Шановна громадо !
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» сьогодні проводиться звіт про роботу, діяльність ради та її
виконавчих органів перед територіальною громадою.
Минув рік з часу створення Бучанської об’єднаної територіальної
громади, перший рік нашої з Вами спільної праці. Завдяки злагодженій
роботі керівництва громади, депутатського корпусу, керівників
підприємств, установ та організацій, підприємців, а також активних
мешканців нам вдалось реалізувати чимало із поставлених завдань і
досягнути позитивних результатів. Хоча завдань попереду ще багато.

Це перший рік нашої з вами спільної роботи, на який покладали
багато сподівань, і який ми прожили в умовах реформи місцевого
самоврядування та впровадження принципів децентралізації.

Цей процес ще не завершено і хочу повідомити, що до Бучанської
ОТГ невдовзі приєднаються Бабинці, Буда – Бабинецька, Ворзель,
Здвижівка, Ворзель, Мироцьке і Синяк.
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Таким чином збільшується не лише кількість населення, територія
управління та обслуговування , а й повноваження та зона
відповідальності: в галузі освіти, культури, соціального захисту, охорони
здоров’я, надання адміністративних послуг .

Головним підсумком 2019 року вважаю те, що ми не скоротили
жодної соціальної програми, а навпаки їх розширили, працювали над
максимальною реалізацією інтересів об’єднаної громади та кожного її
мешканця в реальних бюджетно-фінансових, економічних та соціальних
умовах.

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Запорукою успішного розвитку громади є збалансований міський
бюджет, який з моменту розвитку Бучі, як міста обласного значення зріс у
7 разів. З 2019 року міський бюджет м.Буча сформований разом з
приєднаними селами Блиставиця, Луб’янка,Гаврилівка та Тарасівщина.
У 2007 році бюджет міста становив 75 млн. 139 тис. грн., в 2019 році
вже бюджет Бучанської міської об’єднаної територіальної громади склав
524 млн. 897 тис. грн.
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Темпи розвитку територіальної громади збільшуються, щороку
підвищується
фінансово-економічна
самостійність
місцевого
самоврядування.
Динаміка та показники виконання бюджету відображають загальний
соціально-економічний стан Бучанської громади та її потенціал до
подальшого розвитку. Наявність фінансового ресурсу у місцевому бюджеті
є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати
більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати
соціальні та інфраструктурні проекти із залученням коштів державного
бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення
інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та
фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання
жителів громади.

До бюджету міста Буча разом з приєднаними селами Блиставиця,
Луб’янка, Гаврилівка та Тарасівщина за 2019 рік надійшло 524 млн. 897
тис. грн.

По загальному фонду ( власні надходження) – ПДФО, податок
майно, єдиний податок, акцизний податок та інші надходження отримано
в сумі 277 млн. 140 тис. грн. Темп приросту складає 42,3%.
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Офіційні трансферти (дотації, субвенції) в 2019 році надішли в розмірі
211 млн. 658 тис. грн. Темп приросту до 2018 року складає 12,0%.
Спеціальний фонд місцевого бюджету при плані -35 млн. 998 тис.грн.
отримав – 36 млн. 099 тис. грн.
В тому числі:
- Бюджет розвитку - 17 млн. 479 тис. грн.,
- Надходження до цільового фонду склали – 6 млн. 505 тис. грн.;
- Власні надходження бюджетних установ – 11 млн. 956 тис. грн.;
- Екологічний податок – 116 тис. грн.
За 2019 рік власних доходів загального фонду бюджет при плані 264
млн. 939 тис. грн., отримав - 277 млн. 140 тис. грн. Темп приросту складає
42,3%.

Основними
бюджету є:

бюджетоутворюючими

джерелами

надходжень

до

1. податок на доходи фізичних осіб – 115 млн. 482 тис. грн. Темп
приросту до 2018 року складає 60%. За рахунок підвищення
мінімальної заробітної плати; збільшення кількості робочих місць,
в тому числі за рахунок збільшення кількості суб’єктів
господарювання,які перераховують до бюджету даний вид
податку( порівняно з відповідним періодом кількість таких
суб’єктів господарювання збільшилась на 269 одиниць).
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Основними платниками ПДФО є:













ТОВ "Комплекс Агромарс"
ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг"
ТОВ HВП МАДЕК
ПП "Деліція"
ТОВ "НОВУС Україна"
ПРАТ "КРАЙ КЕРАМА"
ТОВ "ЮТЕМ-ЗМК"
ПКПП "ТЕПЛОКОМУНСЕРВIС"
ПрАТ "Нова Лінія"
ТОВ "Техпромсервiс ЛТД"
ДП "Хольмер-Україна"
ТОВ `МЦ`СантаЛен` та інші

2.
плата за землю — 56 млн. 072 тис. грн. (Темп приросту до 2018
року 34%);
3.
податок на нерухоме майно– 8 млн. 092 тис. грн. (Темп
приросту до 2018 року 39%);
4.
єдиний податок – 62 млн. 800 тис. грн. (Темп приросту до 2018
року45%);
5.
внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акцизний
податок) – 26 млн. 664 тис. грн. (Темп приросту 3%);
6.
інші надходження – 8 млн. 030 тис.грн. Темп приросту до 2018
року склав 60%. Такий значний приріст реалізовано в значній мірі за
рахунок плати за надання адміністративних послуг від діяльності
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«паспортного столу» в Бучанській міській раді та Територіального
сервісного центру МВС № 3247.

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету міста Буча з приєднаними селами
Блиставиця, Гаврилівка, Тарасівщина та Луб'янка за 2019 рік становить 513
млн. 982 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 413 млн. 078
тис. грн, видатки спеціального фонду – 100 млн. 903 тис. грн. Порівняно з
відповідним періодом 2018 роком видатки збільшено на 111 млн. 500
тис. грн. В першу чергу видатки спрямовувалися на освіту, соціальний
захист та благоустрій.
За галузевим принципом були спрямовані на:

освіту – 229 млн. 540 тис. грн. Найбільшу питому вагу у
загальному обсязі видатків бюджету складає галузь освіти - 45 %. Видатки
здійснювались на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та
комунальних послуг, харчування дітей, покращення матеріально-технічної
бази закладів освіти, на капітальні ремонти приміщень шкіл та садочків,
ігрових та спортивних майданчиків, пішохідних доріжок, виготовлення
проектно-кошторисної документації по закладах освіти, співфінансування
по будівництву гімназії по вул. Вишнева в м. Буча та інші поточні і
капітальні видатки;

на охорону здоров'я – 35 млн. 483 тис. грн. Видатки
спрямовувалися на виплату заробітної плати за рахунок медичної
субвенції, за рахунок коштів місцевого бюджету кошти направлялись на
оплату енергоносіїв та комунальних послуг, придбання медикаментів,
відшкодування пільгових рецептів, придбання препаратів інсуліну,
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закуплено три автомобіля для первинної медичної ланки, направлено
співфінансування на будівництво амбулаторії первинно-медичної
допомоги в селі Луб'янка;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 90 млн. 967 тис.
грн. Видатки спрямовані на оздоровлення дітей, виплати матеріальних
допомог населенню, зубопротезування пільгової категорії населення, на
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення
автомобільним та залізничним транспортом, на фінансову підтримку
громадських організацій та соціальний захист і підтримку учасників
АТО,ООС, їх сімей та членів сімей загиблих в АТО, ООС, Героїв Небесної
Сотні і постраждалих під час Революції Гідності;

культуру і мистецтво – 17 млн. 510 тис. грн. Видатки
направлені на оплату праці працівників галузі, оплату енергоносіїв та
комунальних послуг, поточне утримання закладів культури та проведення
культурно-мистецьких заходів;

фізичну культуру і спорт – 4 млн. 938 тис. грн. Видатки
направлені на оплату праці працівників галузі, оплату енергоносіїв та
комунальних послуг, утримання стадіонів, дитячо-юнацької спортивної
школи, проведення спортивних та оздоровчих заходів;

на органи місцевого самоврядування – 47 млн. 988 тис. грн .
Видатки спрямовані на оплату праці службовців управління праці та
соціального захисту населення , міської ради, відділу освіти , відділу
культури, національностей та релігій, відділу молоді та спорту та архівного
відділу; на оплату енергоносіїв і комунальних послуг та інших поточних
видатків в тому числі на проведення заходів в галузі освіти, соціального
захисту, фізичної культури та спорту, культури;

на житлово-комунальне , дорожнє господарство та благоустрій
міста направлено – 86 млн. 625 тис. грн. Видатки направлені на закупівлю
дерев, кущів та інших зелених насаджень, оплату вуличного освітлення та
обслуговування його мереж, вивезення твердих побутових відходів,
очищення доріг, капітальні ремонти мереж вуличного освітлення,
тротуарів, пішохідних зон та доріг; придбання багатофункціонального
екскаватора-навантажувача; придбання та облаштування зупинок
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громадського транспорту, виготовлення ряд проектно-кошторисних
документацій з капітального ремонту доріг, тротуарів, озеленення;

на іншу діяльність – 931 тис. грн. Видатки були спрямовані на
виплату матеріальних допомог потерпілим від стихійних лих.

У 2019 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
здійснювалася оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансове забезпечення спрямоване на розвиток та функціонування
широкої мережі закладів освіти , культури, охорони здоров'я, соціального
захисту, дорожньої інфраструктури з метою покращення рівня життя
кожного мешканця нашої об'єднаної громади.

ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ( У ФОРМІ АУКЦІОНУ)
Бучанською міською радою розпочата робота щодо продажу
земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.
Вже продано у власність на земельних торгах ( у формі аукціону) - 14
земельних ділянок: до бюджету вже надійшло коштів у сумі - 6 млн.,
очікуємо надходжень від продажу земельних ділянок 20 лютого у сумі 9
млн.700 тис. грн
Продано право оренди на земельних торгах ( у формі аукціону) – 1
(одна) земельна ділянка, розмір річної плати складає 209 тис. 162 грн
19коп, що становить 3,03% від нормативної грошової оцінки;
Робота у цьому напрямку продовжується: наразі загальна кількість
ділянок , виставлених на аукціон - 10.
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Наступні аукціони відбудуться:
- 17 березня 2020 року – 5( п’ять) земельних ділянок.
- 24 березня 2020 року - 5( п’ять) земельних ділянок.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У серпні 2019 року затверджено Стратегію розвитку Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на період до 2029 року та План
реалізації Стратегії на період 2019-2022 років. Ці документи було
розроблено в рамках реалізації проекту USAID (Агентство США з
міжнародного розвитку) спільно з Асоціацією міст України та із широким
залученням місцевого бізнесу та громадськості.
Цей документ визначає розвиток громади і у своєму пріоритеті
передбачає створення комфортних умов життя для кожного її мешканця.
Основні показники соціально-економічного розвитку за 2019 рік

На кінець 2019 року чисельність наявного населення Бучанської ОТГ
склала 42 249 осіб, з них 36 474 – населення міста Буча, 5 775 осіб –
сільського населення. Загальний приріст населення за рік склав 1276
особи, що на 15% вище, ніж приріст населення за попередній рік. Отже,
темп зростання населення громади пришвидшується.
Бізнес-активність у громаді постійно зростає – збільшується як
кількість зареєстрованих підприємств та підприємців, так і обсяг
реалізованої продукції та сплачених податків.
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На кінець 2019 року було зареєстровано по м.Буча:
• фізичних осіб-підприємців – 2786
• юридичних осіб – 1421.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в м. Буча
станом на 01.11.2019 р. складав 548544,6 440 138,2 тис.грн. та зріс в
порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 24,5%.
Бучанська міська рада забезпечує всебічну підтримку та сприяє
розвитку бізнесу. Результатом цього є щорічне зростання обсягу
інвестицій в економіку Бучанської ОТГ, які здійснюють місцеві найбільші
підприємства, а також прихід нових інвесторів.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в м. Буча. склав 8994,2 тис.дол.
США, що на 0,9% більше обсягу прямих інвестицій на початок 2019 р.
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
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здійснюють операції з нерухомим майном, транспорт, складське
господарство, поштову діяльність.
У найближчі роки очікується реалізація низки великих проектів, які
загалом принесуть громаді більше 500 нових робочих місць.

Інвестиційні проекти, що реалізуються у громаді
Торік реалізовувалися наступні проекти, завершення яких планується
у 2020 році:
 ПП "Деліція" – будівництво нового виробничо-складського цеху
 ПП «Гурметбек» - будівництво нового виробничого комплексу з
металообробки
 АТ «ПТЕМ» - будівництво заводу з виготовлення фасонних деталей
 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" – будівництво двох супермаркетів по вул.
Вокзальна та вул. Нове Шосе
 ТОВ «Гранд Бурже» - будівництво торговельно-розважального
комплексу по вул. Л. Бірюкова
 Будівництво ресторану швидкого харчування McDonald’s.
 -Будівництво торгівельного центру на Тарасівському
 -Проектування та будівництво нової креативно = суч центр площі
Нове шосе
Інноваційні проекти громади

Активна робота ведеться щодо реалізації амбітного проекту спільно з
АНТК "Антонов" – планується створення логістично-вантажного хабу на
базі однойменного аеропорту, який знаходиться в межах Бучанської ОТГ.
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Важливою ініціативою є створення
індустріального парку
«Мироцький», який має стати «магнітом» для потужних інвестицій в
економіку громади. Проект вже пройшов відповідні погодження в
Міністерстві економіки і включений до реєстру індустріальних парків
Київщини.
У 2020 році активізує роботу Агенція регіонального розвитку БОТГ.
Серед завдань :
 розробка бренду Бучанської ОТГ,
 створення інформаційного порталу для інвесторів,
 проведення
бізнес-заходів і презентацій з метою промоції
Бучанської ОТГ як громади, привабливої для залучення інвестицій.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Результатом позитивної динаміки в розвитку бізнесу є зростання
доходів населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата
становить становила 10 471 грн. і збільшилась у порівнянні з минулим
роком на 19,3 %. Заборгованість із виплати заробітної плати економічно
активних підприємств по місту відсутня.

У 2019 році проводилася робота щодо залучення додаткових коштів
(державні програми та грантове фінансування), в результаті чого
отримано більше 200 млн. грн. додаткового фінансування та
забезпечено реалізацію наступних проектів:
 добудова гімназії у місті Буча – продовжено співфінансування за
рахунок коштів обласного бюджету та Державного фонду регіонального
розвитку. Загальний обсяг залучений коштів на проект – 90,3 млн. грн.
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 будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул.
Шевченка,104-А в с. Луб’янка Бородянського району - залучено 7,56 млн.
грн. у 2019 р.

 реконструкція з добудовою загальносвітньої школи №1 І-ІІІ
ступенів по вул. Антонія Михайловського, 74 (вул. Малиновського, 74) в м.
Буча – залучено 120 млн. грн. з державного бюджету за програмою
«Реалізація надзвичайної кредитної програми на відновлення України»;

 реконструкція та ремонт дорожньої інфраструктури:
капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.
Промислова в м.Буча – залучено 5,7 млн. грн. співфінансування з
обласного бюджету 2019.
залучено фінансування в обсязі 11,3 млн. грн. з бюджету
Київської області на 2020 р. на реконструкцію доріг (бул. Леоніда
Бірюкова, вул. Паркова, вул. Польова);
 подано два проекти на фінансування з ДФРР у 2020 році. З них
«Проект з експериментального будівництва об'єкту інженернотранспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу
тунельного типу під залізничними коліями станцій м. Буча» – пройшов
попередній конкурсний відбір, заплановано залучити 61 млн. грн.;
Бучанська міська рада продовжує роботу з пошуку додаткового
фінансування на реалізацію наступних важливих інфраструктурних
проектів:
 будівництво дитячого дошкільного закладу на 144 місця по вул.
Лесі Українки
 будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями
загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14
 капітальний ремонт з метою покращення енергозбереження
Блиставицького ДОШ №18 "Золота рибка", Бучанської ЗОШ №3
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 реконструкція
майданчиків
водопровідних
споруд
із
застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки
та знезалізнення питної води у м. Буча та в селах Блиставиця, Луб’янка і
Гаврилівка
 капітальний ремонт існуючої мережі водопостачання в с.
Гаврилівка
 капітальні ремонти та реконструкція доріг в усіх населених
пунктах громади (вул. Михайловського, вул.. Проектна-1 та вул.. Назарія
Яремчука в м. Буча, вул. Шевченка в с. Луб’янка, вул. Михайленка в с.
Гаврилівка)


реконструкція будинків культури у селах Луб’янка і Гаврилівка

 будівництво спортивних майданчиків різного спрямування в усіх
населених пунктах громади

У 2019 рік профінансовано та виготовлено проектно-кошторисну
документація на реалізацію ще більш ніж 25 об’єктів, відповідно до якої
поступово та системно буде проводитись капітальний та поточний
ремонти дорожньо-транспортної та житлово-комунальної інфраструктури,
покращуватися благоустрій, ремонтуватися та будуватися нові соціальні
об’єкти.
ОСВІТА

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
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У громаді функціонує 23 заклади дошкільної совіти. Серед них: 10
закладів дошкільної освіти комунальної форми власності та 12 закладів
дошкільної освіти приватної власності, які відвідує 2 тис. 640 вихованців
(з них: 83 дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово
окупованих територій).

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Навчання здійснюється у 12 закладах загальної середньої освіти,
яких: 10 закладів комунальної власності, 2 приватних заклади освіти, у
яких здобувають освіту 7тис. 250 учнів (з них: 320 учнів із сімей
внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій).
У 277-х класах навчається 7250 учнів.
У 9-ти школах організовано роботу 34 групи подовженого дня, які
відвідують 1000 учнів за рахунок місцевого бюджету.
У листопаді 2019 року здано в експлуатацію навчальний корпус для
учнів початкової школи у Бучанському НВК № 3 на 700 місць, що дало
можливість учням школи навчатися в одну зміну.
Організовано підвезення 24 дітей с. Гаврилівка та Тарасівщина до
Гаврилівської школи№ 8 .
На індивідуальному навчанні перебуває 122 учні. З них:
7 дітей переведено на домашню освіту за заявами батьків (Бучанська
ЗОШ №1, Бучанський НВК №3);
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34 дитини перебуває на патронажному навчанні;
36 дітей – на екстернаті в комунальних закладах,
45 - в приватному закладі освіти.
БУДІВНИЦТВО ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ:

Добудовано навчальний корпус початкової школи Бучанського НВК
№ 3 на 700 місць (місцевий бюджет -5млн.892 тис. 619 грн + пайова участь
– 34млн. 471 тис. 195грн)

Завершується будівництво гімназії на 800 місць вул. Вишнева
(Співфінансування: місцевий бюджет -1млн. 955тис. 782 грн + державний
бюджет – 52млн. )
Розпочнеться будівництво ЗОШ № 1 на 900 місць (виготовлено
проектно-кошторисну документацію ( місцевий бюджет 295тис. 616 грн)
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Будівництво дитсадка по вул. Л.Українки (пайова участь – 9млн. 562
тис. 653 грн)
Завершено будівництво зовнішнього газопроводу до Гаврилівського
садка «Веселка» (місцевий бюджет - 465 тис. 199 грн)

Проведено будівництво міні-футбольного спортивного майданчика
Бучанська СЗОШ № 5 (співфінансування: місцевий бюджет -740 тис. 085
грн + державний бюджет - 740 тис. 084 грн)
Збудовано
мультифункціональний
спортивний
майданчик
Бучанський НВК «Берізка» -(державний бюджет 742 тис. 145 грн.)
У 2019році в закладах освіти проведено капітальних та поточних
ремонтів на загальну суму – 6 млн. 916 тис. 919 грн.:
-Покрівлі даху Бучанської СЗОШ № 5;
-Інклюзивно-ресурсного центру,
-Вхідної групи Гаврилівського ЗЗСО№8
-Приміщення (актова зала) Луб’янського ЗЗСО № 7
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-Вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого
пристрою оптимізації теплопостачання: Бучанського НВК № 4, Бучанського
ЗДО № 5 «Капітошка
-Мережі зовнішнього освітлення - Бучанського центру позашкільної
роботи.
-Дитячих ігрових майданчиків - Бучанського ЗДО № 3 «Козачок»,
Бучанського ЗДО № 4 «Пролісок»

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ:
-приміщення пральні Бучанського ЗДО № 2 «Горобинка»
-водопровідної системи Бучанський ЗДО № 3 «Козачок»
-дитячих ігрових майданчиків Бучанського ЗДО № 3 «Козачок»,
Луб’янського ЗДО № 9 «Волошка», Гаврилівського ЗДО № 10 «Веселка»

РЕКОНСТРУКЦІЯ:
-пішохідних зон Бучанського НВК «Берізка»
-пішохідних доріжок Бучанського ЗДО № 2 «Горобинка»
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Придбано технологічне обладнання на загальну суму 115 тис. 200 грн.

У громаді діє Інклюзивно-ресурсний центр для надання підтримки
особам з особливими освітніми потребами, де 3 різнофахових спеціалісти
працюють з дітьми віком від 2 до 18 років.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, СПОРТ , ОЗДОРОВЛЕННЯ

У Бучанській МОТГ проживає 14683 дітей.
З них дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки на обліку
служби у справах дітей та сім’ї перебуває:
- 82 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
- 16 дітей загиблих учасників АТО;
- 230 дітей учасників АТО;
- 17 дітей, як таких, що потрапили в складні життєві обставини;
- 91 дитина, яка отримала статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів;
- 458 багатодітних сімей у яких виховується 1468 дітей. З них 382 сім’ї з
3 дітьми, 55 сімей – з 4 дітьми, 16 сімей з 5 дітьми, 2 сім’ї – 6 дітей, 2 сім’ї –
7 дітей, 1 сім’я – 8 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 – 97,4 %.
Під час акції «Школяр» 700 дітей із багатодітних родин отримали
набір школяра вартістю 300,00 грн. на кожну дитину шкільного віку до
нового навчального року.

За кошти місцевого бюджету оздоровленням та відпочинком
охоплено 1420 дітей.
Першочергово путівки надавалися таким категоріям, як:
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю;
- діти загиблих учасників АТО;
- діти учасників АТО;
- діти з багатодітних сімей;
- діти ВПО;
- діти, що перебувають на диспансерному обліку;
- талановиті та обдаровані діти.

За кошти місцевого бюджету 445 дітей (389 – у 2018 році )
оздоровлювалися у Івано-Франківській, Закарпатській, Херсонській,
Одеській та Миколаївській областях. Для забезпечення організованого
оздоровлення та відпочинку дітей Бучанською міською радою було
виділено кошти у сумі 2 млн. 955 тис. грн.
У 9 пришкільних таборах відпочило 975 дітей.
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Бучу мешканці і гості називають містом спорту і здоров’я. Протягом
поточного року проведено 7 футбольних матчів міжнародного рівня, а
саме:
 4 матчі – турнір ім.В.Баннікова,
 3 матчі – товариські зустрічі,
 6 матчів Чемпіонату Київської області за участю ФК «Меліоратор»
Буча;
 10 домашніх матчів Чемпіонату України з футболу ІІ ліга ФК
«Оболонь Бровар-2» Буча;
 2 товариські зустрічі ФК «Оболонь Бровар-2» Буча;
 1 традиційна благодійна акція «Біжу заради порятунку»;
 2 міжнародні виставки собак усіх порід.
Відбулись змагання з роликового спорту «Роллер-фест-2019».

Проведено ІV відкритий чемпіонат Бучанської ОТГ з футболу серед
команд-аматорів – 2019, який проходив за календарем протягом семи
місяців по суботам-неділям. Участь приймали 13 футбольних команд.
За рахунок міського бюджету у поточному році на баланс стадіону
були придбано:
• ворота футбольні тренувальні;
• табло електронне;
• обладнання тренажерне (замінене старе тренажерне обладнання).
У Бучанській дитячо-юнацькій спортивній школі працює вісім
відділень спорту, навчається 384 вихованці. В спортивній школі
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займаються вихованці з девіантною поведінкою та діти, які потрапили до
складних життєвих обставин, з багатодітних сімей та діти загиблих
учасників АТО.
Проведено заходи:
турніри з волейболу, футболу, дзюдо, тенісу, відкрита першість з
настільного тенісу, боротьби самбо.
Протягом року прийнято 17 турів (ІІ та І кола) Чемпіонатів Київської
області з футболу серед дитячо-юнацьких команд чотирьох вікових
категорій.
Протягом року вихованці Бучанської ДЮСШ виїжджали на :
 15 – всеукраїнські,
 64 - обласні
 45 – відкриті регіональні змагання.
Реалізовано проект з розвитку соціальних послуг Соціалізація
«особливих» дітей. Проект тривав 5 місяців, як пілотний для подальшого
запровадження послуги на постійній основі. Було проведено 52 заняття, в
яких взяло участь понад 150 учасників.
30 кращих представників молоді отримують стипендію міського
голови.
На обліку в Центрі соціальних служб перебуває 110 сімей, як такі, що
опинилися в складних життєвих обставинах, з них було знято протягом
року 8 сімей.
Центр здійснює супроводження 3 прийомних
переїхали до м. Буча з зони АТО.

сімей, 2 з яких

Для надання статусу дітям, які постраждали внаслідок збройних дій та
воєнних конфліктів, було здійснення обстеження житлово – побутових
умов та надані певні акти до пакету документів – 38 актів.
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МЕДИЦИНА
Медичне обслуговування населення Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади здійснюється двома закладами: КНП «Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Бучанський
консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради.
Для надання первинної медичної допомоги населенню в БМОТГ
створена оптимальна мережа лікувально-профілактичних закладів.

Станом на 01.01.2020 р. до складу центру КНП «Бучанський ЦПМСД»
входять:
4 міські лікарські амбулаторії, 3 сільські (с. Гаврилівка, Блиставиця,
Луб’янка) та 1 фельдшерський пункт (с. Тарасівщина), а також «Черговий
кабінет» у м. Буча.
Важливою подією у житті міста стало відкриття нової амбулаторії в
ЖК «Нова Буча», де тепер працює 3 сімейні лікарі і що дало змогу
наблизити медичну допомогу до населення.
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Для покращення умов діяльності сільських медичних закладів,
завдяки співфінансуванню з міського бюджету. в с. Луб’янка будується
нове приміщення лікарської амбулаторії з житлом для медпрацівника.
Розпочато будівництво такого ж закладу в с. Мироцьке. Постійно
відбувається зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони
здоров’я за рахунок коштів міського бюджету, а також із залученням
фінансування Національної служби здоров’я, державної субвенції та інших
джерел, дозволених законодавством.

Зокрема, для Центру первинної медичної допомоги було придбано 2
легкових автомобіля для обслуговування хворих на дому, придбане нове
обладнання, таке як
- автоматичний гематологічний аналізатор (199 тис грн.);
- аналізатор сечі (19,5тис грн..);
- електрокардіограф (117 тис.грн.);
- холодильники для зберігання вакцин (36,5 тис.грн.);
- комп’ютерна техніка та периферійне обладнання (487 тис.грн.);
- офісні та медичні меблі (332 тис.грн.);
- проведено ремонт приміщення та вхідної групи «Чергового
кабінету»
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організовано
роботу
координаційного
концентру
консультування пацієнтів.
Для Консультативно-діагностичного центру було придбано:
систему
цифрового
перетворення
(оцифровувач) в комплектації (598 тис.грн);

рентгенівських

для

знімків

 в офтальмологічний кабінет апарат УЗД для ехобіометрії ока ,
що покращує роботу вчасної діагностики захворювань ока, ( 330
тис.грн.)
 закуплено медичну апаратуру, меблі, комп’ютерну техніку (на
477тис.грн.), в тому числі, в т.ч. холтерівська система ЕКГ з 2
реєстраторами – 82,5 тис. грн., апарат високочастотний
хірургічний «Надія»- 52 тис.грн грн., апарат електрохірургічний 110.4 тис. грн..

Пільгові категорії населення забезпечувались медикаментами згідно
міських та державних програм за кошти міського бюджету та державної
субвенції:
 по пільгових рецептах виписано ліків на суму 561 388,61 грн. за
кошти місцевого бюджету;
 забезпечення ліками з Чорнобильського фонду становило
2
500,0 тис грн.;
- забезпечено за кошти державної субвенції
безкоштовні
медикаменти на суму 400 тис.грн. і інсулінами на суму 1 181 тис.
грн. (з міського бюджету на інсуліни було виділено300 тис. грн);
- по державній прорамі «Доступні ліки» забезпечено хворих
визначеними у переліку медикаментами в повному обсязі.
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Протягом року продовжувалась приписна компанія укладання
декларацій з лікарем первинної ланки, якого обрав сам пацієнт. Станом на
31.12.2019 р. обрали свого сімейного лікаря та підписали декларації
більше 43 106 осіб.
Так, кількість підписаних декларацій вцілому по ОТГ становить
44 428, що складає 109% від статистичної кількості населення, зокрема: по
м. Буча – 38241 (113%) , с. Гаврилівка – 3853 (84%), с. Блиставиця – 944
(88%), с. Луб’янка – 1384(110%).
Нагадуємо, що процес декларування продовжується і він буде вкрай
необхідний кожному громадянину для отримання медичної допомоги як
первинного, так і вторинного і третинного рівнів.
Максимум уваги приділяється нагляду за ветеранами ВВВ та
учасниками АТО. Обстежено всіх інвалідів УВВ, ІВВ та прирівняних за
пільгами, а також учасників бойових дій АТО/ООС та інвалідів війни – 272
чол. Практично всі вони були оглянуті лікарями, проліковані і, поможливості, оздоровлені.
Всі структурні підрозділи первинної допомоги продовжують та
вдосконалюють передовими технологіями розпочату роботу по
медичному обслуговуванню населення.
Щодо вторинної допомоги, то одним з напрямків роботи
консультативно-діагностичного центру в 2019 році була підготовка до
другого етапу медичної реформи, а саме до заключення договору з
Національною службою здоров’я України. Були виконані основні вимоги, а
саме:
- заклад повністю автономізованний (перетворений на КНП);
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- має діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики;
- заклад пройшов акредитацію і отримав відповідний сертифікат;
- заклад повністю комп’ютеризований та підключений до інтернету,
закуплено 35 комп’ютерів та медична інформаційна система;
- лікарі працюють в програмі МІС МЕДЕЙР, яка підключена до
Центральної бази даних єдиної інформаційної системи;
- всі лікарі закладу зареєстровані в системі eHealth.4

Плани на найближчу перспективу:
 завершення будівництва та оснащення лікарських амбулаторій в
с. Луб’янка та в с. Мироцьке;
 проведення капітального ремонту на фельдшерському пункті с.
Тарасівщина;
 відкриття амбулаторій сімейного лікаря в окремих мікрорайонах
міста: Тарасівський, Мельники, ЖК «Гранд Бурже»;
 придбання
медичної
апаратури
та
обладнання
та
запровадження нових методик обстеження та лікування в
комунальних
закладах
з
метою
підвищення
їх
конкурентоздатності та ефективної роботи в умовах
реформування.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Діяльність управління праці та соціального захисту та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської
ради спрямована на підвищення рівня життя населення, не допущення
заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення її рівня та
підтримки соціально-уразливих верств населення.
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За рахунок видатків місцевого бюджету передбачено кошти на
загальну суму у розмірі 4 млн. 885 тис. 918 грн. для виконання Бучанської
міської програми «З турботою про кожного»
Значно зросли в порівнянні з минулим роком видатки для виконання
міської програми на 1 млн. 731 тис. 089 грн.

Видатки з Державного бюджету:
•

На державні соціальні допомоги - 53 млн. 784 тис. 217 грн.

(за 2018 рік – 43 млн. 628 тис. 873 грн.)

•
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг – 14 млн. 909 тис. грн.
в т.ч. монетизована житлова субсидія:
 у готівковій формі – 9 млн. 460 тис. 441 грн.
 у безготівковій формі – 732 тис. 296 грн.
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На 150 підприємствах, установах та організаціях громади укладено
колективні договори, де працює 7001 чол.
Заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах громади
відсутня.
Інспекторами праці видано 12 приписів щодо усунення порушень на
підприємствах, установах міста, застосовано штрафних санкцій на
загальну суму – 25 038 грн., які надійшли до місцевого бюджету.
Протягом 2019 року працевлаштовані 460 працівників малого та
середнього бізнесу згідно даних Головного Пенсійного Фонду України у
Київській області.
Значно зросли в порівнянні з минулим роком:
- виплати на відшкодування пільг за оплату житлово-комунальних
послуг та інших пільг передбачених законодавством окремим категоріям
населення на 2 млн. 972 тис. 932 грн.
В Управлінні праці станом на 01.01.2020 року перебуває на обліку
всього – 11 092 чол., пільгових категорій населення:
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• Інвалідів ВВВ та прирівняних до них категорій – 164 чол.,
• Учасників бойових дій ВВВ та прирівняних до них категорій, колишні
неповнолітні в’язні концтаборів - 575 чол.;
• Учасників війни - 149 чол.;
• Дітей війни
- 2091 чол.;
• Члени сімей загиблих, жертви нацистських переслідувань та особи, на
яких поширюється чинність Закону про ветеранів ВВВ – 147 чол.;
• Ветеранів праці
– 4123 чол.;
• Громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 категорії
– 675 чол.;
• Громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС I I - А категорії – 430 чол.;
• Громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС I I - Б категорії – 233 чол.;
• Ветеранів та інвалідів військової служби
- 173 чол.;
• Багатодітних, малозабезпечених сімей
- 289 чол.;
• Ветеранів органів внутрішніх справ
- 35 чол.;
• Пенсіонери «За вислугу років» педагоги
- 89 чол.;
• Пенсіонери «За вислугу років» медичні працівники
- 43 чол.;
• Сільський педагог на пенсії
- 40 чол.;
• Сільський працівник бібліотеки на пенсії
- 1 чол.;
• Герой України
- 1 чол.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі за
жовтень, листопад, грудень 2019 року нараховані 14 340 пільговикам на
суму 6 млн. 452тис. грн., в тому числі:
 у готівковій формі – 745 тис. 300 грн. Кількість - 786 пільговикам;
 у безготівковій формі – 5 млн. 706 тис.700 грн. Кількість - 3 554
пільговикам.
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За 2019 рік було забезпечено протезно-ортопедичними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю на суму 3 млн.082 тис.917 грн. в
кількості 513 шт.
65 осіб з інвалідністю отримали грошову компенсацію на бензин та
транспортне обслуговування.
10 дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу
отримали реабілітаційні послуги на суму 177 тис.921 грн.
У 2019 році санаторно-курортне оздоровлення отримали 52 особи з
інвалідністю загального захворювання, 15 осіб з інвалідністю внаслідок
війни, 9 учасників бойових дій в АТО- всього 89 осіб.
У 2019 році оздоровлено 159 осіб, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС категорії 1 та 2 дитини з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з
ЧАЕС на суму 1 млн. 166 тис.900 грн. та відшкодовано грошову
компенсацію замість санаторно-курортної путівки 35 особам,
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1 на суму 18 тис. 300 грн.
Особам, віднесеним до 1 та 2 категорії, постраждалим внаслідок
аварії на ЧАЕС нараховано та виплачено щомісячну компенсацію за
продукти харчування на суму 4 млн. 910 тис. 600 грн., проведено
відшкодування за додаткову відпустку на суму 836 тис. 500 грн.,
проведено доплату громадянам, які працюють у зоні відчуження на суму
847 тис. 400 грн., проведено виплату щорічної відпустки працівникам, які
працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного
забруднення 836 тис. 500 грн.
За рахунок місцевого бюджету проведено відшкодування вартості
проїзду (квитків) особам, віднесеним до 1 та 2 категорії, постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС на 172 тис. грн.
Протягом 2019 року до управління праці надійшло 4 285 заяв з
документами для призначення різних видів соціальних допомог,
компенсацій та житлових субсидій. З них: – 475 заяв від територіальних
громад.
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Нарахування та виплата державних соціальних допомог проводиться
за принципом «Єдина приймальня громадян».
Територіальним центром протягом року обслуговувалось та
надавалась належна допомога 153 одиноким, непрацездатним особам (в
2018 році – 148 чол.).

ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО ТА РОДИНАМ ЗАГИБЛИХ
Події на Сході не залишили у стороні мешканців громади: 420 наших
земляків боронили і боронять незалежність і територіальну цілісність,
тримають мирне небо над нами.
На жаль, у громаді проживає 28 родин загиблих , сини , батьки,
чоловіки яких заплатили найвищу ціну – власні життя за наш спокій і мир.
Має трагічну сторінку у своїй біографії і Гаврилівка- з цього населеного
пункту не повернувся додому ще один славний син нашої країни.

Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять про цих мужність і
відданих чоловіків….

А життя триває і ми повинні не забувати про тих , хто осиротів у
результаті війни на Сході: батьки, дружини, діти, сестри і брати. Тому для
влади турбота про такі родини – пріоритетне завдання.
Ми постійно проводимо зустрічі із родинами загиблих, аби
підтримувати і допомагати у найрізноманітніших питаннях.
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У громаді діє програма «З турботою про кожного» і відповідно до неї
члени родин отримують










матеріальну допомогу,
безоплатний відпуск ліків,
проїзд у транспорті
компенсацію у розмірі 50 % житлово – комунальних послуг
компенсацію за оплату харчування у дошкільних дитячих
закладах,
безкоштовне харчування учнів у школах з числа дітей учасників
АТО
безкоштовне оздоровлення дітей загиблих та 50 % вартості
дітям учасників АТО
першочергове влаштування дітей у дошкільні заклади
пільги за навчання учні родин загиблих у розмірі 100% і
учасників АТО- 50% у школі мистецтв.

На нашій останній зустрічі, що відбулася два тижні тому , вирішено
допомогти родинам загиблих у проведенні ремонтів житла, видати книгу
пам’яті та відкрити алею – сквер поряд із Чорнобильським парком Героів
АТО.

Відчутною є постійна допомога наших волонтерів, які доставляють у
Донецьку і Луганську області все необхідне. Вони першими розпочали
збирати продукти, одяг, побутові речі, ремонтували техніку,
організовували роботу із плетіння маскувальних сіток…Ось і кілька днів
тому вони вчергове доставили нашим воїнам усе необхідне.
Анатолій Кушнірчук, Богдан Яворський, Володимир Щербінін, Богдан
Забарило, Олександр Паламарчук і багато інших…. Днями вони знову
вирушать із допомогою . Дякую керівникам підприємств, депутатам,
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мешканцям, які продовжують підтримувати тих, хто сьогодні не дома, а із
автоматом у руках.

У 2015 році Бучанською міською радою визначено територію для
житлового будівництва учасникам АТО та членам родин 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 результаті багатоквартирної житлової забудови в межах в межах
вулиць: Вокзальна, Тарасівська, колії Південно- Захадної залізниці та
Яблунська.:у

ЖК « Сонячна оселя» отримають квартири: 21- учасник бойових дій
Афганістану та 108 воїнів АТО та дружини загиблих -- всього 129
квартир: ( підписані відповідні угоди).
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За договорами суперфіцій (право забудови) передана земельна
ділянка
на якій здійснюється будівництво: Вул. І.Кожедуба,8-А,
Громадська організація «Бучанська спілка ветеранів війни – учасників
бойових дій та їх сімей»- самостійно визначила забудовника ЖК « Іділіка»
в результаті забудови 28 учасників АТО отримають квартири. (підписані
відповідні угоди).

За договорами суперфіцій (право забудови) передана земельна
ділянка на якій здійснюється будівництво: Вул. І.Кожедуба,8, Громадська
організація Всеукраїнський союз ветеранів АТО - самостійно визначила
забудовника ТОВ « Страховський груп» в результаті забудови 49
учасників АТО отримають квартири. ( відписані відповідні угоди).
ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
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Відповідно до міської програми поводження з твердими побутовими
відходами за кошти міського бюджету придбано 3 тис. контейнерів , із
яких роздали власникам приватного сектору -65 відсотків.

Проведено реконструкцію житлового фонду м. Буча:
Відновлювальні роботи покрівель -16 будинків.
Проведено ремонт під’їздів – 12 будинків.

Проведено
1974
поточних
внутрішньобудинкових мереж, в т.ч.
-

ремонтів

та

профілактики

мережі теплопостачання - 216;
мережі електропостачання - 286;
мережі водопостачання та водовідведення - 565.

Відремонтовано 15 дитячих майданчиків.
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Капітальний ремонт дороги по вулицях в м. Буча:
- Заводська (від №2-В до вул. Депутатська),
- Назарія Яремчука (від вул. Тарасівська до вул. Івана Кожедуба)
- Автостоянка по вул. А. Михайловського від вул. Тургенєва до №31,
- Лесі Українки, Вишнева від №38 до №62, Дачна, Мельниківська,
Зелена.
- Дорожнє покриття на кладовище по вул. Депутатська.
- Вишнева від №38 до №78
- Лесі Українки

Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон по вулицях в м.
Буча:
- Склозаводська (від вул. Яблунська до №10-Б)
- між вул. Героїв Майдану та житловим будинком №11
Енергетиків
- Заводська (від №2-В до вул. Депутатська)
- Нове Шосе (від зупинки Модуль до АЗС)
- Вокзальна –безпечний пішохідний перехід

по вул.
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Ремонт прибудинкових територій:
вул. Водопровідна, 40,42; вул. Леха Качинського,4-А, вул. Героїв
Майдану,15.
Капітальний ремонт вуличного освітлення
по м. Буча: вул.
Рубежівська, вул. Кочубея; на перетині вул. Депутатська та вул. Нове Шосе.
Капітальний ремонт вулиць і доріг- 5,97 тис. м2. Вартість робіт- 5млн
234 тис.грн.
Поточний ремонт вулиць і доріг 2,8 тис.м2 . Вартість робіт- 3 млн. 275
тис.грн.
Замінено ділянки трубопроводу теплової мережі 256 м в м.Буча
Прокладено ділянок теплової мережі 780 м в с. Гаврилівка.
Побудована нова модульна котельня в с. Гаврилівка, вул. СвятоТроїцька 17 (ДНЗ «Веселка»)
Проведена заміна застарілих котлів.

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Запущено в експлуатацію насосний агрегат по вул. Пушкінська;
Введено в експлуатацію водопровід від вул. Нове Шосе по бульвару
Леоніда Бірюкова, вул. Вишнева до бульвару Б. Хмельницького;
Заміна оглядових колодязних водопровідних мереж – 35 люків;
Заміна водопроводів – 250 метрів.;
Заміна 6-ти пожежних гідрантів.
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КАНАЛІЗУВАННЯ
Реконструкція головного самопливного каналізаційного колектору
Куплено насосний агрегат на головну КНС
Виконано ремонт насосних агрегатів на КНС – 4 (вул. Грушевського),
КНС – 6 (вул. Вокзальна - Мирна), замінено насосний агрегат СМ 100-65250 на КНС – 18 (вул. Тарасівська).

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 проводиться робота:

 За 2019 рік зареєстровано:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ОСББ «БХ 10»;
ОСББ «Основа життя»;
ОСББ «Буча Гулівер»;
ОСББ «Оберіг 9»;
ОСББ «Буча Парк Хаус»;
ОССБ «Мій дім у Бучі»;
ОСББ «Наш комфорт 16».
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ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ
Важливим напрямком роботи Бучанської міської ради залишається
енергозбереження
та
автоматизація
процесу
забезпечення
енергоресурсами будівель Бучанської міської ОТГ.
Так, встановлено системи погодно-режимного регулювання
теплового потоку з системою диспетчирізації на пілотних об’єктах м. Буча
– ЗОШ №4, Бучанській Українській Гімназії та ДНЗ №5 «Капітошка».
Встановлення систем погодно-режимного регулювання теплового
потоку з системою онлайн диспетчиризації заплановано до кінця 1-го
кварталу 2020 року.
Встановлено енергозберігаюче вуличне освітлення по вулицях міста Рубежівська, Кочубея, освітлено перехрестя вул. Депутатської та Нового
Шосе біля ТК «Варшавський», освітлені новостворені вул. Кондратюка,
Дунаєвського, Коновальця і Світличного.
Вже підготовлено до розгляду
перший пілотний проект з
реконструкції освітлення у 2020 році вул. та пров. Гориня, вул. та пров.
Трудовому, вул. Переїзній, Лермонтова, Ново-Лермонтова, Нагорній,
Кармелюка, Заводській, Горького, Ворзельській, пров. Волгоградському.
Реалізація вказаних проектів дозволить на кінець 2021 року отримати
економію електроенергії близько 20%, або 800 тис. грн. в розрахунку
діючих на сьогодні тарифів.
БЛАГОУСТРІЙ
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Загальна площа зелених насаджень та об'єктів благоустрою, що
обслуговуються КП «Бучазеленбуд» складає 73 га.
Серед них:
•
•
•
•
•

7 га парків культури та відпочинку;
44 га центральний міський парк;
3 га скверів;
4 га набережних та бульварів;
15 га інших об’єктів благоустрою.

Постійно проводяться роботи :
1. Прибирання сміття та листя, вичісування газонів у парках та
вулицях громади,
2. Реконструкція та ремонт поливальних систем:
3. Створення та догляд за клумбами:
4. Висадження ампельних сортів квітів у підвіски на стовпах,
двохярусні декоративні вази, ящики та вази
5. Відновлення газону шляхом дернування, підживлення газонів
добривами
6. Зняття сухостійних та аварійних дерев, а також локалізація
наслідків негоди, а саме: під час штормових вітрів було ліквідовано 133
дерева.
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Упродовж року висаджено більше 14 000 квітів для озеленення та
оформлення клумб на території міста.
24 серпня було проведено акцію «Дерево життя», на якій в парку
«Сімейний» було висаджено 101 дерево.

У Гаврилівці створено сквер «Родинний»- місце
сімейного відпочинку.

зустрічей та

Працівниками інспекції з благоустрою розглянуто 209 звернень
громадян, 160 листів
• складено 56 адміністративних протоколів про порушення правил
благоустрою міста;
• вручено 1310 приписів, надіслано 774 зобов’язальних листів щодо
виконання правил благоустрою міста, та проведено контроль за їх
виконанням;
• обстежено понад 1420 присадибних ділянок мешканців приватного
сектору стосовно благоустрою прилеглих до садиб територій;
• організовано та забезпечено проведення весняного двомісячника
по санітарній очистці та благоустрою міста, в ході якого було виконано
роботи по впорядкуванню міста (прибрано вулиці, парки, сквери,
пофарбовано бордюри, опори вуличного освітлення, дерева,
пофарбовано елементи благоустрою, відновлено дорожню розмітку),
організовано 11 «суботників» за участю громадськості, працівників
підприємств, установ, організацій, Бучанської міської ОТГ та структурних
підрозділів;
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• організовано роботи по впорядкуванню меморіальних комплексів,
обелісків, братських могил, кладовищ;
• організовувались та контролювались роботи по зняттю сухостійних
та аварійних дерев;
• проведено роботи по демонтажу самовільно встановлених об’єктів
зовнішньої реклами.

ЗАПЛАНОВАНО:
1. Створення скверу в с. Луб'янка;
2. Облаштування зони відпочинку на території с. Блиставиця;
3. Продовження робіт по створенню парку «Сімейний» м. Буча;
4. Проектування та реалізація скверу Козацького побуту;
5. Проводити модернізацію та реалізацію сучасних систем
автополиву задля збереження та підтримання стану зелених насаджень.
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОБОРОННОМОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Розроблено та затверджено в новій редакції програми:
1.
«Цільова програма захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської
міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки».
2.
Програма «Безпечна Бучанська громада» Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.
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3.
«Програма територіальної оборони та підтримання постійної
мобілізаційної готовності Бучанської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020-2021 роки».
В рамках виконання «Цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 20182020 роки» профінансовано заходи на суму 281,800 тис. грн., а саме:
- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на суму 133, 525 тис. грн.;
- матеріальна допомога громадянам, постраждалим від надзвичайних
ситуацій, на суму 120, 800 тис. грн. ;
- поповнення резерву паливно-мастильних матеріалів для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
загальну суму 27,470 тис. грн.
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

Отримано дозволи від Державної архівної служби України на
передавання документів від архівного відділу виконавчого комітету
Ірпінської міської ради, трудового архіву виконавчого комітету Ірпінської
міської ради, архівного відділу Вишгородської РДА та «Бородянського
районного трудового архіву»
За звітний період створено 25 фондів та прийнято на державне
зберігання 1900 одиниць зберігання.
Постійно видаються довідки мешканцям громади соціально –
правового характеру для оформлення пенсій.
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ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТА

За 2019 рік спеціалістами відділу здійснювалось представництво у 251
судових справах, працівниками відділу забезпечено участь у понад 517
судових засіданнях у яких стороною є Бучанська міська рада.
Вжито рішучих заходів до захисту майнових інтересів Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на майновий комплекс
«Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» балансовою вартістю 8,5
млн. грн. в першій та апеляційній судових інстанції.
У зв’язку із небажанням в добровільному порядку повернути
земельну ділянку, яка використовується Житловим комплексом
Обслуговуючий кооператив «Кампа парк» із порушенням умов договору
оренди, юридичним відділом на виконання рішення Бучанської міської
ради від 14.11.2019 року №4161-68-VII «Про розірвання договору оренди
з ТОВ «Комфорт ЛТД» було подано позов про розірвання договору
оренди в судовому порядку.
Повернуто повністю до місцевого бюджету кошти у розмірі 3,2 млн.
грн. пайової участі у розвиток інфраструктури Бучанської міської
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об’єднаної територіальної громади за позовом Бучанської міської ради до
ТОВ "Сарафан".
Захищено інтереси Бучанської міської ради в Ірпінському міському
суді, в результаті якої було повернуто землі площею 24 га. у м. Буча (мкрн
«Рокач»), які прокуратура Київської області, намагалась витребувати у
законних власників на користь держави.
Відстояно інтереси мешканців Бучанського регіону у загальній площі
60 га, що у місті Буча, на якій успішно функціонують ряд комерційних
підприємств та міжнародна мототраса Спортивно-технічний клуб «Сона» .
Укладено договори пайової участі у розвитку інфраструктури міста
Буча у кількості 23 шт. на загальну суму понад 57 млн. гривень.
В результаті проведеної роботи отримано субвенцію з Державного
бюджету на виплату грошової компенсації для придбання житла двом
внутрішньо переміщеним особам із числа дітей-сиріт.
«рішення Мікулііна» по справі «890 га»

1. Юристами Бучанської міської ради забезпечується захист законних
прав та інтересів територіальної громади міста в Ірпінському міському суді
від безпідставних позовних вимог прокуратури та штучних кримінальних
проваджень, що на них базуються у провадженні щодо перегляду за
нововиявленими обставинами рішення у справі № 367/4187/14-ц (так
званого «рішення Мікулііна» по справі «890 га»).

2. В судах першої та апеляційної інстанцій успішно захищено законні
права та інтереси територіальної громади у низці справ за позовами
прокуратури до Бучанської міської ради, фізичних та юридичних осіб
міста, 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).
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3. Забезпечено призначення десятків судових експертиз у цивільних,
господарських, адміністративних справах, згідно висновків яких землі в
межах міста Буча, які органи прокуратури помилково вважають «лісом,
площею 890 га за межами міста» - є комунальною власністю і належать
громаді, фізичним та юридичним особам міста (а не Кабінету Міністрів
України) і є зеленими насадженнями в межах міста, і аж ніяк не
промисловим лісом І категорії.

4. Зібрано та надано органам прокуратури і слідства беззаперечну
доказову базу, яка повністю спростовує їх помилкові висновки про
належність території міста, умовною площею 890 га. до лісів державної
форми власності та перебування цих земель за межами міста.

5. Зібрана доказова база, висновки експертів, земельна і містобудівна
документація, кваліфікований юридичний захист по судових справах
дозволяють стверджувати, що помилкові рішення судів по справі «890 га.»
будуть скасовані, кримінальні провадження які на ньому базуються будуть
закриті, а всі обвинувачення буде знято.

РОБОТА ЦНАПУ: ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ

Надання адміністративних послуг є важливою
модернізації сектору публічного управління в Україні.

складовою
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На сьогоднішній день у Центрі можна отримати 201 адміністративну
послугу.
За звітний період адміністраторами ЦНАП м.Буча прийнято 26467
суб’єктів звернення, надано 24146 адміністративних послуг і 2321
консультацій. Що у порівнянні з 2018 роком становить на 29% більше.
Найчастіше звернення надходили з питань оформлення паспорта
громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон – 9136, державного земельного кадастру – 4701; державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно – 3632 та державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — 2746. Для ведення
реєстрації бізнесу, нерухомостіта оформлення паспортів громадянина
України адміністратори отримали ключі доступу для роботи у державних
реєстрах.
Триває робота над збільшенням надання адміністративних послуг.
В 2019 році почали приймати документи для оформлення паспорта
громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, отримання свідоцтва про народження та смерть, прийому
громадян представниками Фонду соціального страхування України та
Державної служби зайнятості .
Забезпечено організацію прийому суб’єктів звернень представниками
комунальних
служб:
КП«Ірпіньводоканал»,
ПАТ«Київоблгаз».
Представниками КП «Ірпіньводоканал» у ЦНАП прийнято суб“єктів
звернень — 13234. Представниками ПАТ «Київоблгаз» прийнято суб“єктів
звернень — 15120.
У 2020 році плануємо запустити в роботу реєстр та облік адрес, в
якому буде знаходитись вся інформація про зареєстрованих осіб в нашій
ОТГ. З запровадженням такого реєстру, буде значно спрощено подачу
документів на отримання соціальних пільг, надання документів для
отримання послуг та оформлення спадкових справ, документів по
відчуженню майна.

48

Крім того, в населених пунктах Бучанської об’єднаної територіальної
громади в приміщеннях колишніх сільських рад розпочато роботу
адміністраторів ЦНАПів, які надаватимуть понад 100 адміністративних та
соціальних послуг для мешканців цих населених пунктів.
Щоденна чисельність відвідувачів в Центрі сягає від 250 до 350.
Пріоритетом роботи Центру є значне скорочення часу очікування та
обслуговування громадян при отриманні послуг.
Центр є максимально комфортним для відвідувачів. У приміщенні
центру відкрито доступ до мережі Wi-Fi. Центр доступний для людей з
особливими потребами.
За звітний період надійшло 3 тисячі 461 звернення громадян, із яких
45%-вирішено позитивно, 9 %- у стадії вирішення. Решті заявників надано
роз’яснення .
Найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту- 44%,
аграрної політики та земельних відносин – 27%, житлово –комунальних
питань– 17%.
КУЛЬТУРНО- МАСОВА РОБОТА

Буча протягом багатьох років – незмінний лідер Київської області за
рівнем організації та проведення культурно-мистецьких заходів.
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У 2019 році розроблено та затверджено базову мережу закладів
культури БМОТГ
Культурне обслуговування населення БМОТГ здійснюють:
8 кулубних закладів
7 бібліотечних закладів
2 школи мистецтв - Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л.
Ревуцького,Гаврилівська дитяча музична школа;
На базі установ відділу культури, національностей та релігій працює
понад 20 клубних формувань, у яких налічується понад 450 учасників, з
них 15 формувань – для дітей та юнацтва.

Протягом
року
зросла
кількість
культурно-мистецьких,
просвітницьких заходів, спрямованих
на розбудову духовності та
моральних якостей особистості, а також національно-патріотичних
заходів, які спрямовані на підтримку та вшанування учасників бойових дій,
учасників АТО, а також воїнів - інтернаціоналістів.
Заклади культури зберігаються в належному стані, постійно
покращується матеріально-технічна база та технічний стан установ.
Цього року в Бучанську дитячу школу мистецтв ім..Л.Ревуцького було
придбано електронний рояль ,проектор ,колонки, сценічне взуття.
Проведено понад 400 культурно-мистецьких заходів для жителів та
гостей міста, серед яких :
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- Сьомий Міжнародний фестиваль «О-Fest» - подія світового рівня,

- У рамках реалізації урядової програми «Малі міста – великі
враження» Буча перемогла із поданим проектом і провела джазовий
фестиваль «Буча. Парк мистецтв»;

Міжнародний теле-радіо фестиваль «Прем’єра пісні».

Новорічні та різдвяні вистави, розважальні програми для дітей міста
(насамперед для дітей-сиріт, дітей – інвалідів та дітей із
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малозабезпечених сімей) за участю акторів київських театрів та творчих
колективів дитячої художньої самодіяльності.
Мітинг та тематичні святкові концерти з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав, з нагоди річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка, міжнародного жіночого дня та Дня матері.
Свято Пасхи «Пасхальний Благовіст». Урочиста хода представників
всіх релігійних конфесій. Святковий концерт талановитої молоді Київщини.
Фестиваль мистецтва «Мистецький олімп» дитячих творчих
колективів міста.
День сім’ї проводиться у форматі міського фестивалю «Бучанська
родина».
Етнографічне та автентичне свято «Івана Купала».
- Фестиваль живих скульптур, виступи вокально-інструментальних
колективів: "Indigo" та інших колективів;
- благодійна акція по збору коштів для лікування дітей «Ти не один»
- Парад близнюків та двійнят БМОТГ;
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської творчості «Пісенні
візерунки»;
- виступи народних колективів БМОТГ

- Фестиваль «Карася»-театралізоване дійство, розважально-забавні
конкурси, частування юшкою, смаженим карасем, кулішем .
Про плани роботи у різних галузях на нинішній рік я вже зупинявся.
Насамкінець хочу презентувати ще один проект, реалізація якого
розпочнеться у 2020. У громаді стартують роботи з облаштування
Центральної площі міста.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Громада має багато амбітних планів , які
продовжуватимуть започатковану політику змін для покращення життя
кожного мешканця громади! Впевнений, разом зробимо більше!
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