрів, та творчих колективів дитячої
художньої самодіяльності;

Тематичні, святкові концерти творчих колективів з нагоди 200річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.

- Мітинги:
o
З вшанування пам'яті учасників бойових дій на території
Афганістану;
o
Вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС;
o
Молебень з нагоди дня пам’яті жертв Голокосту;
o
Мітинг з нагоди 70-ї річниці визволення Київської області від
фашистських загарбників;
o
Молебень за загиблими «Небесної сотні»;
o
Мітинг присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г.
Шевченка;
o
Мітинг присвячений 28-ій річниці трагедії на Чорнобильській
АЕС
o
До дня Перемоги;
o
Мітинг з нагоди 70-ї річниці визволення Приірпіння від
фашистських загарбників ;
o
-Мітинг присвячений річниці революції Гідності і Свободи.

Розважальна програма та святковий концерт до Міжнародного
Дня захисту дітей.
День Конституції України ознаменувався 14-м Гранд-концертом
Міжнародного пісенного фестивалю «Прем’єра пісні-2013».
День Державного прапора України
День Незалежності України- відбулося караоке на майдані з
Народним артистом України Мар’яном Гаденком та концерт Державного
академічного симфонічного оркестру України.

-День молоді. Другий раз поспіль жителі та гості міста мали змогу
споглядати за блискучими виступами артистів Київського національного
академічного театру оперети на Міжнародному музичному фестивалі «О-fest»
який проходив на сцені літнього театру центрального міського парку.
Святкування 113-ої річниці Бучі ознаменувалося патріотичним
благодійним велопробігом «Енергія єднання» , парадом малюків у дитячих
візочках «Я маленький патріот», концертами хорових колективів «Радість» та
«Пролісок». Флеш-моб з прапорами; концертом бандуриста заслуженого
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артиста України Тараса Силенка; КМЦ «Сузір’я»; концерт групи гарного
настрою «Ренесанс»; гурту «Тайм-аут», виступ Народного артиста України
Олександра Пономарьова.
День Бучі -2014
Патріотичний благодійний велопробіг «Енергія єднання»
Парад малюків у дитячих візочках «Я маленький патріот»
Святкування Дня міста у Центральному міському парку.
У Центральному будинку культури та будинку культури по
вул. Кірова, працюють клубні формування для дітей, художні та спортивнооздоровчі секції, студія навчання на музичних інструментах, а також
драматичний гурток та гуртки естрадного та бального танцю.
Для дітей та юнацтва проводилось безліч цікавих заходів, зокрема:
«козацькі розваги», «веселі старти», гуморини, «Брейн – ринги», а з червня по
серпень по вихідним дням у Центральному міському парку проводились
різноманітні заходи для батьків з дітками.
На даний час у Бучанській дитячій школі мистецтв ім.Л.М. Ревуцького
навчається 633 учні:
 клас фортепіано – 129 учнів;
 клас скрипки – 49 учнів;
 клас баяну, акордеону –19 учнів;
 клас гітари –52 учень;
 клас духових інструментів – 9 учнів;
 клас вокалу – 87 учнів;
 клас образотворчого мистецтва – 108 учнів;
 клас хореографії – 172 учні;
 клас бандури – 8 учнів.
На Міжнародному конкурсі «Перлина мистецтв» у м. Львові, зразковий
хореографічний колектив «Фантазія» завоював 1 місце, керівник Ганна Муляр.
В місті функціонують 2 бібліотеки для дорослих і дітей. Кількість
читачів – 2655.
На стадіонах «Ювілейний» та по вулиці Чкалова проводились дитячі
фізкультурно-спортивні змагання (біг, спортивна хода, катання на роликових
ковзанах та велосипедах). Особливо цікавими були зустрічі футбольного клубу
«Буча» з командами «Арсенал», «Фенікс» та турнір з футболу на «КУБОК
МЕРА».
Футбольний клуб «Буча» став:

Фіналістом Кубку Київської області з футболу;

Фіналістом Суперкубку Київської області з футболу;

Бронзовим призером в Чемпіонаті Київської області з футболу.
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Робота центру надання адміністративних послуг
З метою створення сприятливих умов для громадян та суб'єктів
господарювання отримання адміністративних послуг, вирішення його потреб і
очікувань, стали вирішальним моментом у прийнятті Бучанською міською
радою рішення від 25.04.213 № 1110-39-VI « Про створення Центру надання
адміністративних послуг » (далі - Центр), затверджено положення « про центр
надання адміністративних послуг» та перелік адміністративних послуг, який
станом на 01.01.2015 складає 118 послуг.
Відповідно до абзацу 3 частини 4 статті 20 Закону України “Про
адміністративні послуги” дозвільний центр утворений згідно Закону України
“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, є складовою
частиною центру надання адміністративних послуг, що створюються
відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.
Співробітниками відділу постійно проводиться роз'яснювальна робота з
суб'єктами надання адміністративних послуг та представниками місцевих
дозвільних органів про необхідність неухильного виконання вимог Законів
України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», про вжиття заходів щодо недопущення видачі
результатів надання адміністративних послуг та документів дозвільного
характеру поза межами
Центру, видачі документів не передбачених
законодавством, законодавчо - немотивованих відмов у наданні послуг.
Протягом 2014 року Центром:
•
зареєстровано - 1897 звернень, у тому числі:
•
з надання адміністративних послуг - 1614;
•
з видачі дозвільних документів -283;
За період роботи Центру порушень термінів розгляду та видачі
документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг не
зафіксовано.
Основними напрямками діяльності Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг в найкоротші терміни і
при мінімальній кількості відвідувань заявниками;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та
поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування заявників щодо вимог та порядку надання
адміністративних послуг через адміністратора.
На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних
послуг розроблені інформаційні та технологічні картки.
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

У 2014 році до виконавчого комітету Бучанської міської ради надійшло
2463 звернень громадян, з яких 1790 звернень надійшло поштою, 673 на
особистому прийомі у міського голови. У порівнянні з аналогічним періодом
минулого року загальна кількість звернень зменшилась на 491.
За звітний період до Бучанської міської ради надійшло 122 колективних
звернення. У порівнянні з минулим роком загальна кількість колективних
звернень збільшилась на 22 звернення. Звернень громадян з питань аграрної
політики і земельних відносин надійшло 979, питання комунального
господарства, транспорту і зв’язку 358, житлової політики 224, соціального
захисту 90. Авторами листів переважно є найменш соціально захищені
категорії громадян: пенсіонери, інваліди, члени багатодітних сімей та одинокі
матері. Також відділом звернень громадян Бучанської міської ради
зареєстровано та розглянуто 182 звернення, які надійшли на урядову «гарячу
лінію» Київської обласної державної адміністрації, всі звернення розглянуті
вчасно, про що повідомлено заявників.
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