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ШАНОВНА ГРОМАДО!
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» представляю звіт про проведену роботу
за минулий рік.
Це своєрідне підбиття підсумків колективної кропіткої роботи
всієї об’єднаної територіальної громади, кожного із вас.
Одним з головних завдань на посаді міського голови вважаю
забезпечення відкритості і прозорості в прийнятті рішень,
організації конструктивного діалогу з громадськістю.
Це було, і на сьогодні є, визначальним в моїй роботі, бо за всі
здобутки минулого року ми маємо завдячувати перш за все праці та
наполегливості жителів громади – платників податку до міського
бюджету, ініціативним підприємцям, громадським організаціям та
активним громадянам, яким не байдужа доля нашої об’єднаної
територіальної громади.
Багато важливих подій 2018 стали визначальними у житті
громади, серед яких – створення Бучанської ОТГ( позитивний
висновок КОДА отримали 15 вересня під час святкування Дня
міста).
Чим іще запам’ятався минулий рік? Переконаний, що кожен із
присутніх може назвати не одну добру справу, якою пишається
громада.
БЮДЖЕТ
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський
бюджет, який з моменту розвитку Бучі, як міста обласного значення
зріс у 5 разів.
У 2007 році бюджет міста становив 75,1 млн.грн., в 2018 році
бюджет затверджений у сумі 373,1 млн. грн.
Темпи розвитку територіальної громади збільшуються, щороку
підвищується фінансово-економічна самостійність місцевого
самоврядування.
Після
створення
Бучанської
об’єднаної
територіальної громади бюджет міста Буча, з врахуванням
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приєднаних сіл Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка та Тарасівщина у
2019 році затверджено в розмірі 439,2 млн. грн.
У 2018 році, як і в попередніх роках, забезпечено стабільність
міського бюджету, не допускалось заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери та комунальних
підприємств міста, вчасно здійснювались проплати за енергоносії.
За 2018 рік (без врахування офіційних трансфертів ) бюджет
отримав 194,8 млн.грн. Темп росту до 2017 року складає +17,5%.
Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до
бюджету є:
1. Податок на доходи фізичних осіб – 72,1 млн. грн. (питома
вага - 37,0%);
2. Податок на майно – 48,1 млн.грн. (питома вага - 24,7%);
3. Єдиний податок – 43,3 млн. грн. (питома вага - 22,2%);
4. Внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акцизний
податок) – 25,9 млн. грн. (питома вага - 13,3%);
5. Інші – 5,4 млн. грн. (питома вага - 2,8%).
Офіційні трансферти (дотації, субвенції) в 2018 році надішли в
розмірі 189,0 млн. грн. Темп росту до 2017 року складає +12,5%,
тобто міський бюджет міста Буча на кінець 2018 року отримав
383,8 млн. грн.
За підсумками 2018 року найбільшими платниками податків і
зборів до бюджету міста є:

ПрАТ "Нова Лінія",

ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг",

ПП "Деліція",

ТОВ HВП МАДЕК,

ТОВ "НОВУС Україна",

ПРАТ "КРАЙ КЕРАМА",

ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК»,

ТОВ "Техпромсервiс ЛТД", та інші.
а також суб’єкти підприємницької діяльності:

Брусліновський В. В.,

Мостіпака В. Л.,

Горовець Е. М.,
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Прожога О. Ю.,

Джигомон Є. О.,

Філатов Е. О.,

Дядченко Т. М.,

Легусь В. М.,

Кудінова К.М.,

Кулагін Д. Ю.,

Білоконь С. I. та ін.
ВИДАТКИ
При затвердженому плані з урахуванням змін та доповнень на
2018 рік у сумі 425,0 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду –
347,3 млн. грн., спеціального фонду – 77,7 млн. грн., видаткова
частина бюджету міста Буча за 2018 рік становить 402,5 млн. грн.,
у тому числі видатки загального фонду – 339,3 млн. грн. , видатки
спеціального фонду – 63,3 млн. грн.
Видатки загального фонду
На фінансування за галузевим принципом із загального фонду
направлено на:

освіту – 131,7 млн. грн.( питома вага у видатках – 38,8%);

на охорону здоров'я – 30,1 млн. грн. ( питома вага – 9%);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 108,2 млн.
грн.( питома вага - 31,9%);

культуру і мистецтво - 8,9 млн. грн.( питома вага –
2,6%);

фізичну культуру і спорт – 3,0 млн. грн.( питома вага –
0,8%);

на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста
та транспорт направлено – 25,1 млн. грн. ( питома вага – 7,4%) ;

на органи місцевого самоврядування – 31,4 млн. грн.(
питома вага – 9,3%);

іншу діяльність – 0,9 млн. грн. (утримання засобів
масової інформації, виплати постраждалим від пожеж та інші
надзвичайні ситуації) питома вага – 0,3%).
Видатки спеціального фонду
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При уточненому плані за 2018 рік видатки спеціального фонду
м. Буча в сумі 77,7 млн. грн., фактично використано 63,3 млн. грн. з
них в тому числі бюджет розвитку 52,1 млн. грн.:
 проведені капітальні ремонти приміщень та ігрових
майданчиків дошкільних навчальних закладів м. Буча на 1,7 млн.
грн.;
 виготовлено ряд проектів кошторисно-будівної документації
соціальної та дорожньої інфраструктури м. Буча на 3,1 млн. грн.;
 капітальне будівництво та ремонт шкіл, спортивних
майданчиків та полів, Бучанського центру позашкільної освіти –
пластового вишкільного центру м. Буча на 16,5 млн. грн.;
 інклюзійно-ресурсні
центри
оснащено
сучасними
спеціальними меблями, дидактичними матеріалами та іншими
основними засобами для навчальних процесів, для загально
навчальних закладів м. Буча закуплено мультимедійні засоби для
класів, хімії, біології, фізики та інше на 3,1 млн. грн.;
 в сфері охорони здоров’я в розрізі новостворених на базі
медичної реформи некомерційних комунальних підприємст
«Бучанський
консультативнодіагностичний
центр»
та
«Бучанський центр первинної медико – санітарної допомоги»
Бучанської міської ради проведено ремонти та оснащенно сучасним
медичним обладнанням (1,5 млн. грн.);
 в сфері культури та спорту поповнено бібліотечні фонди та
придбано спорт інвентар (1,5 млн. грн.);
 по галузі житлово комунального господарства та дорожнього
було проведено капітальні ремонти мереж вуличного освітлення,
ліфтів, тротуарів, дорожнього покриття, дахів житлових будинків
та на основні потреби по благоустрою міста Бучі (24,8 млн. грн.).
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У 2018 році чисельність наявного населення в місті склала
майже 35 тисяч осіб. Загальний приріст населення склав 1 103
особи.
Протягом 2018 року було зареєстровано по м.Буча:
• фізичних осіб-підприємців – 508;
• юридичних осіб – 104.
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Середньомісячна номінальна заробітна плата станом на 1
жовтня 2018 року становила 8 777,0 грн. і збільшилась у порівнянні
з минулим роком на 22,1 %.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в м. Буча станом на 1
жовтня 2018 р. склав 8 млн. 801 тис.дол. США, що на 7,9 %
більше обсягу прямих інвестицій на початок 2017р.
Основними країнами-інвесторами є Польща, Кіпр, Віргінські
Острови (Брит.) та інші держави.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли в
підприємства з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних
засобів
і
мотоциклів,
підприємства
промисловості, організації, що здійснюють операції з нерухомим
майном, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську
діяльність.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в
м. Буча станом на 01.11.2018 складав 440 млн. 138 тис.грн. та зріс
в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 33,7 %.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ МІСТА
Бучанською міською радою з метою залучення додаткових
коштів було оформлено і подано заявки на участь у грантових та
інвестиційних проектах у наступних сферах:
 енергозбереження (утеплення фасаду та заміна покрівлі
ЗОШ №3 м.Буча, ДНЗ «Берізка» м.Буча, ясла-садок № 18 «Золота
рибка» с. Блиставиця, проведення капітального ремонту систем
вуличного освітлення с. Луб’янка та с.Гаврилівка);
 охорони здоров`я (будівництво амбулаторій загальної
практики Бучанської ОТГ);
 культури (реконструкція будинків культури с. Луб’янка та
с.Гаврилівка);
 освіти (будівництво гімназії, дитячого дошкільного
закладу, спортивного блоку в комплексі з будівлями ЗОШ №2,
водно-спортивного комплексу у м.Буча, реконструкція ЗОШ з
добудовою дошкільного закладу у с.Мироцьке);
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 транспортної інфраструктури (ремонт, реконструкція,
доріг та тротуарів Бучанської ОТГ);
 водопостачання (реконструкція мережі водопостачання
с. Гаврилівка, будівництво водопровідної мережі с.Мироцьке);
 теплопостачання (ремонт вузла вводу з установкою
автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання ДНЗ №5
«Капітошка» та ЗОШ №4) тощо, було подано 49 заявок на участь у
в грантових та інвестиційних проектах.
За підтримки Інституту бюджету та соціально-економічних
досліджень та за фінансування USAID Україна у місті було
проведено пілотний проект «Громадський бюджет», що є
частиною міського бюджету, з якого на конкурсній основі
здійснюється фінансування проектних пропозицій (оформлених
ідей), підготовлених мешканцями (авторами).
Переможцями голосування стали три малі проекти та один
великий.
1)МАЛІ:
1.Проект «Інформаційний простір для впровадження медіа
освіти» (НВК №2). Проект реалізовано (закуплено 17 комп’ютерів
та підвісний екран для проектора).
2.Проект «Створення ресурсних зон для розвитку дітей з
особливими освітніми потребами» (Інклюзивно-ресурсний
центр). Реалізація проекту на стадії закінчення. (закуплено
навчальні посібники та дидактичні матеріали, обладнання для
розвитку загальної моторики, ноутбук).
3.Проект «Сучасний освітянський Арт-простір» (на базі 3
школи). Проект реалізовано (закуплено проектор, проектний
екран, сценічну акустику, мікрофон, ноутбук)
2) ВЕЛИКИЙ ПРОЕКТ:
Розпочалася реалізація великого проекту
«Безпечний
пішохідний перехід біля школи №3 вул. Вокзальна 46а».
Сьогодні вже розроблено проектно-кошторисну документацію
даного проекту.
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БУЧАНСЬКЕ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
На території Бучанської обєднаної територіальної громади
існує велика кількість водоймищ, з яких можна зробити прибуткове
рибне господарство.
Любительське та спортивне рибальство сьогодні стає дедалі
більш популярним видом дозвілля мешканців і тому належна його
організація стає приіоориітетним напрямком роботи у цій сфері.
Розведення риби – одне з небагатьох напрямків сільського
господарства, яке в найменшій мірі піддається ризику
несприятливих погодних умов. Завдяки цьому, рентабельність
розведення риби, зберігається на рівні 20%.
Підприємства, що професійно займаються промисловим
вирощуванням риби в регіоні відсутні, а отже, це формує
перспективні незайняті ринкові ніші.
Риба і рибопродукція займають важливе місце у раціоні
людини серед основних видів продукції тваринництва. Споживання
рибопродукції забезпечує населення білками тваринного
походження. Важлива увага у підвищенні забезпечення населення у
якісних рибопродуктах повинна полягати у розвитку внутрішніх
водойм.
Розвиток рибного господарства передбачатиме розроблення
Програма розвитку рибного господарства на території Бучанської
ОТГ.
Споживання риби та рибних продуктів в Україні за даними
головного управління статистики з 2013 року до 2018 року стрімко
зростає.
Враховуючи вищевикладене доцільно створити комунальне
підприємство в складі Бучанської міської ради «Бучанське рибне
господарство» діяльність, якого буде спрямована на:
 здійснення господарської та управлінської діяльності на
водних об’єктах Бучанської ОТГ;
 організація любительського та спортивного рибальства;
 забезпечення збереження природозаповідного фонду;
 виконання робіт по зовнішньому благоустрою, у тому числі:
освітленню, озелененню та догляду за об'єктами благоустрою,
а також інші види діяльності;
 організація місць відпочинку та місць для кемпінгу;
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 надання в оренду водних транспортних засобів;
 реалізація риби та рибної продукції.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
В рамках реалізації проекту USAID (Агентство США з
міжнародного розвитку) спільно з Асоціацією міст України
розпочато процес написання Стратегії розвитку Бучанської
об’єднаної територіальної громади - основного довгострокового
документа розвитку територіальної громади, який декларує
напрями економічного та соціального розвитку на тривалу
перспективу.
У 2018 році Бучанська міська поліклініка в рамках проекту
«USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії» в Україні отримала методичну
допомогу в процесі підготовки до переходу на нову систему
фінансування, впровадження реформи охорони здоров’я на ПМД та
перетворення Бучанської міської поліклініки з комунальної
установи на комунальне некомерційне підприємство.
БУЧАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
2018 рік став історичним роком – роком створення Бучанської
об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли села
Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка та Тарасівщина.
Також пройшли всі законодавчі процедури та очікують на
позитивний висновок Київської облдержадміністрації: селища
Ворзель, Бабинці, села Буда-Бабинецька, Здвижівка та Мироцьке.
Тяготіють до об’єднання й інші населені пункти, які сьогодні
тільки розпочинають процес обговорення питання приєднання до
міста Буча.
Так, наприклад, вже 23 лютого відбудуться громадські
слухання у селищі Клавдієво-Тарасове, де мешканці будуть
визначатися з об’єднанням.
Результати за 6 місяців, з моменту створення Бучанської
об’єднаної територіальної громади наступні:
• забезпечено повноцінне збалансоване харчування для дітей
дошкільного віку в селах Блиставиця, Луб'янка, Гаврилівка та
Тарасівщина;
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• виділено кошти на придбання службових автомобілів на
старостинські округи для обслуговування галузей освіти,
медицини, культури та соціального забезпечення.
• збудовано ігрові майданчики та виділено кошти на
будівництво спортивних майданчиків у всіх населених
пунктах Бучанської ОТГ.
• забезпечено понад 2 тис. категорійних дітей, а також творчих
та обдарованих учнів об'єднаної громади безкоштовними
квитками від міської ради на Льодовий каток та «Бучанські
атракціони».
• передано санітарний автомобіль Гаврилівській амбулаторії
який слугуватиме базою для формування в селі Пункту
постійного базування бригади екстреної медичної допомоги
для обслуговування мешканців прилеглих населених пунктів.
• Модернізовано котельну та замінено мережі із застосуванням
енергозберігаючих технологій в с.Гаврилівка за рахунок чого
зменшена вартість послуги на 50%.
• В усіх населених пунктах об'єднання розпочато встановлення
сучасного вуличного освітлення, що значно економить
бюджетні кошти.
Крім того, було напрацьовано цілу низку проектів для
реалізації в населених пунктах, що об’єдналися:
• капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження
двоповерхової будівлі Блиставицького ДНЗ №18 "Золота
рибка" за адресою: вул.Соборна,29.
• капітальний ремонт систем вуличного освітлення (заміна
світильників): с.Гаврилівка; с.Луб’янка; с.Блиставиця.
• реконструкція існуючої мережі водопостачання в с.Гаврилівка
по вул.Михайленка.
• реконструкція майданчика водопровідних споруд із
застосуванням новітніх технологій та встановленням
обладнання з очистки та знезалізнення питної води за
адресами: с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2, с. Луб’янка, вул.
Нова, 6.
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• будівництво амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Луб'янка;
• капітальний ремонт доріг комунальної власності: с.
Гаврилівка; с.Луб’янка; с.Блиставиця.
• реконструкція закладів культури в с.Гаврилівка, с.Лубянка,
с.Блиставиця.
РОЗВИТОК ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
В рамках виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку у 2018 році були реалізовані наступні
об’єкти:
І. Дорожньо-транспортна інфраструктура.
Проведено капітальний
ремонт вулиць і доріг вартістю
8,2 млн. грн. (16,6 тис. м2) а саме:
 капітальний ремонт доріг: Гагаріна, Садова, Яблунська,
Я.Мудрого, Вокзальна, Жовтнева, Вокзальна, Островського, тощо.
 капітальний ремонт, реконструкція тротуарних доріжок від
вул. Вокзальна до вул. Нове шосе, по вул. Островського (від бул. Б.
Хмельницького до вул. Польова), по вул. Яблунська (від вул.
Заньковецької до №1), по вул. Нове Шосе (від №7 до ЗОШ №4),
проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Тарасівській.
На поточний ремонт вулиць і доріг було витрачено 7,4 млн.грн.
(6,6 тис.м2) вулиці: Києво-Мироцька, Вокзальна, Яблунська,
Енергетиків, Тарасівська тощо;
Також встановлено дорожні знаки та світлофорні об’єкти на
розі вулиць Вокзальній та Інститутській, облаштовано засоби
обмеження швидкості по вул. Вокзальна (біля ЗОШ №5;) та на
інших вулицях встановлено нову зупинку в с.Гаврилівка.
ІІ. Житлово-комунальне господарство
Проведено 1282 поточних ремонтів та профілактики
внутрішньобудинкових мереж, в т.ч.
 мережі теплопостачання - 223;
 мережі електропостачання - 504;
 мережі водопостачання та водовідведення - 555.
Були виконані наступні роботи:
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 ремонт в під’їздах – 12;
 ремонт віконних рам та вхідних дверей – 56;
 у 11 будинках відремонтовано східці;
 відремонтовано 17 дитячих майданчиків;
 проведено поточний ремонт 146 щитових;
 проведено обстеження та ремонт 181 вентиляційного
каналу;
 вивезено понад 1,8 тис. куб.м негабаритного сміття та 31
тис. м.куб. твердих побутових відходів;

проведено поточний ремонт систем поливу у сквері
Афганців, парку «Диво», парку Чорнобильцям, Київській площі,
алеї «Променад», алеї Героїв Майдану, Бучанському міському
парку;

з метою покращення екології міста було виконано
зариблення ставка у Бучанському міському парку та проведено
огляд дна озера з одночасним усуненням небезпечних для купання
предметів з дна акваторії, проведено дослідження якості води
поверхневих водойм, розташованих на території м. Буча;

на території кладовища по вул. Михайловського було
зроблено капітальний ремонт елементів благоустрою;

у Бучанському міському парку зроблено капітальний
ремонт огорожі та ремонт елементів благоустрою;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул.
Тарасівська, 10-В та капітальний ремонт ліфту ОСББ «БучаБульвар»;

закуплено контейнери для ТПВ та роздроблення ПЕТпляшок.
ВОДОПОСТАЧАННЯ
В 2017 році в м.Буча розпочато будівництво станції
водопідготовки і знезалізнення по вул. Пушкінська
01 серпня 2018 року відбулось урочисте її відкриття кошторис будівництва склав 11,1 млн. грн.
ПЕРЕВАГИ СТАНЦІЇ:

 Якість води покращилась майже в 10 разів;
 Продуктивність – 6 тис. м³/год.;
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 Сучасне рішення відповідає найбільш жорстким європейським
вимогам до якості подібного обладнання та якості очищення
питної води;
 Автоматика та основні вузли системи - європейського
виробництва;
 Заміна фільтрувального матеріалу передбачено один раз на 10
років.
 Шафа керування забезпечує роботу системи водопідготовки в
автоматичному режимі без постійної присутності оператора.
Питання якісної води актуальне для всіх населених пунктів, а
тому буде вирішуватись аби чисту воду споживали мешканці всієї
об’єднаної громади.
ОСББ
У місті постійно проводиться робота щодо стимулювання
ініціативи мешканців у створенні ОСББ.
Як, результат, за 2018 рік зареєстровано ОСББ «Шевченка –
48 Б», «Буча Парк Хаус», «Будинок на Варшавці», «Виговський» та
управляючу компанію: ТОВ «Комфорт .Сервіс Приірпіння»
На теперішній час в місті Буча діють:

11 ЖБК, які обслуговують 12 житлових будинків;

25 ОСББ, які обслуговують 54 житлових будинків;

7 будинкоуправлінь, які обслуговують 18 житлових
будинків.
Запровадження недискримінаційних економічних відносин
між суб'єктами ринку та державою з поступовим обмеженням
функцій держави як суб'єкта господарювання та посиленням її
впливу на формування ринкової інфраструктури, що передбачає
стимулювання суб'єктів господарювання у здійсненні своєї
діяльності.
Фінансово-економічне забезпечення реформування житловокомунальної галузі передбачає:
 підвищення енергоефективності житлових будинків;
 перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх
категорій споживачів житлово-комунальних послуг, запобігання
перехресному субсидіюванню, недопущення зростання інфляції за
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рахунок необґрунтованого завищення цін і тарифів (проводиться
постійне коригування тарифів на ЖКП).
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Проведені заходи з підвищення ефективності використання
енергоносіїв.
Проведені роботи по заміні теплової мережі з заміною труб на
попередньо ізольовані(поліуретанові) по вул. Л.Качинського, 1а,
біля ДНЗ «Горобинка», по вул. Островського, 36.
Встановлено світлодіодні енергозберігаючі лампи (404) для
світильників вуличного освітлення по вулицях б-р. Богдана
Хмельницького, вул. Качинського, Вокзальна, Нове Шосе,
Шевченка.
Крім того, енергозберігаючі лампи встановлено в населених
пунктах Бучанської ОТГ :

в с. Лубянка по вул. Шевченка та вул. Короленка;

в с. Гаврилівка по вул. Садова та вул.Шевченка.
ІІІ. Об’єкти соціального призначення:
З метою розширення мережі та вдосконалення закладів
загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти було
проведено:

реконструкцію з надбудовою приміщення Бучанського
центру позашкільної роботи – 12,00 млн. грн;

будівництво Пластового Вишкільного центру –
співфінансування 5 млн. грн.

реконструкція дитячих майданчиків у закладах
дошкільної освіти 1,3 млн. грн. (НВК «Берізка», ЗДО №1
«Сонячний» , ЗДО №2 «Горобинка»);

реконструкція територій закладів дошкільної освіти – 5,8
млн. грн.; (НВК «Берізка», ЗДО №2 «Горобинка»).
З метою покращення умов здобуття дітьми загальної середньої
та дошкільної освіти було проведено:

капітальний ремонт групового приміщення закладу
дошкільної освіти №4 «Пролісок» –299,6 тис. грн;

капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №4
– 633,4 тис. грн.;
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придбання дитячого майданчика Бучанській ЗОШ №5 з
поглибленим вивченням іноземних мов – 150,00 тис. грн.
Найбільш важливі інфраструктурні проекти (об’єкти)
економічної і соціальної сфери, що планується ввести в
експлуатацію у 2019 році:

будівництво нового закладу дошкільної освіти по вул.
Л. Українки на 144 місця;

будівництво гімназії по вул. Вишневій;

добудова НВК ЗОШ №3;

добудова спортивного комплексу при НВК ЗОШ №2».
На цьому роботи не припиняються, а поступово та системно
будуть проводитись капітальний та поточний ремонти відповідно
до потреб.
БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
Підводячи підсумки виконаних робіт з благоустрою за 2018
рік, можна відмітити, що рік був дуже насиченим на виконані
роботи щодо покращення інфраструктури міста.
У межах проведення робіт з благоустрою міста виконані
наступні роботи:
 в центральній частині міста по вул. Польовій в межах від
вул. Енергетиків до буд. № 14 по вул. Нове Шосе оновлено
покриття пішохідних доріжок, на узбіччі засіяно газони,
облаштовано автополив;
 по вул. Енергетиків в межах вулиць Польова та бульвару
Б.Хмельницького
проведено
реконструкцію
скверу
«Авганців» замінено покриття пішохідних доріжок, засіяно
газони, висаджено кущі та встановлено автополив;
 в рамках підготовки до нового навчального року проведено
реконструкцію території ДНЗ «Берізка» встановлено нові
дитячі майданчики, висаджено дерева та кущі, також
проведені роботи з облаштування території ДНЗ
«Горобинка»;
 особливо слід відзначити відкриття на території міста
оновленого Центру позашкільної роботи де висаджено
дерева і кущі, також облаштовано пішохідні доріжки, та
місця для паркування транспортних засобів;
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 по вул. Михайловського побудовано та відкрито перший на
території України Вишкільно пластовий центр, де також,
висаджувались 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):
 висаджено кущі по вулицях Польова, Шевченка, Нове Шосе,
Вокзальній, Леха Качинського, Інститутській, Г. Сковороди,
Садовій загалом висаджено понад 1860 кущів;
 висаджено дерева по вул. Вокзальній, вул. Г. Сковороди
вул. Шевченка, вул. Енергетиків, вул. Депутатській, вул.
Тургенева, загалом 1100шт.
Загалом, протягом 2018 року було висаджено 2960 дерев та
кущів; 17 470 квітів для озеленення та оформлення клумб на
території міста. Висаджувались 128 кашпо, 28 клумб, засіяно 5000
м.2. газонів.
З метою поліпшення рівня благоустрою об’єктів зеленого
господарства КП «Бучазеленбуд» були проведені комплексні
роботи з оновлення і збереження зелених насаджень, охоплений
великий обсяг робіт по упорядкуванню та очищенню територій
скверів, парків, бульварних зон, приведені до належного
санітарного стану об'єкти масового перебування та відпочинку
мешканців міста:
 Здійснювалось прибирання сміття та листя, вичесування,
відновлення та підживлення газонів на території парків,
скверів та вулицях міста.
 Були проведені розконсервування після зими та консервація
на зиму, реконструкція та ремонт поливальних систем в
місті.
 Створення та догляд за клумбами по вулицях Шевченка,
Енергетиків, Яблунська, Вокзальна, Сквер Шевченка, Парк
Чорнобильцям вздовж траси.
 Висадження ампельних сортів квітів у підвіски на стовпах,
двох’ярусні декоративні вази, ящики та вази на території
Бучанського міського парку та вулицями міста.
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:
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парки, сквери, бульвар, меморіальні комплекси, площі, алеї, бювети
і природне озеленення.
Серед них:
 147 га зелених зон;
 15 га доріжок в парках, скверах, алеях, площах;
 32 га газонів
 0,5 га квітників;
Всього на території міста Буча 230 га земель рекреаційного
та оздоровчого призначення які вкриті зеленими насадженнями
з урахувань зон відпочинку, парків, скверів, бульварів, алей,
таборів (баз) відпочинку з яких :
 153 га - це території рекреаційного та оздоровчого
призначення які
перебувають у користуванні фізичних та
юридичних осіб;
 77 га - це території комунальної власності, парки, сквери,
бульвари, алеї.
 території рекреаційного призначення, що облаштовані для
відпочинку мешканців та гостей міста:
 Центральний міський парк територія орієнтовно
складає 52 га;
 парк « Диво», що в межах вул. Пушкінська, Києво Мироцька територія 1,3 га;
 парк « Сімейний», що в межах вул. Пушкінська,
Полтавська, територія 2,6 га;
 парк ім. Ревуцького, що в межах вул. Шевченка,
Полтавська, Ватутіна –4,2 га;
 сквер з пам’ятним знаком Чорнобильській трагедії, що в
межах вул. Пушкінська, Л.Качинського – 2,9 га;
 парк Булгакова, що в межах вул. Вокзальна, Інститутська
– 1,5 га;
В перспективі облаштування та розвитку
територій
рекреаційного призначення (сквери, парки, зони відпочинку) які
передбачені
містобудівною документацією міста визначені
наступні території:
 в межах вул. Гамалія, та Південно-Західної залізниці – 1,6 га;
 в межах вул. сім’ї Красовських та І.Франка -1,4 га;
 в межах вул. Тарасівська, Д.Вишневецького та ПЗЗ- 4,9 га;
 в межах вул. Києво-Мироцька та Антоновича- 2,6 га;
 в межах вул. Шевченка та Тургенєва- 0,9 га;
 в межах вул. А.Михайловського та вул. Тургенєва-0,96 га.
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Протягом 2018 року в рамках запровадженої у місті Програми
поводження з безпритульними тваринами вжито заходів щодо
зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами 9 особин передано на стерилізацію.
Робота по підвищенню естетичної привабливості міста
постійно вдосконалюється. З цією метою було розроблено
програму по озелененню та благоустрою на 2018-2020 роки.
ОСВІТА
Дошкільна освіта
В закладах дошкільної освіти комунальної та приватної
власності виховується 2 159 дітей. У 2018 році розширено мережу
закладів дошкільної освіти шляхом:

відкриття приватного закладу дошкільної освіти
Бучанська філія ТОВ ЗДО «Перший океан»;

відкриття приватного закладу дошкільної освіти ТОВ ЗО
«Перший океан»;

відкриття приватного закладу дошкільної освіти ТОВ
ЗДО «Малина-клуб»;

відкрито логопедичний пункт, який охоплює 20 дітей.
Це дало змогу додатково охопити дошкільною освітою 90
дітей.
Крім того, в зв’язку зі створенням Бучанської об’єднаної
територіальної громади до великої освітянської родини, з
початку 2019 року приєдналися 6 освітніх закладів Блиставиці,
Луб’янки та Гаврилівки.
Заклади загальної середньої освіти
У 2018/2019 навчальному році у 7 закладах комунальної
власності та 2 ліцензованих закладах приватної власності відкрито
225 класів, у них навчається 5806 дітей, що на 387 учнів більше в
порівнянні із 2017/2018 навчальним роком.
За програмою Нової української школи навчається 27 класів –
745 учнів. Для забезпечення ефективного навчання за програмою
було закуплене обладнання та техніку для облаштування класів та
інше приладдя:
 субвенція – 2 млн. грн.;
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 місцевий бюджет – 328 тис. грн.
Уже стало традицією на міському святі «Освітянські обрії»
відзначити кращих із кращих учнів, вчителів, які вибороли призові
місця у конкурсах та змаганнях різних рівнів протягом навчального
року.
Серед них: 4 учнів закладів освіти міста отримують стипендії
голови КОДА, а 20 учнів – стипендію Бучанського міського голови.
3 переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, 9
переможців обласного конкурсу-захисту МАН, 2 переможців
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
МАН,
2
переможця
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8
класів, 1 переможець Всеукраїнського конкурсу дослідницьких
робіт для учнів 6-8 класів. 8 переможців обласних творчих
конкурсів, 3 переможця Всеукраїнських творчих конкурсів.
Позашкільна освіта
Завдяки реконструкції приміщення Бучанського центру
позашкільної роботи вже сьогодні в ньому займається 835 дітей у
таких гуртках:
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ:













гурток "Вишиванка"
вокальний гурток "Водограй"
хореографічний гурток "Dream"
ансамбль барабанщиціь "Drum Drive"
гурток рукоділля "Умілі ручки"
гурток "Стиль та візаж"
гурток декоративно-ужиткового мистецтва "Сяйво"
народна художня студія "АРТ"
гурток "Графіка та живопис"
театральний гурток "Мельпомена"
гурток образотворчого мистецтва "Креатив-Арт"
гурток декоративного народного мистецтва

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ:



гурток спортивного туризму
гуртки "Велосипедний туризм"

СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ:



гурток учнівського самоврядування "Лідер"
гурток "Організатори дозвілля Буча-ча"
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клуб КВН "ШарКо"

ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ:


гурток "Рідне слово"

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ:

"Влучний стрілець"
Інклюзивно-ресурсний центр
На базі Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3
працює
інклюзивно-ресурсний
центр.
Для
забезпечення
ефективного функціонування центру було закуплено обладнання
для облаштування кабінету лікувальної фізкультури, сенсорної
кімнати, клас інклюзивного навчання та інше специфічне приладдя
(119 100 грн.).
Соціальний захист дітей
Організовано безкоштовне харчування дітей пільгових
категорій закладів загальної середньої освіти– 140 учнів (
393020,00грн.).
Організоване безкоштовне харчування дітей пільгових
категорій закладів дошкільної освіти 567 дітей (1197513,00 грн.).
Здійснена виплата одноразової допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18річного віку – 5 дітей (9 050,00 грн.).
Організовано відпочинок 900 дітей в «Пришкільному таборі з
денним перебуванням дітей» (630 тис. грн.).
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В ході реформування в галузі охорони здоров’я, а саме
розмежуванням медичної допомоги на первинну, вторинну та
третинну, міська рада провела реорганізацію Бучанської міської
поліклініки розділивши її, у відповідності до законодавства на дві
юридичні особи, а саме:

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
(бульв. Б. Хмельницького, 2);

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський
консультативно-діагностичний центр» для надання вторинної
медичної допомоги (вул. Польова, 21/10);
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У 2019 році до складу Центру ПМСД, який мав у своїй
структурі
3 лікарські амбулаторії, приєднались амбулаторії
загальної практики сімейної медицини сіл Блиставиця, Гаврилівка,
Луб’янка та фельдшерський пункт с. Тарасівщина.
Для запровадження необхідного програмного забезпечення та
комп’ютеризації кожного робочого місця лікаря первинної ланки, а
також для придбання необхідного обладнання з міського бюджету
було виділено 593, 2 тис.
Завдяки проведеній підготовчій роботі, 05 червня 2018
Комунальним некомерційним підприємством «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» був підписаний договір з
Національною службою здоров’я України про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно
нього, Нацслужбою здоров’я виділено кошти у сумі 1 млн. 643 тис.
гривень, які були спрямовані на забезпечення роботи закладу у ІІ
півріччі 2018 року і дали змогу зекономити кошти державної
субвенції та міського бюджету.
Одночасно зі створенням закладу розпочалась кампанія з
підписання декларацій з населенням.
На кінець року кількість підписаних декларацій становить:
Буча – 30 624
Гаврилівка – 3 004
Блиставиця – 675
Луб’янка – 1242, що складє більше 90 %.
Підписання декларацій продовжується і сподіваємось, що воно
охопить 100% нашого населення.
За показниками роботи, навантаження на лікарів обох
комунальних медичних закладів збільшилося приблизно на 3-5%,
але зменшилась кількість викликів на дім, що зумовлено
специфікою проведених реорганізаційних заходів та зміною
формату роботи лікарів.
Покращилось виявлення захворювань, що надає змогу
ефективніше їх лікувати.
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Закладами охорони здоров’я активно виконувалась Комплексна
програма розвитку системи охорони здоров’я на 2018 – 2020 рр., а
саме: відпущено безоплатно ліків на суму:

за державною програмою
«Доступні ліки» на
відшкодування повної або часткової вартості медикаментів
витрачено 624,8 тис.грн.

- на забезпечення ліками пільгових категорій населення з
міського бюджету витрачено 401,3 тис. грн.

придбано медикаментів для забезпечення роботи закладів
на суму 280,2 тис. грн.;

забезпечено зубопротезування пільговим категоріям
населення на суму 230 тис. грн.
В рамках покращення функціонування та розвитку спроможної
медичної мережі готуються нормативні документи для
дооснащення існуючих амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини (АЗПСМ) та будівництва нових в селах Луб’янка,
Мироцьке, Бабинці, селищі Ворзель нашої об’єднаної
територіальної громади
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
В 2018 році на обліку Управління праці Бучанської міської
ради перебувало 10 тис.182 чол. пільгових категорій населення
Видатки загального фонду складали 112 млн. 556 тис.грн.:
 на відшкодування пільг окремим категоріям населення на
житлово-комунальні послуги 14 млн. грн.
 на державну соціальну допомогу 43 млн. грн.
 надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 43 млн. грн.
 фінансова підтримка громадських організацій – 710 тис.
грн.
 компенсаційні
виплати
на
проїзд
залізничним
транспортом пільгових категорій населення – 200 тис.грн.
Сума компенсаційних виплат на оздоровлення потерпілих 1 та
2 категорій від аварії на ЧАЕС склала 164 тис.
На 115 підприємствах, установах та організаціях міста
укладено колективні договори, де працює 3956 чол.
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Інспекторами праці видано 10 приписів щодо усунення
порушень на підприємствах, установах міста, застосовано
штрафних санкцій на загальну суму – 26061 грн. (надійшли до
місцевого бюджету).
В 2018 році 77 осіб з інвалідністю отримали 287 засобів
технічної реабілітації.
101 особа з інвалідністю отримали направлення на
виготовлення 166 протезних виробів.
Пройшли санаторно-курортне оздоровлення в 2018 році 72
особи з інвалідністю .
Територіальним центром протягом року обслуговувалось 148
одиноких, непрацездатних осіб.
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
На обліку в Центрі соціальних служб у 2018 році перебувало 90
сімей, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Дітей з сімей соціально незахищених категорій населення
постійно залучали до міських заходів та заходів, які проводились
благодійними організаціями.
Діти мали змогу відвідати, «Музей води», Природничий музей,
«Місто професій», взяли участь у тренінгах «Фінансова
обізнаність», «Мистецтво бути жінкою», «Обери своє майбутнє»,
«Візуалізація мрій» та різних майстер – класах.
СЛУЖБА У СПРАВАХ СІМЕЙ
Із 6426 дітей, що проживають в Бучанській громаді. На обліку
служби у справах дітей та сім’ї перебуває:
 79 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування;
 17 дітей загиблих учасників АТО;
 216 дітей учасників АТО;
 13 дітей, як таких, що потрапили в складні життєві
обставини;
 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.
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Відсоток дітей влаштованих в сімейні форми виховання від
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що проживають в місті Буча – 93,6 %.
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», майстер-класи для дітей з
виготовлення саморобок «Пасхальний благовіст», розважальні
програми до Дня захисту дітей, заходи з нагороди Дня міста
(вітання молодого подружжя, «золотого подружжя» та батьків
новонароджених дітей).
Під час акції «Школяр» 303 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».
Традиційною стала міська акція «Стоп насильству», у рамках
якої для учнівської молоді проходить ряд тренінгів у навчальних
закладах міста.
За кошти місцевого бюджету оздоровленням та відпочинком
охоплено 389 дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки.
У 2018 році відпочинком та оздоровленням охоплено 3095
дітей (віком від 7 до 17 років).
До Дня Святого Миколая та з нагоди Новорічних та Різдвяних
свят діти відвідали новорічні вистави, були учасниками
інтерактивних програм, отримали солодкі подарунки, квитки на
ковзанку та атракціони.
У 2018 року двом багатодітним матерям м. Буча присвоєне
почесне звання України «Мати-героїня».
ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
На обліку перебуває – 385 осіб учасників АТО.
У 2015 році Бучанською міською радою визначено територію
для житлового будівництва учасникам АТО та членам родин
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загиблих військовослужбовців - учасників АТО, учасникам
бойових дій Афганістану, відповідно до затвердженої містобудівної
документації.
У 2016 році Бучанською міською радою затверджено Порядок
забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та
учасників бойових дій на території інших країн на 2016-2021 р.р.
В межах 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 , родин
загиблих військовослужбовців - учасників АТО, учасників бойових
дій Афганістану.
Таким чином, в результаті багатоквартирної житлової забудови
в межах вищевказаної території :
- 21 член спілки учасників бойових дій Афганістану та 120
учасників АТО в т.ч і родини загиблих військовослужбовців –
учасників АТО отримають квартири.
Бучанською міською радою надано учасникам АТО земельних
ділянок, цільове призначення – для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд ( присадибна
ділянка) всього 122 , в тому числі і 10 - родини загиблих учасників
АТО.
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
У 2018 проведено 16 сесійних засідань Бучанської міської ради
на яких було розглянуто 1237 питань порядку денного.
Пленарні засідання ради проводилися гласно, за участю
керівників міських управлінь, відділів і структурних підрозділів
виконавчого комітету міської ради, представників громадськості
міста та ЗМІ.
В першу чергу, в 2018, враховуючи реалії сьогодення, депутати
розглянули та прийняли ряд рішень, що стосуються соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей, родин загиблих учасників АТО.
З метою посилення соціальної підтримки та захисту мешканців
м.Буча, особливо соціально незахищених осіб та членів їх сімей в
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2018 році було затверджено: Програму проведення поточного
ремонту житла інвалідам та учасникам бойових дій Другої світової
війни м.Буча в 2018-2019 роки, Програму «З турботою про
кожного» на 2018-2019 роки, Програму зайнятості населення на
2018-2019 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 2018-2019 роки.
Слід відзначити, що діяльність як депутатських фракцій, так і
окремих депутатів була і є досить активною у різних сферах
життєдіяльності міста. Зокрема, депутати опікуються підлітковими
клубами, сприяють розвитку дитячого спорту, організацією
дозвілля молоді, підтримкою дітей-сиріт та дітей-з інвалідністю,
тощо. Також брали безпосередню участь в проведенні благодійних
заходів, підтримували заходи громадських організацій тощо.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
У Центрі надання адміністративних послуг Бучанської міської
ради можна отримати 189 адміністративних послуг.
У 2018 році було прийнято 18 тис. 689 суб’єктів звернення,
надано 16 тис. 374 адміністративних послуг і 2315 консультацій.
Що у порівнянні з 2017 роком становить на 26% більше.
У ЦНАП здійснюється прийом та реєстрація звернень громадян
з питань, що не стосуються адміністративних послуг. За звітний
період кількість звернень від громадян становить 2 738.
Забезпечено організацію прийому суб’єктів звернень
представниками комунальних служб: КП «Ірпіньводоканал»,
ПАТ «Київоблгаз».
Незабаром в Центрі надання адміністративних послуг
Бучанської міської ради планується розпочати надання паспортних
послуг: з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина
України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для
виїзду за кордон.
Бучанська об’єднана територіальна громада є учасником фази
впровадження «Напряму з покращення якості надання
адміністративних послуг населенню Програми «U-LEAD З
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ЄВРОПОЮ» в рамках якої відбудеться модернізація ЦНАПу та
надання відповідної методичної допомоги.
Крім того, в населених пунктах Бучанської об’єднаної
територіальної громади в приміщеннях колишніх сільських рад
розпочинають роботу адміністратори ЦНАПів, які надаватимуть
понад 100 адміністративних та соціальних послуг для мешканців
цих населених пунктів. В стадії реалізації будівництво сучасного
Центру надання адміністративних та соціальних послуг в
с.Гаврилівка.
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
В рамках виконання «Цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018-2020 роки м. Буча» профінансовано заходи на
суму 83 тис. грн. :

придбано протипожежний інвентар (пожежні рукава) для
35-ДПРЧ м. Буча на суму 25 тис. грн.;

поповнено резерв паливно-мастильних матеріалів для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру та для забезпечення гасіння пожеж в
екосистемах міста на загальну суму 90 тис. грн;

для ліквідації підтоплень, а також гасіння осередків
загорання торфу в заплавах річок Буча та Рокач виділено з міського
резерву паливо-мастильних матеріалів 940 бензину марки А-92 та
480 л ДП;

надано матеріальну допомогу громадянам, постраждалим
від надзвичайних ситуацій, у сумі 50 тис. грн. ;

проведено інвентаризацію 14 захисних споруд
цивільного захисту міста, як об’єктів нерухомого майна.
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА ТА ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 році здійснювалось представництво у понад 140
судових справ різної складності.
Завдяки тривалій роботі в кінці 2018 року нарешті було
повернуто до Ірпінського міського суду провадження щодо
перегляду за нововиявленими обставинами справи № 367/4187/14-ц
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(так званої справи «890 га»). Це дозволило поновити перегляд
справи і продовжити захист законних прав та інтересів
територіальної громади міста від безпідставних позовних вимог
прокуратури та штучних кримінальних проваджень, що на них
базуються.
В судах першої та апеляційної інстанцій захищено законні
права та інтереси територіальної громади у низці справ за позовами
прокуратури до Бучанської міської ради та інших юридичних осіб,
які базуються на сумнозвісному «рішенні Мікуліна» (наприклад,
справа за позовом прокуратури до міської ради та ТОВ «ТІС» про
витребування земельної ділянки площею 4,8 га за адресою: м. Буча,
вул. Революції, 20).
Юридичним відділом спрямовано 16 претензій до контрагентів
Бучанської міської ради.
У 2018 році укладено 25 договорів пайової участі у розвитку
інфраструктури міста Буча на загальну суму 41 млн. грн.
Бучанською міською радою заявлено 14 позовів про стягнення
коштів пайової участі, з яких 10 задоволено на суму 4 млн. грн.
Зокрема, задоволено позови про стягнення пайової участі із ПАТ
«Південтеплоенергомонтаж» на суму більш, ніж 1,8 млн. грн., ТОВ
«Дієва хвиля» на суму 1,25 млн. грн. 41 коп., ПАТ «Трест
«Південзахідтрансбуд» на суму більше 900 тис. грн. і т. д.
На сьогодні реально виконано судові рішення на суму 1,8 млн.
грн.
На підставі поданих Бучанською міською радою позовів
судами було прийнято рішення, на підставі яких відповідно до
діючої нормативної грошової оцінки земель міста із ТОВ
«Метаком-Буча» та ТОВ «Універсальний термінал» було укладено
додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок, внаслідок
чого надходження до місцевого бюджету збільшилися на 3 млн.
грн. щорічно.
КУЛЬТУРА, МОЛОДЬ ТА СПОРТ
Необхідно зауважити, що місто Буча протягом багатьох років –
незмінний лідер Київської області за рівнем організації та
проведення культурно-мистецьких заходів.
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У Бучі щороку проводиться
понад 450 культурномистецьких заходів для жителів та гостей міста, серед них:
 Свято Пасхи «Пасхальний Благовіст» .
 Літературно-мистецька акція «Булгаківська весна».
 Міжнародний теле- радіо фестиваль «Прем’єра пісні».
 Фестиваль мистецтва «Мистецький олімп» дитячих творчих
колективів міста.
 День сім’ї проводиться у форматі міського фестивалю
«Бучанська родина».
 Етнографічне та автентичне свято «Івана Купала» .
 Олімпійський день «Буча - 2018». Обласний захід, який зібрав
всіх представників різного виду спорту в Бучанському
міському парку.
 Міжнародний музично-театральний фестиваль «О-Fest»
 День народження міста Буча.
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської творчості
«Пісенні візерунки».
 Всеукраїнський фестиваль Духовної музики «Веденські
піснеспіви».
 Фестиваль «Карася»,.
 Фестиваль-свято для майбутніх мам «Свято материнства».
 Кубок України з мотокросу.Фінал.
 Чемпіонат БОТГ з футболу-2018.
 Фестиваль молоді«CHRISTMAS Bucha Fest».
У звітному році між Бучанською міською радою та Науковотехнічним комплексом «Інститутом електрозварювання ім.
Є.О.Патона» Національної академії наук України підписано
Меморандум про співпрацю у створенні музею сім’ї Патонів у
м. Буча
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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СПОРТ
На міському стадіоні "Ювілейний» протягом року проводиться
активна робота громадських організацій, особисті заняття, що
становить 35 тис. 524 чол. за рік.
У весняно-літньо-осінній період це заняття з оздоровчого бігу,
заняття на тренажерному обладнанні, міні-футбол, вправи на
турніку, теренкур, їзда на роликах, групова оздоровча зарядка та
заняття йоги, в зимовий період – теренкур, оздоровчий біг, заняття
на тренажерному обладнанні та турніку.
За поточний 2018 р. на міському центральному стадіоні
«Ювілейний» відбулись 2-а міжнародні футбольні матчі, як
зазначило керівництво федерації футболу України на найвищому
організаційно-технічному рівні.
25 вересня на стадіоні Ювілейний» було проведено урочисте
відкриття дитячої приватної академії «Меліоратор» ім. О. Алієва.
Протягом місяця щоденно на натуральному газоні проводились
тренування юних футболістів.
Проведено ІІІ відкритий чемпіонат з футболу серед командаматорів. Футбольні матчі проходили на стадіоні «Ювілейний»,
«ПМК-Арена», «Чемпіон» м. Ірпінь, смт Ворзель.
АРХІВ
31 травня 2018 було створено Архівний відділ Бучанської
міської ради для зберігання документів Національного архівного
фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою
та діловодством на території міста, а також для централізованого
тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у
процесі документування службових, трудових та інших
правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців та
інших архівних документів, що не належать до Національного
архівного фонду.
Архівний відділ є юридичною особою публічного права, має
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та
інших фінансових установах.
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У 2019 році архівний відділ Ірпінської міської ради планує
передати на зберігання 10 фондів установ селища Буча, з яких
тільки Бучанської селищної ради та її виконавчого комітету (19472006рр.) 1528 справ.
В той же час трудовий архів виконавчого комітету Ірпінської
міської ради планує передати на зберігання 31 фонд установ
селища/міста Буча, які налічують 2806 справ з кадрових питань
(особового складу) ліквідованих установ і займають 106 метрів
погонних полиць.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ НА 2019 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.
Наостанок, хочу зупинитись на
ключових завданнях на
нинішній 2019 рік:
 затвердження та початок реалізації Стратегії розвитку
Бучанської об'єднаної територіальної громади;
 реалізація напрацьованих проектів в населених пунктах
об'єднаної громади;
 завершення будівництва всіх освітніх об’єктів;
 проведення медичної реформи;
 участь у інвестиційних проектах та програмах;
 впровадження інноваційних енергоефективних заходів;
 підвищення інвестиційної привабливості;
 будівництво та ремонт доріг;
 співпраця з правоохоронними органами щодо протидії
злочинності;
 активізація національно-патріотичного виховання молоді;
 екологія та утилізація сміття.
Дякую за увагу!

31

