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ШАНОВНА ГРОМАДО!
Згідно ч. 7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» міський голова не рідше одного разу на рік звітує про
свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі
з громадянами.
Сьогодні ми знову разом, аби подумки озирнутися у минулий
рік і підбити підсумки спільної роботи.
Рік, що минув, був роком випробувань для всіх нас –
тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, а часом і
здоровий глузд.
У цей період ви проявили високу громадську позицію,
активність, вірність ідеям та інтересам громади. Дещо із
запланованого в 2017 році не вдалося здійснити, деякі плани
довелося корегувати, але незважаючи ні на що ми не дозволили
місту зупинитися в розвитку, бо ми ставили за мету максимально
реалізувати інтереси нашої громади.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Варто наголосити на основних
економічного розвитку нашого міста.

показниках

соціально-

У 2017 році чисельність наявного населення в місті склала
33 746 осіб. Загальний приріст населення склав 2560 осіб.
Середньомісячна номінальна заробітна плата станом на 1
листопада 2017 року становила 7094,0 грн. і збільшилась у
порівнянні з минулим роком на 46,0 %.
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Заборгованість із виплати заробітної
активних підприємств по місту відсутня.

плати

економічно

Обсяг прямих іноземних інвестицій в м. Буча станом на 1
жовтня 2017 р. склав 9 165,9 тис. дол. США., що на 7,9 % більше
обсягу прямих інвестицій на початок 2017 р.
Основними країнами-інвесторами є Польща, Кіпр, Віргінські
Острови (Брит.) та інші держави.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшло в
підприємства з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
транспортних засобів, підприємства промисловості, в організації,
що здійснюють, операції з нерухомим майном, надають
транспортні послуги, виготовляють агропромислову продукцію,
складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність.
Обсяг реалізованої промислової продукції в м. Буча (товарів,
послуг) зріс на 27 % в порівнянні з відповідним періодом 2016
року.

БЮДЖЕТ
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський
бюджет. За останні 10 років бюджет міста зріс у 4 рази.
У 2007 році бюджет міста становив 75,1 млн грн., бюджет на
2017 рік становив 288,5 млн грн., а у 2018 році бюджет
затверджено у сумі 370,5 млн грн.
За 2017 рік (без врахування офіційних трансфертів) бюджет
отримав 189,1 млн грн. Темп росту складає 126,5%.
3

Офіційні трансферти (дотації, субвенції) в 2017 році надішли в
розмірі 168,1 млн грн. Темп росту складає 140,3%., тобто міський
бюджет міста Буча на кінець 2017 року отримав 357,2 млн грн.

Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до
бюджету є:
•
•
•
•
•

податок на доходи фізичних осіб - 33,7%
податок на майно - 29,5%
єдиний податок - 19,3%
акцизний податок - 15,7
інші - 1,8%

За підсумками 2017 року найбільшими платниками податків і
зборів до бюджету міста є:
 ТОВ "НОВУС Україна",
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ПрАТ "Меліоратор",
ТОВ "Незалежна Інвест.Агенція",
АТ "Нова Лінія",
ДП "ЮТЕМ-Інжиніринг",
ТОВ "Сімпатик",
ПП "Деліція",
ВК "Фірма Агробудпостач",
ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» та ін.,

а також суб’єкти підприємницької діяльності:










Можарський Б. Л.,
Гветадзе - Пучкова Т. Г.,
Жарков О.М.
Скуратівский Г. Б.,
Валяр О. В.,
Рибальченко Ю. А.,
Дешко О.В.,
Чуєнко С. В.,
Дядченко Т. М. та ін.
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Видаткова частина бюджету міста Буча у 2017 році
здійснюється із застосуванням програмно-цільового методу, де для
77 бюджетних програм складені бюджетні паспорти.
При затвердженому плані з урахуванням змін та доповнень на
2017 рік у сумі 380,4млн грн., в т.ч. по загальному фонду – 293,1
млн грн., спеціального фонду – 87,3 млн грн., видаткова частина
бюджету міста Буча за 2017 рік становить 363,7 млн грн., у тому
числі видатки загального фонду – 287,6млн грн., видатки
спеціального фонду – 76,0 млн грн.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого
розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та звернень
головних розпорядників коштів міського бюджету.
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На фінансування за галузевим принципом із загального фонду
направлено на:
• освіту – 96,1 млн грн., (питома вага 33,0 % ), що на 29,3
млн грн. більше у порівнянні з 2016 роком;
• охорону здоров’я – 29,0 млн грн у т.ч видатки на Бучанську
міську поліклініку – 18,4 млн грн; міжбюджетний
трансферт м. Ірпінь – 10,6 млн грн (питома вага 10,0 %), на
9 млн грн у порівнянні з 2016 роком;
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 101,2 млн
грн.(питома вага 35,0%), на 34,7 млн грн. більше ніж у 2016
році;
• культуру і мистецтво – 13,8 млн грн. (питома вага 5,0 %),
на 5,8 млн грн. більше ніж у 2016 році;
• фізичну культуру і спорт – 2,1 млн грн.( питома вага 1,0 %)
на 0,6 млн грн. більше ніж у 2016 році;
• на житлово-комунальне господарство та благоустрій міста
направлено – 22,2 млн грн.( питома вага 8,0 %) на 10,5 млн
грн. більше від попереднього періоду;
• транспорт – 1,1 млн грн. ( питома вага 0,4 %);
• -інші – 1,7млн грн. (на засоби масової інформації – 0,7млн
грн.; на надзвичайні ситуації – 0,06 млн грн.; видатки не
віднесені до основних груп – 0,9 млн грн.; на заходи з
енергозбереження – 0,02 млн грн.;
• на органи місцевого самоврядування – 20,4 млн грн, на 4,4
млн грн. більше ніж у 2016 році.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ МІСТА
Бучанською міською радою з метою залучення додаткових
коштів на реалізацію проектів у сферах енергозбереження, охорони
здоров`я, культури, освіти тощо, було подано 32 заявки на участь у
в грантових та інвестиційних проектах.
Буча стала учасником Ініціативи «Мери за економічне
зростання».
В рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Бучанська
міська рада розробляє План місцевого економічного розвитку на
основі принципів належного врядування і державно-приватного
діалогу.
Також ЄС буде надавати фінансову допомогу в здійсненні ряду
грантових проектів, що будуть реалізовуватись у відповідності з
Планом місцевого економічного розвитку м. Буча.
За підтримки Інституту бюджету та соціально-економічних
досліджень (ІБСЕД) та за фінансування USAID Україна у місті
запроваджено Громадський бюджет.
ГРОМАДСЬКИЙ бюджет м.Буча – це частина міського
бюджету, з якого на конкурсній основі здійснюється фінансування
проектних пропозицій (оформлених ідей), підготовлених жителями
(авторами).
Загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується
спрямувати на реалізацію проектів: 1 500 000 грн.
Автори можуть подавати “великі” або “малі” проекти. Розподіл
проектів на «великі» і «малі» за величиною бюджету на реалізацію
проекту:
Малий проект - до 200 000 грн.
Великий проект - до 500 000 грн.
Мешканці міста самі обирають проекти для реалізації шляхом
голосування як у електронній, так і паперовій формах.
В рамках реалізації проекту USAID (Агентство США з
міжнародного розвитку) спільно з Асоціацією міст України в Бучі
розпочався процес розробки Стратегії розвитку громади основного довгострокового документа розвитку територіальної
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громади, який декларує напрями економічного та соціального
розвитку на тривалу перспективу, принаймні на 7-10 років.
Спеціалістами
Бучанської
міської
було
розроблено
презентаційний матеріал та проведено круглі столи у всіх
населених пунктах Бучанської об’єднаної територіальної громади.

БУЧАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Дозвольте зупинитись на питанні проведення перших виборів
Бучанської об’єднаної територіальної громади.
Хочу нагадати, що 18 листопада 2015 розпорядженням
Кабінету Міністрів України №1206-р було затверджено
«Перспективний план формування територій громад Київської
області», згідно якого передбачено створення Бучанської
об’єднаної територіальної громади з центром у місті Буча.
Протягом року відбувались організаційні процеси передбачені
діючим законодавством в громадах, що виявили бажання
об’єднатись. Результатом цих процесів став позитивний висновок
Київської обласної державної адміністрації затверджений
розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації
№ 253 від 16 червня 2016 року щодо відповідності Конституції та
законам України добровільного об’єднання Бучанської міської
територіальної громади з адміністративним центром у місті Буча.
Отримавши вказаний позитивний висновок Бучанська міська
рада, Ворзельська селищна рада, Мироцька, Луб’янська,
Блиставицька, Гаврилівська та Синяківська сільські ради прийняли
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остаточне рішення щодо добровільного об’єднання територіальних
громад. З цього моменту, а саме з 8 липня 2016 року, згідно
частини 1 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» Бучанська об’єднана територіальна
громада вважається утвореною.
Залишився останній етап обєднання – призначення перших
виборів депутатів Бучанської міської ради та Бучанського міського
голови.
На виконання вимог частини 7 статті 7 вказаного вище Закону
до Київської обласної державної адміністрації було направлено три
звернення: 26 квітня 2017, 04 липня 2017 та 16 січня 2018 з
пропозицією звернутись до Центральної виборчої комісії для
прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів
Бучанської міської ради та Бучанського міського голови в
установленому законом порядку.

Згідно частини 8 статті 7 вказаного вище Закону Київська
обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня
отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних
громад у разі їх відповідності висновку, звертається до Центральної
виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення
перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та
відповідного сільського, селищного, міського голови в
установленому законом порядку.
Про таке звернення Київська обласна державна адміністрація
одночасно інформує Верховну Раду України, відповідну обласну
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раду та відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне
об’єднання територіальних громад.
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії № 22 від
16 лютого 2018 року, в Укрїні, 29 квітня 2018 року відбудуться
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських,
селищних, міських голів. Але, Бучанська об’єднана територіальна
громада, в котрий раз не увійшла в перелік громада де будуть
відбудуться перші вибори.
З огляду на викладене, мною були підготовлені звернення на
Голову Київської обласної ради Старикову Г.В. та Прем'єр-міністра
України Гройсмана В.Б. з проханням сприяти у вирішення питання
призначення перших виборів депутатів Бучанської міської ради та
Бучанського міського голови в установленому законом порядку,
оскільки позитивне рішення з нетерпінням чекає близько 50 тисяч
мешканців об’єднаної територіальної громади.
Але є і приємна новина у цій довготривалій історії: можна
сказати, вже зроблено наступний крок на шляху до обєднання –
Голова КОДА Олександр Горган, подав до ЦВК необхідний пакет
документів. Але ще рано говорити про те, що крига скресла:
чекаємо призначення перших виборів.
Додатково хочу зазначити, що процес об’єднання
продовжується. Так, до Бучанської об’єднаної територіальної
громади нещодавно виявили бажання приєднатися Бабинецька
селищна рада, а ще раніше Клавдієво-Тарасівська селищна рада.
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РОЗВИТОК ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
Беручи до уваги різке зростання населення міста Буча та
підвищення попиту населення на дошкільну та шкільну освіту,
метою місцевого самоврядування є регулювання питання
забезпечення нашого міста освітніми об’єктами. Результатом цього
стало видача містобудівних умов та обмежень на будівництво
дитячого дошкільного навчального закладу, що будується по
вулиці Лесі Українки, 5.
Під будівництво освітніх закладів у місті зарезервовано 11
ділянок, і це не враховуючи наявні будівельні майданчики, де різна
ступінь готовності на їх будівництві.
Торік було завершене будівництво дитячого садочка
«Перлинка» по вулиці Бориса Гмирі,12. На даній території виконані
роботи з озеленення, освітлення та благоустрою території з
застосуванням нових будівельних матеріалів та сучасних
технологій для затишку та комфорту маленьких бучанців.
Відбулася видача містобудівних умов та обмежень на
будівництво дитячого дошкільного навчального закладу, що
будується по вулиці Лесі Українки, 5.
З метою забезпечення потреб мешканців міста в об’єктах
соціальної інфраструктури, відділом містобудування та архітектури
були видані вихідні дані на будівництво ряду освітніх, культурних,
оздоровчих, торгово-розважальних, інженерних, житлових та інших
об’єктів, а саме:
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будівництво пластового Вишкільного центру по
вул. А. Михайловського,54;
будівництво торгово-розважального комплексу «Гранд
Бурже» по бульвару Л. Бірюкова;
будівництво корпусу оздоровчого табору «Джерело» по
вул. Іститутська;
розміщення підприємства з виготовлення та продажу
обладнання для конярства по вул. М. Залізняка;
будівництво пішохідного переходу (тунельного типу під
залізничними коліями станції «Буча».

У 2017 році були реалізовані наступні об’єкти:
І. Дорожньо-транспортна інфраструктура:
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 Капітальний ремонт доріг по вул. Ярослава Мудрого, по
вул. Вишнева від №10 до №22, по вул. Яблунська від №58
до вул. Склозаводська.
 Будівництво двох світлофорних об’єктів: на перехресті
вулиць Шевченка, Гоголя та на перехресті вулиць
Інститутська та Вокзальна.
 Капітальний
ремонт
тротуарних
доріжок
по
вул. Яблунська, вул. Польова, вул. Сілезська, вул. Григорія
Сковороди, вул. Вокзальна, вул. Енергетиків, вул. Садова
тощо.
 Капітальний ремонт автостоянки комунальної власності по
вул. Інститутська.
 Реконструкція пішохідної зони по вул. Героїв Майдану.
 Капітальний ремонт водовідведення з улаштуванням
дренажної системи зливної каналізації по вул.Яблунська
Загальна площа відремонтованого покриття тротуарів та
доріг становить 20 тис. кв.м.

ІІ. Житлово-комунальне господарство
 Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків
по
вул.Нове Шосе, 13, по вул.Водопровідна, 62 по
вул.Енергетиків,16 по вул.Києво-Мироцька,104б тощо.
 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по
дорогам комунальної власності в м. Буча.
Одним із пріоритетних завдань звітного року було збільшення
мережі вуличного освітлення міста, та забезпечення безпеки
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дорожнього руху, в результаті цього сучасне вуличне освітлення
вже з’явилось на наступних вулицях міста: вул. Нове Шосе,
Вокзальна, Шевченка, Польова, бульварі Богдана Хмельницького,
Енергетиків парках і площах міста та над наземними пішохідними
переходами.
В
усіх
ліхтарях
встановлено
економічні
енергозберігаючі LED-лампи, що є іще одним важливим кроком до
системного енергозбереження та економічного споживання
природних ресурсів.

ІІІ. Об’єкти соціального призначення
 Реконструкція покриття спортивного майданчику школи
№4 по вул.Енергетиків,2.
 Розпочато будівництво дошкільного закладу на 144 місця
по вул.Лесі Українки.
 Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського будинку
культури по вул. Пушкінська.
 Продовжуються роботи з реконструкції (добудови)
приміщень
початкових
класів
школи
№3
по
вул.Вокзальна,46-а.
 Капітальний ремонт в приміщені кінозалу Бучанського
будинку культури по вул.Пушкінській,61.
 Реконструкція майданчику для урочистих подій школи №2
 Реконструкція вхідної групи- заїзду та тротуару школи №1
З метою забезпечення безпеки руху пішоходів міста через
залізничні
колії
розроблена
предпроектна
пропозиція
«Будівництво пішохідного переходу (шляхопроводу тунельного
15

типу) під залізничними коліями станції «Буча». У 2018 році
планується розробити робочу документацію по даному об’єкту та
отримати позитивний експертний звіт від державної експертної
організації.
На цьому роботи не припиняються, а поступово та системно
буде проведено капітальні та поточні ремонти відповідно до
потреб.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
Підбиваючи підсумки виконаних протягом 2017 року робіт з
благоустрою, можна відзначити, що рік був дуже насиченим на
виконані роботи щодо покращення інфраструктури міста. У межах
проведення робіт з благоустрою міста виконані наступні роботи:
• на території загальноосвітньої школи №1, реконструйовано
вхідну групу (вимощено тротуарну доріжку, висаджено
дерева, кущі, засіяно газони, встановлено лавки), а також на
прилеглій території по вул. Михайловського облаштовано
парковку, крім того не залишено без уваги школу № 2 де
також проведено благоустрій вхідної групи;
• в центральній частині міста в межах вулиць Енергетиків та
Нове Шосе проведено реконструкцію пішохідної зони
вул. Героїв Майдану, з озелененням (висаджено дерева,
кущі та газон);
• реконструкція пішохідної зони вздовж парку розваг,
капітальний ремонт мереж вуличного освітлення та
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реконструкція майданчику
Бучанському міському парку;

для

розваг

«Зірка»

у

• капітальний
ремонт
озеленення
з
влаштуванням
автоматичного поливу по вул. Героям Майдану від
вул. Енергетиків до вул. Нове Шосе та в Бучанському
міському парку;
• капітальний ремонт паркану по вул. Інститутська;
• облаштовано міжквартальний прохід від вул. Польова до
будинків 13;15;17 по вул. Нове Шосе, та 16 по
вул. Енергетиків;
• облаштовано пішохідну зону «Алею почесних громадян» по
вул. Тарасівська, висаджено дерева та кущі, встановлено
паркові меблі;

З метою поліпшення естетичного вигляду та екологічного
стану у місті, з урахуванням особливостей території, забезпечено
виконання комплексних програм з озеленення шляхом висадки
газонів, квітників, зелених насаджень (кущів, дерев) за наступними
адресами:
• висаджено кущі по вулицях Польова, Шевченка, Нове
Шосе, Вокзальній, Леха Качинського, Інститутській,
Енергетиків, Депутатська, Тургенева загалом висаджено
понад 1860 кущів;
• висаджено дерева по вул. Вокзальній, вул. Шевченка,
вул. Нове
Шосе,
вул. Тарасівській,
вул.Б.Гмирі,
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вул. Яблунській, вул. Енергетиків, вул. Депутатській,
вул.Тургенева, 1100 міському парку;
• протягом року висаджено 128 кашпо, 28 клумб та засіяно
15000 кв.м. газонів.

Загальна площа зелених насаджень та об'єктів благоустрою,
що обслуговуються складає 187 га. Сучасне озеленення та
благоустрій Бучі включає різні види зелених насаджень та об’єктів:
парки, сквери, бульвар, меморіальні комплекси, площі, алеї, бювети
і природне озеленення.
Серед них:
- 145 га зелених зон;
- 13 га доріжок в парках, скверах, алеях, площах;
- 29 га газонів
- 0,3 га квітників;
- 16,486 тис шт. кущів та 2,4 тис. погонних метрів живоплоту.
Роботи з догляду за цими об'єктами виконуються працівниками
КП «Бучазеленбуд» та відповідно до договорів, укладених з
підрядними організаціями.
У 2017 році вперше при озелененні міста Буча були
використані термочаші - щоб місто виглядало квітучим, яскравим
та привабливим. А у бетонні вази були посаджені хризантеми –
щоб квітувало до пізньої осені.
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В 2017 висаджено 1863 куща, 1175 дерева та 19 860 квітів,
скошено газонів – 175 га.
Роботу з підвищення естетичної привабливості міста плануємо
продовжувати й надалі. З цією метою в 2017 році було розроблено
програму з озеленення та благоустрою на 2018-2020 роки.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В 2017 році розпочато будівництво станції водо підготовки і
знезалізнення по вул. Пушкінська .
Кошторис будівництва = 9,5 – 10 млн грн.

Також, здійснено ремонт мереж холодного водопостачання та
водовідведення – 40 об’єктів.
Проведено ремонтні роботи:
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• Ремонт покрівель – 11 об’єктів;
• Ремонт вхідної групи в під’їзд – 63;
• Ремонт в під’їздах - 23 згідно графіка;
• Фарбування та ремонт дитячих майданчиків - 18 (згідно
графіка).
• Ремонт
мереж
внутрішньо
теплопостачання – 26 об’єктів

будинкових

мереж

З метою реалізації державної політики реформування житловокомунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення
ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого
розвитку
для
задоволення потреб населення і
господарського комплексу в житлово-комунальних послугах у
2017 році зареєстровано такі ОСББ:
1. «Новий 14»,
2. «Яблуневий»,
3. «Яблунева гармонія»,
4. «Буча-Гулівер»,
5. «Лісова Буча»
Передано 7 будинків в управління приватних ЖЕКів Б.Хмельницького 6, Вокзальна 127, 117, Гмирі 9, 11а, Січових
стрільців 15, Кожедуба, 3.
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Проведені заходи з підвищення ефективності використання
енергоносіїв:
• здійснено
часткове
«Тарасівський»;

утеплення

будинку

ОСББ

• проведені роботи по заміні теплової мережі з заміною труб
на попередньо ізольовані(поліуретанові), труби по
вул.Л.Качинського, 1а;
• заміна аварійної ділянки біля ДНЗ «Горобинка»;
• реконструкція теплової
вул.Островського, 36;

мережі

на

дільниці

по

• заміна тепломережі на попередньо-ізольовану трубу по
вул.Тарасівська в м.Буча довжиною 300 м.

ОСВІТА
Розвиток та підтримка освітньої галузі здійснювалась у рамках
проголошеного 2017 року роком освіти та спорту.
Згідно Програми розвитку та функціонування системи освіти в
м. Буча на 2018-2019 роки, яка покликана суттєво змінити
регіональний освітній простір, передбачено:
 забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти
шляхом урізноманітнення форм її здобуття;
 проведення ліцензування приватних закладів освіти;
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 децентралізація та ефективне управління загальною
середньою освітою, що сприятиме реальній автономії
школи;
 створення сучасного освітнього середовища, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для
навчання учнів, вчителів і батьків.
З метою вирішення питання належного забезпечення дітей
шкільною та дошкільною освітою у 2017 році відкрито новий
заклад дошкільної освіти №7 «Перлинка» на 120 місць по
вул.Б.Гмирі.

Крім того, триває активне будівництво на умовах
співфінансування з місцевого та державного бюджетів: гімназії по
вулиці Вишневій;
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Здійснюється добудова Бучанського
комплексу школи № 3 на 25 класів.

навчально-виховного

Продовжується будівництво:
 нового дитячого садочку по Л. Українки на 144 місця;
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 спортивного комплексу на базі школи №2.
Крім цього, розроблена проектно-кошторисна документація
реконструкції:
 Бучанського навчально-виховного комплексу на базі школи
№ 2 на 640 учнівських місць;
 Бучанської школи № 1 на 990 учнівських місць;
 Будівництва ще одного ДНЗ по вул. І. Кожедуба на 240
місць;
 Добудови ДНЗ № 4 «Пролісок» на 6 груп.
В Бучанській школі № 5 з поглибленим вивченням іноземних
мов триває реконструкція з утеплення та заміни покрівлі.
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У 8 закладах освіти проведено енергоаудит, отримані висновки
вже подані на фінансування за рахунок коштів державного
бюджету.
Здійснена реконструкція
покриттям у школі № 4.

футбольного

поля

із

штучним

У 2017/2018 навчальному році у 7 закладах комунальної
власності та 2 ліцензованих закладах приватної власності відкрито
204 класи, у них навчається 5419 учнів, що на 451 учня більше у
порівнянні з 2016/2017 навчальним роком. Крім того, у школах
міста навчаються 267 дітей, сім’ї яких переїхали із східних
областей України та АР Крим та 119 дитини виховується в ДНЗ.
У рамках становлення Нової Української школи відбулася
реорганізація закладів загальної середньої освіти. Метою даного
процесу є впровадження якісного профільного та допрофільного
навчання. Станом на 1 вересня 2017 року із 6 шкіл 5 закладів є
закладами нового типу (4 спеціалізовані школи і 1 гімназія).
З метою виконання Закону України «Про освіту» у частині
автономії закладів освіти всі школи було переведено на
самостійний бухгалтерський облік.
В дитячих садочках комунальної та приватної власності
виховується 1996 дітей. У 2017 році значно розширено мережу
дитячих садочків шляхом:
• відкриття дитячого садочку №7 «Перлинка» (6 груп; 120
місць);
• відкриття 3 додаткових груп шляхом реконструкції
харчоблоку дичятого садочку «Берізка» та за рахунок
кабінетів гурткової роботи дичятого садочку №3 «Козачок»
та «Берізка»;
• ліцензування 5 приватних дитячих садочків (13 груп; 252
місця).
Це дало змогу додатково охопити дошкільною освітою 217
дітей.
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Пріоритетним напрямом роботи міської влади залишається
розвиток інклюзивної освіти. На базі інклюзивного закладу школи
№3 рішенням сесії було створено інклюзивно-ресурсний центр. Для
забезпечення ефективного функціонування центру восени 2017
року було закуплено обладнання для облаштування кабінету
лікувальної фізкультури, сенсорної кімнати, класу інклюзивного
навчання та інше специфічне приладдя.
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
року.
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Серед них: дев’ять учнів закладів освіти міста отримують
стипендії голови КОДА, а 16 учнів та 3 педагоги – стипендію
Бучанського міського голови.
10 переможців та призерів обласних предметних олімпіад,
конкурсу-захисту МАН, творчих конкурсів отримали змогу
відпочити у Міжнародному молодіжному таборі «Пщина – 2017»

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Бучанська міська поліклініка згідно комп’ютерних даних в
2017 році обслуговувала 38 129 чол., із них у 2017 році було
зареєстровано 243 внутрішньо переміщених осіб в тому числі 16
дітей (за весь минулий період внутрішньо переміщених осіб
зареєстровано 1350 чол. дорослих та 592 дитини), з Донецької,
Луганської областей та АР Крим, які звернулись до нашого закладу
та отримали кваліфіковану медичну допомогу, були взяті на облік і
надалі знаходяться під наглядом фахівців.
В поліклініці реалізується програма «Доступні ліки». На 2017
рік державою виділено, поліклінікою отримано та реалізовано
шляхом виписування рецептів 439,8 тис грн. Лікарями поліклініки
виписано 9708 рецептів та забезпечено препаратами майже 4000
осіб.
З 01.01.2017 року розпочав свою роботу фтизіатричний кабінет,
який налагодив роботу та взаємодію з обласними спеціалізованими
закладами охорони здоров’я.
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Педіатричне відділення, поділене на 8 дільниць, які
обслуговують лікарі-педіатри з вищою категорією – 3 чол., першою
категорією – 2 чол.
Педіатричне відділення обслуговує 181 дитину з інвалідністю,
на диспансерному обліку перебуває 355 дітей.
Крім цього педіатричне відділення проводить вакцинацію
дитячого населення, згідно Календаря профілактичних щеплень.
Протягом 2017 року поліклінікою за кошти місцевого бюджету
закуплено 1218 доз туберкуліну на суму 27 799,11 грн., та отримано
шляхом централізованого постачання 455 доз на суму 24 497,65
грн.
Протягом 2017 року здійснено 3141 виїзд невідкладної
медичної допомоги, зокрема 568 виїздів до дітей віком від 0 до 17
років.

Денний стаціонар поліклініки має 2 відділення в якому за рік
проліковано 1433 проти 1165 хворих в 2016 р. Добре оснащений
денний стаціонар забирає 25-30 % хворих традиційного стаціонару.
Лікування в денному стаціонарі значно дешевше, ефективніше, з
меншим психологічним навантаженням на хворого.
В цілому в 2017р. лікарями поліклініки було виписано ліків за
пільговими рецептами на загальну суму 574 тис. грн.(за минулий
рік 390 тис. грн.). Серед пацієнтів які отримали ліки за пільговими
рецептами є: діти з інвалідністю, діти до 3х років, багатодітні сім'ї,
інваліди І та II групи, учасники АТО, ліквідатори ЧАЕС, УВВВ,
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певні хронічні хворі, онкохворі, хворі на хворобу Паркінсона, УБД,
сімї загиблих та інші.
Стоматологічне відділення яке крім надання загальної
стоматологічної допомоги провело зубопротезування пільгової
категорії на загальну суму 125 тис. грн. (2016р.- 80 тис. грн.), а
також зубопротезування ліквідаторів ЧАЕС на суму 61 тис.грн.
(2016 р.- 25 тис. грн.).
Розміщене на І поверсі денного стаціонару, діагностичне
відділення за 2017 р. провело дорослому населенню в кабінеті УЗД
15705 обстежень (проти 12 466 за 2016 р.).
В 2017р. Бучанська поліклініка приймала активну участь у
залученні донорів, а саме: здали кров 125 чол. в кількості 53л.

Протягом звітного періоду було закуплено медичну апаратуру,
меблі, комп’ютерну техніку, господарській інвентар на загальну
суму 1 млн грн.
На даний момент в поліклініці проводяться реорганізаційні
заходи по розподілу на первинну та вторинну ланки надання
медичної допомоги згідно плану реформування в медичній галузі
шляхом створення:
1. КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр»;
2. КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
За минулий рік була проведена наступна робота щодо надання
допомоги громадянам, які потребують соціального захисту:
• організація роботи, пов’язаної з призначенням та виплатою
соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства;
• надання щомісячної адресної безготівкової субсидії для
відшкодування населенню витрат на оплату за користування
житлом, його утримання та комунальні послуги (водо-,
теплогазопостачання,
водовідведення,
вивезення
побутового сміття та рідких нечистот);
• здійснення заходів, пов’язаних з соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та внутрішньо-переміщених осіб;
• здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці;
• організація
компенсаційних
виплат
інвалідам
транспортне обслуговування, бензин і ремонт;

на

• забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів,
ветеранів війни та праці, постраждалих від аварії на ЧАЕС;
За 2017 рік видатки на вказані заходи із місцевого та
державного бюджетів склали 104 млн 285тис. грн.
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На виконання міської програми «З турботою про кожного»
використано коштів загального та спеціального фондів:
• 2016 (грн.) - 1 млн 233тис. 916грн.
• 2017 (грн.) – 1 млн 259тис. 275грн.
Сьогодні на обліку перебуває –10 тис. 861 чол.:
• інвалідів ВВВ та прирівняних до них категорій –138чол.,
• учасників бойових дій ВВВ та прирівняних до них
категорій, колишні неповнолітні в’язні концтаборів - 419
чол.;
• учасників війни –197чол.;
• дітей війни -2153 чол.;
• члени сімей загиблих, жертви нацистських переслідувань
та особи, на яких поширюється чинність Закону про
ветеранів ВВВ – 128чол.;
• ветеранів праці - 3900 чол.;
• громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 1074 чол.;
• ветеранів та інвалідів військової служби -82 чол.;
• багатодітних, малозабезпечених сімей -237 чол.;
• «Герой України-1 чол.
На обліку у Територіальному центрі з соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян
перебуває 144 людини.
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
На обліку Центру перебувє 87 сімей, як такі, що опинилися в
складних життєвих обставинах.
Центр здійснює супроводження 2 прийомних сімей, які
переїхали до м. Буча з зони АТО.
З 1 січня 2015 року спеціалісти займаються перевіркою
цільового використання державної допомоги при народженні
дитини. За 2017 рік відвідано і перевірено 515 осіб і складено
відповідні акти.
З липня 2017 року фахівці Центру складають оцінки потреб
дитини для оформлення допомоги одиноким матерям.
Дітей з сімей соціально незахищених категорій населення
постійно залучали до міських заходів та заходів, які проводились
благодійними організаціями, а саме: «Казкова вікторина» для дітей
з сімей ВПО, «Солодкий букет» до дня матері, заходи до Дня
захисту дітей, заходи до Міжнародного Дня інвалідів, заходи до
новорічних і різдвяних свят.
Діти мали змогу відвідати, «Океанаріум», «Планетарій»,
«Місто професій», «Музей Метро», завод виробництва «Кока –
Коли», завод виробництва «Еталон», музей Телебачення,
виготовляли цукерки на карамельній фабриці, познайомилися з
зірками на святі присвяченому до Дня захисту дітей, взяли участь у
різних майстер – класах.
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СЛУЖБА У СПРАВАХ СІМЕЙ
У м. Буча проживає 6426 дітей. На обліку служби перебуває
323 багатодітних сімей у яких виховується 1025 дітей. З них 277
сім’ї з 3 дітьми, 39 сімей – з 4 дітьми, 5 сімей з 5 дітьми, 1 сім’я – 6
дітей, 1 сім’я – 7 дітей.
У 2017 р. відбулося 1 усиновлення дитини-сироти; 11 дітей
отримали статус дитини-сироти та дитини позбавленої
батьківського піклування, які були влаштовані в сімейні форми
виховання.
Відсоток дітей влаштованих в сімейні форми виховання від
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що проживають в місті Буча – 95,8 %.
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Для дітей у місті відбувається велика кількість заходів. Це і
фестиваль сім’ї «Ми – бучанська родина», «Тато, мама, я – творча
сім’я», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», фотовиставка «Наше
сімейне селфі», виставка декоративно-ужиткового мистецтва,
театральна розважальна вистава «Зірка бажань», конкурс малюнка
на асфальті «Моє особливе літо!» тощо.
В минулому році, завдяки акції «Школяр» 294 багатодітні
родини отримали по 300,00 грн. на кожну дитину шкільного віку до
нового навчального року.
Організовано та проведено «Тиждень права», у рамках якого
відбулися профілактичні бесіди з питань протидії торгівлі дітьми
під час яких діти отримали інформаційні буклети «Збережімо
дітей».
В місті затверджена та діє міська комплексна програма
підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання
молоді міста “Молодь Бучі”. Метою програми є – розповсюдження
соціальної реклами з питань пропаганди здорового способу життя,
стимулювання кращих представників молоді міста, вручаючи їм
стипендії міського голови та молодіжні премії різного рівня,
організація та проведення фестивалів творчості серед дітей та
молоді.
В місті в минулому році було проведено 44
"Діти", "Вокзал", ″Вулиця″.

спільні рейди

На обліку Служби стоїть 9 сімей в них 13 дітей, як таких, що
потрапили в складні життєві обставини.
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Відпочинком та оздоровленням у 2017 році було охоплено
3022 дітей віком від 7 до 17 років. Це становить 95,2 % від
загальної кількості дітей (3172 осіб – за даними обласного
управління статистики Київської області).
Першочергово путівки отримували:
• діти-сироти;
• діти з інвалідністю;
• діти загиблих учасників АТО;
• діти учасників АТО;
• діти з багатодітних сімей;
• діти ВПО.
У 6 пришкільних таборах влітку відпочило – 900 дітей.

ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
На обліку перебуває – 280 осіб учасників АТО.
21 учасник АТО отримав одноразову грошову допомогу на
загальну суму 23 тис. грн.;
91 учасник бойових дій АТО протягом року отримав по 1000,00
грн. одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 91 тис.
грн.).
До 8 Березня 11 жінок-вдів отримали по 1 тис. грн.
47 учасникам АТО виплачено матеріальну допомогу у розмірі
однієї мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.) та 15 учасникам
АТО, які уклали контракт або були поранені, виплачено кошти на
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загальну суму 180 тис. грн. за програмою Київської обласної
державної адміністрації «Назустріч дітям» .

Хочу зупинитись на заходах, які вживались Бучанською
міською радою в напрямку забезпечення земельними ділянками,
житлом учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО.
Ще у травні місяці 2015 року Бучанською міською радою
прийнято рішення №2208-70-VI «Про визначення території для
житлового будівництва учасників АТО, учасників бойових дій
Афганістану», яким визначено територію, відповідно до
затвердженого детального плану території, для житлового
будівництва учасників АТО та членам родин загиблих
військовослужбовців – учасників АТО, учасників бойових дій
Афганістану, в межах вулиць Яблунська ( раніше
Кірова),
Вокзальна та колії Південно- Західної залізниці ( територія за ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3).
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На підставі затвердженої містобудівної документації міста
було розроблено та затверджено Детальний план території,
орієнтовною площею 10,0 га в межах вулиць Яблунська, Соломії
Крушельницької та Івана Кожедуба в м. Буча.
В межах вищевказаної території, а саме межах вулиць
Яблунська, Соломії Крушельницької та Івана Кожедуба в м. Буча
відведено земельні ділянки на комунальне підприємство
«Бучабудзамовник» для багатоквартирної житлової забудови для
учасників АТО.
В межах даної території, земельну ділянку площею 0,7582 га,
що по вул.І.Кожедуба, 8-Б, в м. Буча передано в суперфіцію
Бучанській міській організації «Українська спілка ветеранів
Афганістану» для багатоквартирної житлової забудови для
учасників бойових дій Афганістану. Оскільки Бучанська міська
організація ветеранів Афганістану є неприбуткової організацією,
тому ними
було визначено та залучено забудовника даної
земельної ділянки, де в результаті забудови 21 член спілки
отримає квартири - підписані відповідні договори. На даний час
ведеться забудова земельної ділянки.
В межах вищевказаної території рішеннями Бучанської міської
ради виділено та передано у приватну власність 72 ( сімдесят дві)
земельні ділянки, площею по 700 кв. м кожна, учасникам бойових
дій АТО. Власники земельних ділянок об’єднались в кооператив.
На даній території будується багатоквартирний житловий будинок,
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де в результаті забудови 72 учасники АТО отримають квартири підписані відповідні договори.
Відповідно до рішень Бучанської міської ради №332 від
31.03.2016 та № 807 від 06.10.2016р 36 учасників АТО отримають
квартири в ЖК « Сонячна оселя» - підписані відповідні договори.
Таким чином, 129 учасників АТО та учасників бойових дій
отримають квартири.

За договорами суперфіцій (право забудови) були передані
наступні земельні ділянки :
• земельна на ділянка площею 1,0233 га
по вул.
І.Кожедуба,8 громадській організації «Всеукраїнський
союз ветеранів АТО».
• земельна ділянка площею 0,7582 га по вул. І.Кожебуда
громадській організації «Бучанська спілка ветеранів війни
– учасників бойових дій та їх сімей» - в результаті забудови
27 учасників АТО отримають квартири. Спілка самостійно
визначила забудовника та підписані відповідні договори,
будівництво ще не ведеться.
Запроектовані земельні ділянки і наданий час розпочаті роботи
по їх відведенню та формуванню в ДЗК на КП «Бучабудзамовник»:
• земельна ділянка площею 0,5200 га по вул. І.Кожедуба;
• земельна ділянка площею 0,5180 га по вул. І.Кожебуда,10Б;
38

• земельна
ділянка
площею
0,4000
га
по
вул.С.Крушельницької,12-з;
• земельна ділянка площею 0,9223 га по вулиці Яблунська,
239.
Крім того, в місті Буча виділено для житлового будівництва 11
(одиннидцять) земельних ділянок сім’ям загиблих участників АТО.
Та виділено 14 (чотирнадцять) земельних ділянок учасникам
бойових дій АТО для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд.
У 2017 році маємо проблемні питання, оскільки на думку
генеральної прокуратури не маємо права розпоряджатися землями,
котрі в межах населеного пункту.
Загальна площа міста Буча становить 2658,1362 га затверджена
рішенням Київської обласної ради за № 219-17-ІУ від 22 жовтня
2004 року відповідно до розробленого ДП «Київський інститут
землеустрою» проекту землеустрою щодо встановлення і зміни
меж міста (селища) Буча Ірпінського регіону Київської області.
Межі міста встановлені в натурі на місцевості та закріплені
межовими знаками міста Буча Київської області.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – РОБОТА БУЧАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Коротко про сесійну діяльність Бучанської міської ради.
У в 2017 році було проведено 16 сесійних засідань Бучанської
міської ради - 12 чергових, 4 позачергових сесій (32 та 35 сесії
39

складались із двох засідань). Пленарні засідання ради проводилися
гласно, за участю керівників міських управлінь, відділів і
структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради,
представників громадськості міста.
З метою посилення соціальної підтримки та захисту мешканців
м.Буча, особливо соціально незахищених осіб та членів їх сімей в
2017 році було затверджено:
 Програму проведення поточного ремонту житла інвалідам
та учасникам бойових дій Другої світової війни м.Буча в
2017-2018 роки,
 Програму «З турботою про кожного» на 2017-2018 роки,
 Програму зайнятості населення на 2017-2018 роки та інш.
З метою підвищення безпеки дорожнього руху та громадської
безпеки було затверджено Програму підвищення безпеки
дорожнього руху та впровадження системи відеоспостереження у
місті Буча на 2017-2018 роки.

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ГРОМАДЯН МІСТА
У 2017 році надійшло 2745 звернень громадян, з яких 764
надійшли поштою, 929 зареєстровано та розглянуто на особистому
прийомі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
загальна кількість звернень збільшилась на 254.
Крім того, загальним відділом Бучанської міської ради у 2017
році було реєстровано та поставлено на контроль вхідної
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кореспонденції від підприємств, установ та організацій 3198
(близько 60 вхідних листів щотиждня).
За звітний період до Бучанської міської ради надійшло 42
колективних звернення. У порівнянні з минулим роком кількість
колективних звернень зменшилась на 71. З питань аграрної
політики і земельних відносин надійшло 670 звернень, з питань
комунального господарства, транспорту і зв’язку 507, житлової
політики 138, соціального захисту 755. Авторами листів переважно
є найменш соціально незахищені категорії громадян: пенсіонери,
інваліди, члени багатодітних сімей та одинокі матері.

За 2017 рік Центром надання адміністративних послуг
опрацьовано 13429 звернень щодо надання адмінпослуг,
консультацій та вирішення нагальних питань громадян.
У центрі надання адміністративних послуг працює 11
адміністраторів та представники комунальних служб, такі як
«Ірпіньводоканал», «Київоблгаз».
На сьогоднішній день у Центрі можна отримати 145
адміністративних послуг.
У подальшому серед основних завдань Центру є збільшення
переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр,
підвищення якості таких послуг, скорочення строків та видатків на
їх надання, впровадження нових інформаційних технологій для
спрощення процедури отримання адміністративних послуг.
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В зв’язку з великим об’ємом роботи та збільшенням
відвідувачів відділу реєстрації місця проживання розширено штат
відділу на 1 одиницю та закріплено за відділом нове приміщення
для якісного прийому громадян (біля приміщення Пенсійного
фонду). Створено комп’ютерну програму для ведення реєстру
територіальної громади та оформлення документації при
реєстрації/знятті з реєстрації громадян, а також використовується у
роботі комп’ютерна програма для оформлення заяв та довідок у
електронному вигляді.
У 2017 році працівниками відділу було опрацьовано 17724
звернень громадян, в тому числі зареєстрували своє місце
проживання у м. Буча 2560 осіб та 9257 отримали довідки.
Для покращення роботи відділу на 2018 рік планується :
• встановити електронну чергу;
• встановити термінал для оплати адміністративних послуг;
• покращити роботу у веденні електронного реєстру
територіальної громади;
 вжити заходів щодо підвищення кваліфікації працівників
відділу.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
2017 рік відзначився невеликою кількістю загорань осередків
торфу (0.05 га) в заплаві річки Буча, а також підтопленням
територій міста внаслідок великої кількості опадів, або танення
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снігу. Для гасіння та ліквідації наслідків підтоплення
застосовувались технічні засоби, як пожежно-рятувальних частин,
так і підприємств та організацій. На ліквідацію надзвичайних
ситуацій з міського матеріального резерву паливно-мастильних
матеріалів було виділено 370 л бензину.
У 2017 році надано матеріальну допомогу громадянам,
постраждалим від надзвичайних ситуацій та надзвичайних
обставин (пожежі та підтоплення), у сумі 30,5 тис. грн.
29 та 30 серпня 2017 року проведено командно-штабні
навчання з органами управління та силами цивільного захисту
Бучанської міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Київської області.
Проведено 2 громадських слухання з питань охорони
громадського порядку та обговорення проблемних питань
забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян, стану правопорядку та злочинності на території міста
Буча.
Кількість відеокамер зовнішнього спостереження на території
міста доведено до 45 одиниць, інформація з яких передається на
пункт цілодобового чергування, розташований в приміщенні
виконавчого комітету Бучанської міської ради.
Розроблено та затверджено міські програми:
Цільову програму захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
м.Буча на 2018-2020 роки;
Програма підвищення безпеки дорожнього руху та
впровадження системи відеоспостереження у місті Буча на 20182019 роки.
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ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА ТА ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За 2017 рік спеціалістами юридичного відділу здійснювалось
представництво у 127 судових справах, забезпечено участь у понад
300 судових засіданнях у яких стороною є Бучанська міська рада.
Основні здобутки юридичного відділу в царині захисту прав та
законних інтересів Бучанської міської ради в судах є наступними:
1. Вжито рішучих заходів до повернення в Ірпінський міський
суд матеріалів вилученої в серпні 2016 року прокуратурою
Київської області матеріалів судової справи №367/4187/14-ц,
зокрема: ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 10.03.2017 року
та Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2017
року, які набрали законної сили, зобов’язано органи прокуратури
повернути вилучені матеріали судової справи. Не дивлячись на те,
що прокуратурою до цього часу справу не повернуто,
продовжуються вживатись всі процесуальні механізми для
досягнення позитивного результату.
2. В лютому 2017 року Печерським районним судом м. Києва
задоволено скарги представників Бучанської міської ради і
зобов’язано повернути всі вилучені ГПУ в ході обшуку в липні
2016 року з приміщення Бучанської міської ради речі і документи
(понад 45 мішків). Головним чином, це рішення міської ради. В
липні-серпні 2017 року, більш ніж через рік процесуальної
боротьби, документи було повернуто, чим розблоковано
діяльність БМР, зокрема і по наданню адміністративних послуг.
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3. Завдяки принциповій позиції юридичного відділу,
неправомірні дії прокурора ГПУ Войтовича О.М. знайшли свою
об’єктивну оцінку: в жовтні 2017 року рішенням Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів за численні порушення,
допущені під час обшуку в міській раді в липні 2016 року, а також
безпідставне вилучення рішень ради та їх неповернення прокурору
Войтовичу О.М. оголошено ДОГАНУ.
4. Реально захищено та поновлено права 2-х громадян
нашого міста в судовому порядку: Лінчук та Лози, які через
сумнозвісне «рішення Мікуліна» по 890 га. та незаконну позицію
органів Держгеокадастру України не можуть приватизувати свою
землю. Суди визнали безпідставність та незаконність висновків
органів Держгеокадастру щодо відмови мешканцям міста у
приватизації їх земельних ділянок з мотивів їх належності до
земель лісового фонду. На даний час ведеться активна робота по
захисту інших мешканців міста, які стикнулись з подібними
фактами.
5. В апеляційному та касаційному порядку відстояно законні
права та інтереси мешканців міста на їх земельні ділянки в
мікрорайоні «Рокач» в м. Буча. Судами було підтримано
обгрунтовану і законну позицію представників міської ради і
визнано законними дії та рішення стосовно виділення
громадянам упродовж 2008-2012 років земельних ділянок у
даному
мікрорайоні.
Продовжують
вживатись
заходи
представницького характеру на даному напрямку.
6. В судовому порядку визнано незаконними висновки Акту
ревізії фінансово-господарської діяльності, яка проводилась в липні
2015 року Державною фінансовою інспекцією України в Київській
області. Тоді, органами держфінінспекції було необгрунтовано і
безпідставно встановлено збитки, нібито заподіяні місцевому
бюджету на загальну суму 32 млн грн. Однак, в судовому порядку,
в тому числі завдяки проведеній судовій економічній експертизі,
призначеній за клопотанням представників міської ради, вдалось
відстояти позицію БМР і спростувати безпідставні звинувачення
у будь-яких порушеннях законодавства та заподіяння збитків.
7. Юридичним відділом спрямовано
контрагентів Бучанської міської ради.
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8. Заявлено 15 позовів, з яких 4 задоволено на суму 345 184,35
грн., на розгляді залишається 11.
9. За 2017 рік укладено 39 договорів пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Буча на загальну суму 75 862 873,00 грн.
10. Ревізія фінансово-господарської діяльності міської ради,
проведена в липні-вересні 2017 року не встановила суттєвих
порушень та збитків місцевому бюджету в тому числі і завдяки
вжитим заходам юридичним відділом на опрацювання
заборгованостей, вчасного вжиття заходів претензійно-позовного
характеру.

Стратегічні завдання, які ставить перед собою відділ у 2018
році:
1. Повернення матеріалів судової справи № 367/4187/14-ц
до Ірпінського міського суду та продовження її розгляду.
2. Реєстрація речових прав на всі об’єкти комунального
майна за територіальною громадою м. Буча.
3. Упорядкування відносин з оренди комунального майна
шляхом розроблення проекту регуляторного акту.
4. Забезпечення участі у судових засіданнях та домогтись
реального поновлення прав мешканців міста на приватизацію їх
земельних ділянок.
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На обліку потребуючих поліпшення житлових умов при
виконавчому комітеті Бучанської міської ради перебувають 1687
сімей, із них:
 у загальній черзі 907 сімей;
 у списках громадян, які мають право першочергового
отримання житла: 472 сімей;
 у списках громадян, які мають право позачергового
отримання житла: 308 сімей;
Станом на 01.01.2018 року на квартирному обліку при
виконавчому комітеті Бучанської міської ради перебувають 22 сім’ї
учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, із них:
 три сім’ї загиблих воїнів АТО;
 один інвалід війни 2 групи;
 один інвалід війни 3 групи;
 п’ять внутрішньо переміщених осіб.
Видано свідоцтв про право власності на квартири, відповідно
до Закону України «Про приватизацію державного житлового
фонду»: 35
Проведено 12 засідань комісії з житлових питань.
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КУЛЬТУРА, МОЛОДЬ ТА СПОРТ
Протягом 2017 року робота у сфері культури та спорту була
переважно спрямована на виконання Програми розвитку культури
міста Буча на 2016-2018 роки, Програми розвитку бібліотечної
справи, Програми розвитку спорту міста Буча.
В літній період відділом культури та спорту проводиться низка
міжнародних, всеукраїнських , обласних та місцевих фестивалів та
заходів в Бучанському міському парку, який традиційно вже став
центром культурного та духовного розвитку жителів міста Буча.
Культурне обслуговування населення міста Буча здійснюють 2
бібліотеки (доросла і дитяча), 2 будинка культури, дитяча
школа мистецтв ім. Л.Ревуцького, Центр культури і дозвілля.
Спортивне обслуговування міста здійснюють 2 міські стадіони,
спортивні зали, спортивні майданчики міста.
На базі установ відділу культури та спорту працює 20 клубних
гуртків, у яких налічується близько 275 учасників, з них 15 гуртків
– для дітей та юнацтва.

Цього року у Центральному будинку культури було проведено
капітальний ремонт актової зали з заміною вікон та придбання
нових меблів та обладнання.
У 2017 році при Центральному будинку культури було
створено такі дитячі та молодіжні творчі колективи, а саме: гурток студія пісочної анімації «SandPlay», дитячий театральний колектив
«Іскра натхнення».
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В дитячій школі мистецтв ім..Л.Ревуцького навчається 650
дітей різного віку, більшість з них у цьому році здобули
лауреатство в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських
конкурсах, фестивалях, виставках.
Рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради
звільнені від батьківської плати 147 учнів дитячої школи мистецтв
ім..Л.Ревуцького (діти з багатодітних родин, діти-інваліди, діти, що
знаходяться
під
опікою,
переможці
Міжнародних
та
Всеукраїнських конкурсів та фестивалів).

В місті
щороку проводиться понад 500 культурномистецьких заходів для жителів та гостей міста, з них:
 Міжнародний музично-театральний фестиваль «О-Fest»
вже традиційно кожного року проводиться в Бучанському
міському парку у плідній співпраці Київського театру
оперети та Бучанської міської ради - подія міжнародного
рівня, якою захоплюються, пишаються і з нетерпінням
чекають шанувальники мистецтва по всьому світу.
 «Пасхальний Благовіст» - урочиста хода представників
всіх релігійних конфесій.
 Літературно-мистецька акція «Булгаківська весна».
 Міжнародний теле-радіо фестиваль «Прем’єра пісні 2016».
 Фестиваль мистецтва «Мистецький олімп» дитячих
творчих колективів міста.
 День сім’ї проводиться у форматі міського фестивалю
«Бучанська родина».
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 Етнографічне та автентичне свято «Івана Купала».












Концерт рок-оркестру «Бревіс».
Започатковано проведення фестивалю «Карася».
Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської творчості
«Пісенні візерунки».
Всеукраїнський фестиваль духовної музики «Веденські
піснеспіви».
Фестиваль «Книжкова Буча», за участю відомих
письменників та поетів.
Кубок України з мотокросу.Фінал.
Міжнародна велогонка.
Міжнародні футбольні зустрічі.
Матч ветеранів збірної України і Бучанської громади
ІІ Чемпіонат БОТГ з футболу -2017.
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Відділ культури та спорту у співпраці з Українським
гуманітарним інститутом, громадськими організаціями міста,
інформаційними партнерами проводять ряд благодійних , творчих
заходів, зокрема акція доброти «Записки Доброти» спільно з БО
"Фонд громади міста Буча", низку заходів для людей з обмеженими
можливостями з МГОЇ «Відгук», також проводимо заходи з
вшанування культур національних меншин.
З нагоди святкування загальноукраїнських свят щороку
проводяться виставки-ярмарки народних ремесел, в яких беруть
участь гончарі, майстри м’якої іграшки, майстри вишивки, обробки
шкіри, по обробці природного каменю та металу.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ НА 2018 РІК
Це лише основні показники за минулий рік. Багато зробленого
залишилося так мовити «поза кадром»: не акцентував увагу на тих
здобутках, до яких кожен із Вас дотичний, бо Ви про це знаєте не
гірше за мене.
Підбиваючи підсумки сказаного, хочу
ключових завданнях на нинішній 2018 рік:

зупинитись

на

 завершення будівництва всіх освітніх об’єктів;
 продовження
процесу
добровільного
об’єднання
Бучанської об’єднаної територіальної громади;
 проведення медичної реформи;
 впровадження інноваційних енергоефективних заходів;
 участь у інвестиційних проектах та програмах;
 підвищення інвестиційної привабливості;
 активізація національно-патріотичного виховання молоді;
 будівництві та ремонті доріг;
 співпраці з правоохоронними органами щодо протидії
злочинності;
 екології та утилізації сміття.
Дякую за увагу!
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