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1.

ВСТУП

ШАНОВНА ГРОМАДО!
2017 рік, що минув,став знаковим в історії міста Борщева та восьми сіл –
Мушкатівки, Слобідки – Мушкатівської, Верхняківців, Висічки, Пищатинець,
Стрілковець, Королівки. Ми об’єдналися в єдину територіальну громаду, площа
якої становить 146,8км2, в якій проживає 17 900 населення.
Наша громада найбільша в районі і одна з найбільших в області.
Сьогодні ми зустрілися, щоб проаналізувати 1-ий рік становлення
відзначити досягнення, загострити увагу на помилках та недоліках, накреслити
шляхи вирішення проблем, обговорити ключові питання щодо забезпечення
розвитку громади в умовах децентралізації.
Закономірно, що розпочинати завжди не просто, у нас було і є багато
труднощів, але варто визнати, що рік був продуктивним та результативним. Ми
маємо певні поступи в економічних та соціальних сферах. Накреслені плани
загалом з реалізувалися. Помітно зросли можливості міського бюджету,
ефективніше почали використовуватися комунальне майно та землі громади.
За даними Мінрегіону та Центру розвитку місцевого самоврядування
Борщівську ОТГ визначено як потенційно перспективний центр спроможних
громад. До того ж ми є однією з найменш дотаційних ОТГ (для прикладу,
Мельниця -Подільська ОТГ – 40 %, Борщівська ОТГ тільки 8 %). Як видно,
потенціал для розвитку у нас є.
Ми намагалися довести дієвість формул: «Почніть робити те, що потрібно.
Потім робіть те, що можливо. І Ви раптом виявите, що робите неможливе». Отже,
розпочнімо з основного – фінансів.
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2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
За результатами 2017 року, загальний обсяг дохідної частини бюджету
Борщівської об’єднаної територіальної громади склав 103374,9 тис. грн.
(Діаграма 1).
Загальний обсяг
дохідної частини,
усього

103374,9 тис. грн

105,7 %

Власні доходи
загального фонду

48687,3 тис. грн

112,8 %

Трансферти
загального фонду

50166,0 тис. грн

100 %

Власні доходи
1362,6 тис. грн
спеціального фонду

121,8 %

Трансферти
3159,0 тис. грн
спеціального фонду

95,6 %

Відсоток виконання показників надходження власних доходів загального
фонду, затверджених бюджетом, складає 112,8 %, або, іншими словами, загальний
фонд бюджету громади перевиконано на 5521,1 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у власних доходах міського бюджету займає податок
на доходи фізичних осіб. Його частка в загальній сумі надходжень складає 51,7%
Так, податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік надійшло 24865,8 тис.грн.,
що на 3915,9 тис.грн. більше, ніж уточнений плановий показник.
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є установи, що
фінансуються з державного бюджету: установи освіти та охорони здоров’я. Серед
інших установ та організацій це:
Борщівський агротехколедж (939,7 тис. грн.),
Борщівський РЕМ (ВАТ «Тернопільобленерго») (850,70 тис. грн.),
ТОВ «Золота нива» (842,2 тис. грн.),
ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» (617,2 тис. грн.),
ДП «Укрспирт» (494,4 тис. грн.),
ДП «Чортківський лісгосп» (504,2 тис.грн.),
ПАТ «Тернопільгаз» (477,5 тис.грн.),
ТОВ «Ярославна» (396,2 тис.грн.),
3

ТОВ «Елагрі-Борщів» (318,8 тис.грн.).
Забезпечено виконання єдиного податку, якого за 2017 рік надійшло 5965,3
тис.грн., що на 356,4 тис.грн. більше, ніж уточнений плановий показник.
Основні платники єдиного податку це:
ТОВ «Золота нива» (надійшло 469,5 тис.грн.),
ВАТ «Борщівське АТП-16138» (197,8 тис.грн.),
ТОВ «Агровлад» (127,8 тис.грн.),
Борщівське райСТ (157,6 тис.грн.),
ПП «Пролісок-О» (141,1 тис.грн.),
ТОВ «Б.А.К.» (369,8 тис.грн.)
та фізичні особи-підприємці (платниками єдиного податку в 2017 році є 540
фізичних осіб, якими сплачено 4081,6 тис.грн. податку).
Податок на нерухомість до міського бюджету акумульовано на 2019,0
тис.грн. Найбільші платники:
ТОВ «Партнер-Овірзіс» (надійшло 451,9 тис.грн.),
ПАТ «Укрзалізниця» (271,8 тис.грн.),
ДП «Укрспирт» (270,5 тис.грн.),
ТОВ «Агросервіс» (160,2 тис.грн.),
ПАТ «Промінвестбанк» (167,2 тис.грн.),
ТОВ «Борщівське АТП-16138» (147,2 тис.грн.),
ТОВ «Елагрі-Борщів» (136,5 тис.грн.).
В уточненому плані 2017 року земельний податок становив 4732,3 тис.грн.,
проте його надійшло 5220,4 тис.грн., що становить 110,3% (сума понад план —
488,1 тис.грн.).
Основні платники земельного податку - установи та організації, що
орендують земельні ділянки:
ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» (надійшло 492,5 тис.грн.),
ТОВ «Каданс» (354,6 тис.грн.),
ТОВ «Елагрі Борщів» (325,7 тис. грн.),
ТОВ «Партнер-Оверсіз» (304,0 тис.грн.),
НВФГ «Компанія Маїс» (247,2 тис.грн.),
ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (279,1 тис.грн.),
ПАТ «Укрзалізниця» (271,8 тис. грн.),
ДП «Укрспирт» (270,5 тис. грн.).
До міського бюджету за 2017 рік надходили наступні платежі:


рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 74,4 тис.
грн.;
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рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням
корисних копалин — 1,3 тис. грн.;
акцизний податок 7494,0 тис. грн.;
кошти, передані (отримані) як компенсація із загального фонду держбюджету
бюджетам місцевого самоврядування 328,8 тис.грн.;
туристичний збір, сплачений юридичними особами — 7,7 тис.грн.;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності — 168,8
тис.грн.;
державне мито — 70,7 тис.грн.;
інші надходження — 2460,8 тис.грн.

До бюджету міської ОТГ з державного бюджету (100% до планового
показника) надходили:
базова дотація на 3801,1 тис.грн,
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків із утримання закладів освіти та охорони
здоров`я на 5937,4 тис. грн.,
освітня субвенція — 24907,6 тис.грн.,
медична субвенція — 13762,8 тис.грн.
Також надходила субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(130,0 тис.грн.),
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1266,6 тис.грн.
інша субвенція з районного бюджету на утримання Борщівської школи
мистецтв на 360,5 тис.грн.

У 2017 році до спеціального фонду надійшло коштів на 4521,6 тис.грн., у
тому числі:
екологічного податку 54,7 тис.грн.,
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності — 2,9 тис.грн.,
надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва — 6,1 тис.грн.,
надходжень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного
пункту — 148,2 тис.грн.,
власних надходжень бюджетних установ – 797,8 тис.грн.,
коштів від продажу землі — 352,9 тис.грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад на 2518,6 тис. грн.,
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субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 220,0 тис.грн.
інші субвенції (з районного бюджету) на 420,4 тис.грн.
Бюджет Борщівської ОТГ за видаткми загального фонду за 2017 рік
виконаний в сумі 85694,4 тис. грн. відповідно до уточненого плану 88010,2 тис.
грн., що становить 97,4%.
Установами освіти громади використано:
36340,8 тис. грн. бюджетних коштів,
культури – 4616,3 тис. грн.,
апаратом міської ради – 7347,0 тис. грн.,
установами житлово-комунального господарства – 7604,1 тис.грн.,
видатки на соціальний захист населення становлять 384,9 тис.грн.,
трансферти – 28903,0 тис.грн.,
інші видатки – 498,3 тис.грн.
За рахунок вільних залишків коштів міського бюджету до загального фонду
додатково спрямовано 3294,4 тис. грн., у т. ч. інша субвенція районному
бюджету– 1238,6 тис.грн., капітальні видатки – 1260,0 тис.грн, інші видатки –
795,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року розподілено кошти, отримані від перевиконання
дохідної частини міського бюджету на 11190,3 тис. грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 141,7 тис.грн.,
комунальні послуги та енергоносії – 55,0 тис.грн.,
харчування – 100,0 тис.грн.,
капітальні видатки – 4957,4 тис. грн.,
інші видатки – 5936,2 тис.грн. (в т.ч. інша субвенція районному бюджету –
923,974 тис.грн.).
З міського бюджету районному бюджету передано трансферти на 28890,944
тис.грн., у тому числі:
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування переданих з державного бюджету видатків 1574,8 тис.грн
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, в т.ч.:
на освіту

1418,9

на охорону здоров’я

155,9

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5657,623 тис.грн

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,
в т.ч.:

13762,8 тис.грн
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первинна медична допомога

4817,0

вторинна медична допомога

8945,8

інша субвенція районному бюджету, в т.ч.:

7895,721 тис.грн

на перший квартал 2017 року
на утримання Борщівської школи мистецтв

951,64

загальноосвітніх шкіл

1946,0

закладів позашкільної освіти

475,032

централізовану бухгалтерію освіти

23,4

на рік:
на утримання бібліотек (районної бібліотеки для дорослих,
районної дитячої бібліотеки та на 5 місяців для сільських
бібліотек громади)

1025,5

на утримання будинків культури та народних колективів
(районного будинку культури з народними колективами та
на 5 місяців для сільських клубів громади)

988,0

на утримання ДЮСШ

590,0

Борщівського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

764,0

на районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

40,0

на доплату до пенсій воїнам ОУН-УПА

17,906

на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

25,668

на утримання КУ «Трудовий архів»

20,1

на заходи КП ФСТ «Колос»

20,0

Борщівській ЦРКЛ на придбання медикаментів

20,0
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Борщівській ЦРКЛ на енергоносії

200,0

КУ «Борщівський районний методичний кабінет»

87,566

на районну програму щодо фінансового забезпечення
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, в т.ч.:
автомобільним транспортом загального користування

77,9
60

залізничним транспортом

17,9

Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
заробітну плату з нарахуванням

360

Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання автоклава

140

Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання біохімічного напівавтоматичного аналізатора
BS-3000М

77

Борщівській центральній районній комунальній лікарні на
придбання 4-х канального коагулометра-агрегометра

46

ВСЬОГО трансфертів:

28890,944

За рахунок медичної субвенції, переданої з міського бюджету районному
бюджету на утримання АЗПСМ, ФАПів та ФП громади, що входять до складу
Борщівського ЦПМСД проводились ремонти кабінетів, встановлено металопластикові вікна, двері, придбано меблі, медичне обладнання, медикаменти та інші
предмети господарського призначення:
З міського бюджету обласному бюджету передано трансферти на 12,1
тис.грн. на фінансування заходів з організації рятування на воді.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік становлять
12230,1 тис. грн. при уточненому річному плані 13733,9 тис. грн.
Зокрема, установами освіти використано 3111,5 тис. грн., з них:
на харчування дітей в дитячих садках та ЗОШ – 446,5 тис.грн,
культури – 1521,4 тис.грн.
ЖКГ – 7188,1 тис. грн.,
апаратом міської ради – 394,7 тис. грн.,
видатки на соціальний захист населення – 6,0 тис.грн.,
інші видатки – 8,4 тис.грн.
Капітальні видатки становлять 11397,3 тис. грн.
8

Видатки відповідно до галузей (загальний та спеціальний фонди) тис. грн.
(ви бачите на слайді)
Загальний обсяг видаткової частини 97 924,5
Освіта
39452,3
Культура
6137,7
Апарат міської ради
7741,7
Житлово - комунальне господарство 14 792,2
Соціальний захист населення
390,9
(матеріальна допомога)
Трансферти
28903,0
Інші
506,7
Видатки в розрізі статей видатків (тис. грн.)
(ви бачите на слайді)
Заробітна плата
42251,0
Енергоносії
2161,0
Медикаменти
3,8
Продукти харчування
2083,9
Поточні трансферти
36306,7
Капітальні видатки
11397,3
Інші видатки
3720,8
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3. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ПРОЕКТИ
З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Борщівської
міської ради розроблено Програму соціально-економічного та культурного
розвитку Борщівської міської ради на 2017-2018 роки в якій визначено
конкретні пріоритети розвитку у соціальній та економічній сферах.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Капітальний ремонт
приміщення будинку
культури с. Пищатинці
Капітальний ремонт з
утеплення стін фасаду
дитячого садка
«Малятко» с. Стрілківці
Капітальний ремонт
клубу (даху з утепленням
покрівлі) с. Стрілківці
Завершення будівництва
клубу с. Королівка
Капітальний ремонт
будинку культури
с. Верхняківці
Капітальний ремонт даху
дитячого садка
«Кристалик» м. Борщева
Капітальний ремонт
ділянки вулиці
С.Петлюри м.Борщева
УСЬОГО 1-7
Капітальний ремонт
Борщівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2 (частини
даху з демонтажем
балкону) м.Борщева
Капітальний ремонт
ділянки вулиці Нічлава м.

Усього
коштів,
тис. грн.

570,8

Обсяг фінансування
За
За рахунок
рахунок
коштів
субвенції місцевого
бюджету
400,00
175,812

356,319

154,613

201,706

266,76

234,160

32,600

15,840

428,13

411,614
30,0016,560

38,386

404,02

393,505

10,515

782,463

765,9

16,550

1458,123

1425,343

32,730

26,539

4271,671
298,573

3785,198
-

486,473
298,573

90,152

917,00

-

917,00

Не
використано

Найменування проекту,
його місцезнаходження,
вид робіт
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Борщева
10
Капітальний ремонт
840,00
840,00
житлового будинку по
вулиці Степана Бандери
м.Борщів
11
Водовідведення по вул.
238,00
238,00
Нагірна
м. Борщів
12
Капітальний ремонт
149,032
100,00
49,032
(санвузла) Борщівської
ЗОШ І-ІІІ № 1
13
Капітальний ремонт
63,480
63,480
санвузла ДНЗ « Лісова
казка» м. Борщів
14
Капітальний ремонт
14,491
14,491
вентканалів Борщівської
ЗОШ І-ІІІ СТ №2
15.
Поточний ремонт вул.
189,765
189,765
Довбуша м. Борщева
16
Поточний ремонт
188,961
188,961
тротуару по вул. І.
Франка (ділянка від
Палацу студентів до
котельні Агроколеджу) м.
Борщева
17
Капітальний ремонт
299,104
299,104
тротуару по вул. І.Франка
м. Борщева
18
Капітальний ремонт
56,0
56,0
приміщень Борщівської
міської ради по вул.
С. Бандери, 35 м.
Борщева
УСЬОГО 8-18
3254,406 100,00
3154,406
РАЗОМ 1-18
7526,077 3885,198 3640,879
90,152
З метою збільшення інвестиційної привабливості Борщівської ОТГ та
визначення найбільш пріоритетних та актуальних питань життєдіяльності
Борщівською міською радою спільно з Освітньо-аналітичним центром розвитку
громад розроблена Стратегія розвитку Борщівської ОТГ, котра надалі буде подана
для затвердження на сесії міської ради.
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4. ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З метою належного життєзабезпечення міста та населених пунктів ОТГ
комунальними підприємствами вжито низку заходів, зокрема щодо:
1. Утримання житлового фонду та благоустрою, обсяги робіт, проведені
по житловому фонду та дорогах ДП «Техніка», КП «Борщівська ЖЕД
№1», ЖКП «Цукровик», а саме:
 здійснено поточний ремонт у м. Борщів на окремих ділянках дороги на 835,1
тис.грн. по вулицях Довбуша, С.Бандери, Січових Стрільців, Я.Кондри, Кут,
Підвальна, Нічлава, Відродження, Котляревського, Нагірна
 проведено поточний ремонт тротуарів на суму 228,5 тис.грн., по вулицях
І.Франка – 188,9 тис.грн., С.Бандери – 32,8 тис.грн., в с.Цигани – 6,8 тис.грн.
 здійснено ямковий ремонт доріг у населених пунктах громади на 320,6
тис.грн.;
 здійснено роботи з водовідведення по вул. Нагірна на 267,7 тис.грн. та вул.
Долинська в с. Висічка на 90 тис.грн.
 проведено капітальний ремонт доріг на 2375,1 тис.грн, зокрема: капітальний
ремонт ділянки дороги по вул. Нічлава площею 1190 м2 на 917,00 тис.грн. та
капітальний ремонт ділянки дороги по вул.С.Петлюри (у межах ДНЗ «Лісова
казка») площею 1639 м2 на 1458,123 тис.грн.
 здійснено капітальний ремонт частини тротуару по вул. І .Франка площею 419
м2 на 299,1 тис.грн..
 придбано дорожні дзеркала на 9,1 тис.грн.
 проведено часткову ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у селах громади та в
м.Борщів (міське кладовище);
 У центрі міста відремонтовано 5 пандусів та здійснено ремонт сходів біля
Народного Дому;
 здійснено реконструкцію елементів благоустрою міського скверу на 125,1
тис.грн (установлено металеву огорожу);
 закуплено підсипальні та паливно-мастильні матеріали на зимове утримання
доріг на 234,5 тис.грн;
 обстежено 183 зелені насадження, складено 28 актів обстеження, визначено
178 дерев для зрізування;
 придбано сміттєвоз;
 відремонтовано трактор МТЗ-80 та Т-16М;
 придбано рамку і ніж відвалу для очистки доріг.
2. Освітлення
Упродовж 2017 року проведено освітлення в усіх селах громади.
В с. Верхняківці – проведено 2,1км кабелю, встановлено 49 світильників, 16
електричних стовпів.
Усього в громаді проведено зовнішнє освітлення протяжністю 12,1 км.,
встановлено 236 світильників.
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Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах громади
здійснено протяжністю 4,9 км., установлено 108 світильників.
Поточний ремонт ліній освітлення здійснено протяжністю 7,2 км,
установлено 114 світильників, у т.ч. в м. Борщеві – 2,6км., установлено 42
світильники.
3. Водопостачання, каналізація, очисні споруди
За винятком виникнення аварійних ситуацій на водопровідні мережі, які
своєчасно
усувались
проведенням
аварійно
відновлювальних
робіт
водопостачання здійснювалось безперебійно.
За період звітного року:
o
проведено заміну каналізаційної мережі по вул. С. Петлюри (територія
дитячого садка «Лісова казка») протяжністю 35 м. п.;
o
проведено заміну водопроводу по вул. Нагірна довжиною 315 м. п.;
o
прокладено каналізаційну мережу (по вул. Базарна-Лисенка);
o
проведено заміну водопроводу на території церкви по вул. Шевченка,
протяжністю 50 м. п.
o
проведено заміну плит перекриття (люків) по вул. С. Петлюри, Шевченка, С.
Бандери, С. Стрільців у кількості 14 шт.;
o
виконано заміну двох водонасосних двигунів на ВНС по вул. Шухевича;
o
замінено
внутрішньобудинкові
стояки
(водяні,
каналізаційні)
в
багатоквартирних житлових будинках по вул. С.Бандери,106 –(2 стояки); по
вул. Мазепи,6 (1 стояк), Шухевича, 35 (2 стояки);
o
підведено водопровід централізованого водопостачання до житлового
будинку по вул. Дорундяка 1;
o
проведено промивання і хлорування каптажів і водозабірників у ВНС м.
Борщева, (вул. Верхратського та с. Вовківці Борщівського району;)
o
проведено позапланову дезинфекцію питної води джерел водопостачання та
гідроочистку скважини води по вул. Колянківського;
o
ліквідовано 39 проривів у системі водопостачання.
4. Поводження з твердими побутовими відходами
Розроблено Програму поводження з твердими побутовими відходами на
території Борщівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки,
метою якої є організація роздільного поводження з ТПВ. Цю програму
профінансовано на суму 30 тис. грн.
ДП «Техніка» уклало договори із надання послуг щодо вивезення твердих
побутових відходів із споживачами с. Мушкатівка, у результаті чого додано
додатковий маршрут та встановлено графік вивозу ТПВ на міське сміттєзвалище.
5. Пасажироперевезення
У рамках реалізації районної Програми фінансового забезпечення
компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян Борщівська міська
рада виділила 60 тис. грн. для здійснення безкоштовного перевезення окремих
пільгових категорій населення в межах району, та 17,96 тис. грн. залізничним
транспортом.
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5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Міська рада провела інвентаризацію договорів оренди земель на території
об’єднаної територіальної громади. У результаті виявлено, що укладено 165
договорів оренди, з них:
92 договори оренди земельних ділянок: (інформація на слайді)
- м.Борщів-66;
- с.Висічка-1;
- с.Верхняківці-4;
- с.Королівка-5;
- с.Мушкатівка-9;
- с.Стрілківці-2;
- с.Цигани-4;
- с.Пищатинці-1.
73 договори про відшкодування втрат бюджету міської ради від недоотримання
коштів за фактичне використання земельних ділянок:
(інформація на слайді)
- м.Борщів-23;
- с.Мушкатівка-11;
- с.Стрілківці-21;
- с.Цигани-16;
- с.Пищатинці-1;
- с.Верхняківці-1.
Відповідно до укладених договорів у бюджет міської ради надійшло
3 759,622 тис.грн.
Однак на території громади громадяни та юридичні особи використовують
земельні ділянки без правовстановлювальних документів. На сьогодні виявлено,
що не укладено 57 договорів оренди з них:
- м.Борщів-26;
- с.Висічка-1;
- с.Королівка-9;
- с.Стрілківці-13;
- с.Цигани-4;
- с.Пищатинці-3;
- с.Верхняківці-1.
Також не всі орендарі сплачують орендну плату, тому міська рада вжила
заходів для вирішення питання щодо погашення заборгованості за користування
землею, згідно з укладеними договорами оренди землі.
Крім того були направлені листи громадянам та юридичним особам, які
використовують землю без правовстановлювальних документів на право
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користування землею з обов’язковою вимогою щодо термінового виготовлення
документації на право користування. На сьогодні звернулось 19 громадян для
виготовлення документації із землеустрою.
Проведено моніторинг земель сільськогосподарського призначення на
території міської ради, де виявлено, що 52,3020 га використовуються без
документів.
Проведено аналіз проданих земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, у 2017 році продано 4 земельні ділянки призначення загальною
площею 1,0875 га на суму 562096 гривень.
Земельну ділянку площею 0,0750 га надано на умовах суперфіцію для
будівництва котельні для опалювання будівлі Борщівської ЗОШ- № 1 – орендна
плата становить 21600,76 грн. на рік.
Міська рада продала право оренди на земельних торгах (аукціоні) на
земельну ділянку площею 0,18 га для будівництва багатоквартирного житлового
будинку в м. Борщеві по вул. Шевченка на суму 56707,73 грн. на рік.
Крім того розпочато роботу щодо продажу на земельних торгах (аукціоні)
ще двох земельних ділянок площею 0,2734 га. На сьогодні йде підготовка щодо
розроблення детального плану території для розміщення та будівництва
«Автомагазину та пункту обслуговування» площею 0,1220 га та «Діагностики та
ремонту автомобілів» площею 0,1514 га.
Також прийнято рішення на розроблення детального плану території для
розміщення та будівництва сонячної електростанції площею 30 га з подальшим
переданням землі в оренду. Сума орендної плати становитиме 2,5 млн. гривень на
рік зі ставкою 3% від нормативної грошової оцінки. Крім того будуть створені
нові робочі місця.
Міська рада веде роботу з розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду за межами с. Висічка
загальною площею 31,0549 га з метою передання гідротехнічної споруди та ставка
в оренду.
Через несплату орендної плати за землі водного фонду (ставка) за межами
сіл Мушкатівки та Циган загальною площею 91,39 га за рішенням суду розірвано
договір оренди землі з ТзОВ «Борщівський цукровий завод» з подальшим
наданням в оренду іншим землекористувачам.
Відводиться земельна ділянка для обслуговування потреб с. Висічка
(облаштування кладовища) площею 2,4750 га. Також проводяться роботи для
відведення земельної ділянки площею 0,12 га для будівництва очисних споруд в
м. Борщеві по вул. Л. Курбаса.
Усього 205 учасників бойових дій (АТО) на території громади одержали
земельні ділянки, з них:
o для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд - 38 заявників;
o для ведення особистого селянського господарства -52 заявника;
o для ведення садівництва - 115 заявників.
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З метою забезпечення учасників бойових дій (АТО) земельними ділянками
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в м. Борщеві по вул. С.Крушельницької Борщівська міська рада розробляє
детальний план кварталу індивідуальної житлової забудови площею 2,6 га.
Міська рада прийняла рішення про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення до переліку таких, право оренди яких може
бути продано через земельні торги загальною площею 11,4247 га, а саме:
- земельна ділянка за межами с. Пищатинці площею 7,3313 га,
- земельна ділянка за межами с. Пищатинці площею 4,0934 га.
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6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Відділом державної реєстрації міської ради прийнято та задоволено 2676 заяв
з них:
 зареєстровано право власності на нерухоме майно – 1476 (220160 грн.)
 зареєстровано договорів оренди на земельну частку (пай) - 1027 (82160 грн.)
 зареєстровано обтяжень на нерухоме майно – 7 (560 грн.)
 зареєстровано внесень змін на нерухоме майно – 113 (6780 грн.)
 зареєстровано надання інформації з державного реєстру прав – 7 (280 грн.)
Також надано адміністративні послуги на суму 309 940 грн.
Щодо державної реєстрації місця проживання / перебування зареєстровано:
 Заяв на реєстрацію місця проживання – 819 (170 дітей)
 Заяв на зняття з місця проживання
– 543 (81 дітей)
 Заяв про зняття за рішенням суду
–6
 Заяв про зняття за довіреністю
-5
Видано:
 Довідок про місце реєстрації особи
-1365
 Надіслано повідомлень
– 76
 Отримано повідомлень про зняття з реєстрації
– 58
 Опрацьовано повідомлень про зняття з реєстрації - 43
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7. ОСВІТА
На сьогодні в громаді функціонує 8 закладів загальної середньої освіти та 10
- дошкільної, у яких працює відповідно 235 та 45 педпрацівників.
Загальною середньою освітою охоплено 1639 учнів, дошкільною 512 дітей.
Проте, мережа закладів дошкільної освіти, що існує, не повною мірою
забезпечує освітні потреби мешканців громади. І надалі зростає невідповідність
між кількістю дітей і кількістю місць у закладах дошкільної освіти (простежено
перевантаження груп дітьми).
Збережено мережу закладів позашкільної освіти. У Борщівському будинку
дитячої творчості та Борщівській станції юних техніків функціонує 25 гуртків (у
них - 581 дитина) та працює 25 педагогічних працівників.
Учні закладів освіти громади результативно виступають у конкурсах,
олімпіадах не тільки районного а й обласного рівнів.
За результатами участі закладів освіти в обласних олімпіадах, що проходили
в січні-лютому 2017 року, із 27 дипломів 24 здобули учні закладів освіти нашої
громади.
За результатами районного етапу олімпіад, вже цього навчального року учні
наших шести шкіл отримали 195 із 398 дипломів, отриманих учнями 42-ох
закладів освіти району. Зазначимо, що із 67-и переможців учасників обласних
олімпіад із базових навчальних дисциплін 45 – учні закладів освіти громади.
Приємно констатувати, що випускники наших закладів освіти серед лідерів
за результатами ЗНО – 2017 як в районі, так і в області.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти 4 наші заклади
освіти увійшли в першу двадцятку кращих закладів освіти області. 29%
випускників закладів загальної середньої освіти отримали з української мови бали
в межах 180-и – 200, з історії України і математики – відповідно 22% та 15%.
Більше того, наші учні отримали 14 найвищих результатів від 190 балів і вище.
Учні закладів освіти нашої громади успішно беруть участь в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Минулого року
вони отримали 10 дипломів (для порівняння учні решти закладів освіти району 7).
З метою залучення школярів до занять фізичною культурою і спортом,
популяризації різних видів спорту, пропаганди здорового способу життя,
готовності школярів до служби в Збройних Силах України відділом освіти у 2017
році було проведено «Перші спортивні ігри серед школярів громади у 2017/2018
навчальному році». У спортивних іграх у 2017 році взяли участь 7 закладів
загальної середньої освіти. Школярі громади успішно беруть участь в обласних
спортивних іграх.
Відповідно до визначених норм організовано безкоштовне гаряче
харчування для школярів 1-4 класів та пільгових категорій дітей 5-11 класів,
Витрати на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти у 2017 році
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склали 647,4 тис. грн. (у середньому по 9 грн. в день на 1 дитину). У закладах
дошкільної освіти 990,0 тис.грн., з них у сільській місцевості - 11 грн., у міській –
13 грн. Раціон харчування збалансований, дотримано всі необхідні норми.
Міська рада сприяє зміцненню навчально-методичної, матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти,
зокрема у 2017 здійснено:
Закупівлю вікон, дверних та віконних блоків на 708,1 тис. грн.
Борщівська ЗОШ №1
Борщівська ЗОШ №2
Борщівська ЗОШ №3
Королівська ЗОШ
Циганська ЗОШ
Мушкатівська ЗОШ
Борщівський ДНЗ «Кристалик»
Борщівський ДНЗ «Дзвіночок»
Стрілковецький ДНЗ «Малятко»
Королівський ДНЗ «Лелека»
Верхняківський НВК
Пищатинський НВК
Мушкатівський ДНЗ «Усмішка»
Висічанський НВК

102,2 тис. грн.
171,1 тис. грн.
24,5 тис. грн.
79,1 тис. грн.
177,0 тис. грн.
22,8 тис. грн.
63,2 тис. грн.
4,3 тис. грн.
9,8 тис. грн.
8,8 тис. грн.
12,2 тис. грн.
20,0 тис. грн.
6,2 тис. грн.
6,9 тис. грн.

Закупівлю приладів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 667,9 тис. грн.
Борщівська ЗОШ №1
Борщівська ЗОШ №2
Борщівська ЗОШ №3
Королівська ЗОШ І-ІІ ст.
Стрілковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Циганська ЗОШ І-ІІІ ст.
Мушкатівська ЗОШ І-ІІ ст.
Борщівський ДНЗ «Кристалик»
Борщівський ДНЗ «Лісова казка»
Борщівський ДНЗ «Дзвіночок»
Королівський ДНЗ «Лелека»
Стрілковецький ДНЗ «Малятко»
Циганський ДНЗ «Малятко»
Мушкатівка ДНЗ «Усмішка»
Верхняківський НВК
Висічанський НВК

70,3 тис. грн.
48,7 тис. грн.
40,1 тис. грн.
40,1 тис. грн.
91,7 тис. грн.
84,4 тис. грн.
8,4 тис. грн.
36,8 тис. грн.
37,3 тис. грн.
87,5 тис. грн.
50,6 тис. грн.
9,7 тис. грн.
8,1 тис. грн.
10,1 тис. грн.
15,5 тис. грн.
7,0 тис. грн.
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Пищатинський НВК
Борщівський БДТ
Борщівська СЮТ

5,6 тис. грн.
13,5 тис. грн.
2,5 тис. грн.

Проведено капітальні та поточні ремонтні роботи на 295,4 тис. грн.
Борщівська ЗОШ №1
Борщівський ДНЗ «Лісова казка»
Борщівський ДНЗ «Кристалик»

145,0 тис. грн.
87,0 тис. грн.
63,5 тис. грн.

Придбано електротовари (техніка) на 161,4 тис. грн.
Борщівська ЗОШ №1
Борщів ДНЗ «Кристалик»
Верхняківський НВК
Висічанський НВК
Борщівський ДНЗ «Лісова казка»
Борщівський ДНЗ «Дзвіночок»
Борщівська ЗОШ №2
Королівська ЗОШ І-ІІ ст.

40,3 тис. грн.
24,8 тис. грн.
26,4 тис. грн.
11,1 тис. грн.
3,3 тис. грн.
10,0 тис. грн.
40,50 тис. грн.
5,00 тис. грн.
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8. КУЛЬТУРА, СІМ’Я, МОЛОДЬ ТА СПОРТ
У Борщівській ОТГ створено два комунальні заклади КУ «Централізована
клубна система Борщівської міської ради» та КУ «Борщівська публічна
бібліотека», складниками яких є мережа клубних та бібліотечних закладів,
розташованих на території громади, а саме:
- 4 будинки культури та 5 клубів;
- 1 бібліотека та 8 бібліотек-філій.
Також у власності Борщівської міської ради є школа естетичного виховання,
у якій навчається 414 дітей.
За 2017 рік вихованці школи ще раз довели, що є кращими не лише на
теренах району чи області, а й на всеукраїнському та міжнародному рівнях,
зокрема:
- Міжнародний фестиваль мистецтв «Стар Дрім» Хореографічний колектив
«Дивограй» - Гран-прі
- Міжнародний конкурс – фестиваль «Арт-центр талантів» Хореографічний
колектив «Оберіг» - І місце
- Всеукраїнських конкурс-фестиваль «Витоки денс» Хореографічний
колектив «Росинка» - ІІ місце
- Міжнародний конкурс-фестиваль «Станковіч фест»– ІІІ місце
- Міжнародний фестиваль конкурс «Зірковий грамофон талантів»
Фольклорний колектив «Джерельце» - І місце
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Галицькі самоцвіти» Ансамбль
скрипалів «Віоліно»– два перших місць та ІІІ
- Міжнародний фестиваль-конкурс ім. Д.Ластівки Хореографічний колектив
«Надія» - ІІ місце
- Міжнародний фестиваль-конкурс «Сонце, радість, краса» Хореографічний
колектив «Дивограй» - І місце Хореографічний колектив «Надія» - ІІІ місце
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Осіннє рандеву» »– два перших місць
та ІІІ
Багато випускників школи мистецтв поповнили студентські ряди
мистецьких закладів області та України.
Упродовж 2017 року проводилися культурні заходи з відзначення державних
та християнських свят, урочистих дат, передбачених міською Програмою
культурно-мистецьких заходів на території Борщівської міської ради.
Для відзначення свят проводились закупівлі подарунків та призів. Для
проведення культурних заходів з міського бюджету виділено кошти в сумі 250,8
тис. грн. У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних
закладів, але виконком міської ради постійно приділяє увагу розвитку фізичної
культури і спорту в громаді. У 2017 році прийнято Програму розвитку волейболу
в м. Борщеві на 2016-2019 роки (профінансовано 54,0 тис.грн), Програму розвитку
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футболу в м. Борщеві «Здоров`я молоді – майбутнє нації» на 2016-2017 роки (45,3
тис. грн), Програму розвитку шахів в м. Борщеві на 2016-2019 рік (13,7тис.грн.).
Крім того для загального забезпечення спортивного розвитку дітей та молоді
громади з міського бюджету здійснено фінансування Борщівської ДЮСШ на суму
590 тис.грн. Програму оздоровлення та відпочинку дітей (46 осіб) у 2017 році
180,3 тис. грн.
Міська рада сприяє зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури,
зокрема у 2017 проведено ремонтні роботи в Будинку культури с. Пищатинці та
клубах с. Королівка, с.Верхняківці і с.Стрілківці, як було раніше зазначено.
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9. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ З
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ , ЦИВІЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА ОБОРОННА РОБОТА.
Упродовж 2017 року Борщівською міською радою надано відзиви на 29
позовних заяв, здійснено представництво Борщівської міської ради в судових
справах, що розглядались у рамках цивільного та господарського судочинства;
пред’явлено 3 позовні заяви.
За результатом розглядуваних справ прийнято рішення:
1) визнано право власності міської ради на свердловину;
2) стягнуто компенсацію за свердловину на 198 тис. грн.
Проведено роботу щодо запобігання корупції відповідно до законів
України, затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік.
Упродовж 2017 року проведено переговори щодо закупівлі електричної
енергії та відкриті торги на закупівлю природного газу та сміттєвоза з боковим
навантаженням загальною вартістю 1млн. 549 тис. 500 грн.
Підготовлено 15 претензій щодо неукладення договорів про пайову участь
та несплати донарахованої суми орендної плати.
За вказаний період проведено роботу адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Борщівської міської ради щодо розгляду 26 протоколів про
адміністративні правопорушення. За результатами розгляду винесено 17
постанов.
Розроблено нормативно-правову базу з питань цивільного захисту у
Борщівській міській раді.
Затверджено Програму забезпечення проведення призову громадян на
військову службу та мобілізаційну підготовку на території Борщівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, якою передбачено соціальна
підтримка сімей військовослужбовців, прийнятих на військову службу за
контрактом, зокрема виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям
військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних
Сил України з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у розмірі 3000 грн., на
цю частину програми передбачено кошти на суму 60 тис грн. На сьогодні
виплачено допомогу 15-ти контрактникам на 45 тис.грн. Також з цієї програми
профінансовано видатки на транспортні послуги для перевезення призовників
строкової військової служби та контрактників до військових частин, виготовлення
та встановлення агітаційних матеріалів для популяризації військової служби, а
також видатки для забезпечення організаційної діяльності на 48,7 тис. грн.
Проведено військовий облік та взяття на військовий облік призовників громадян у
віці від 18 до 27 років, які не приписані до призовних дільниць та не перебувають
у запасі. Також проведено сповіщення на вимогу РВК призовників і
військовозобов’язаних. На сьогодні обліковано 186 призовників (осінній призов) з
яких 17 особам надано відтермінування від строкової військової служби. Планові
завдання по відбору на строкову військову службу весняний та осінній призов до
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Національної гвардії України виконано в повному обсязі. Проведено заходи із
формування обліку та організації диспансеризації юнаків 2001-2003 років.
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10.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Упродовж 2017 року до виконкому міської ради надійшло 1499 письмових
та усних звернень.
Актуальними залишаються питання надання земельних ділянок, набуття
права власності на землю шляхом приватизації, питання житлово-комунального
господарства, а саме: ремонт покрівель, під’їздів, систем опалення та
облаштування прибудинкових територій, тротуарів і доріг.
За результатами розгляду звернень:





вирішено позитивно - 956,
відмовлено у задоволенні – 25,
перебувають на розгляді - 41,
подано роз’яснення – 477.

Під час прийомів мешканці міста найчастіше зверталися з питань ремонту
та утримання житлового фонду, щодо вирішення земельних питань, забезпечення
житлом, соціального захисту, економіки, будівництва, підприємництва.
Надійшло та опрацьовано звернень, у тому числі з питань:
Земельних питань
436
Соціального захисту
434
Будівництва і підприємництва
217
Комунального господарства
141
Житлової політики
32
Екології та природних ресурсів
25
Інших питань
214
Серед усіх звернень громадян, що надійшли, 49 – колективні.
Особлива увага приділялась розгляду звернень громадян пільгових
категорій, а саме: інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій; дітей
війни, пенсіонерів, інвалідів, одиноких матерів, матерів-героїнь, багатодітних
сімей.
Підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету та Комісії з
надання одноразової адресної допомоги 343 справи громадян та надано допомогу
на 209 тис. грн. З депутатського фонду міської ради виділено допомогу 86 особам
на 101 800 грн.
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11.

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Кадрова робота в міській раді спрямована на комплексне вирішення питань
щодо забезпечення органів місцевого самоврядування кваліфікованими кадрами,
спроможними забезпечити виконання завдань демократизації та принципів
управління соціально-економічними процесами.
Структура міської ради складається з 12 структурних підрозділів та 7
виконавчих підрозділів – села, що входять до Борщівської громади
Загальна чисельність штатних одиниць у виконавчому комітеті та
виконавчих органах міської ради становить 55 одиниць.
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12.

ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ НА 2018 РІК

З метою раціонального використання фінансових ресурсів, визначених цілей
і завдань соціально-економічного розвитку пропоную вашій увазі пріоритетні
напрямки розвитку Борщівської ОТГ:
Висічка - капітальний ремонт сільського клубу
Цигани - дитячий садок, ФАП капітальний ремонт
Мушкатівка - капітальний ремонт дороги
Придбання автомобіля-самоскида
Реконструкція приміщення «Народний дім» по вул. Шевченка 9
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Січових Стрільців і С. Бандери
Розроблення Генерального плану міста
Придбання пресу для пресування пластикових відходів для подальшої реалізації
на пунктах купівлі вторинної сировини.
Відкриття додаткової групи в ДНЗ «Кристалик»
Крім того пропоную вам розглянути бюджет розвитку Борщівської ОТГ на 2018
рік, який склав 5259,326 тис.грн., в тому числі: доходи спеціального фонду 250,0 тис.грн., передача з загального фонду до спеціального фонду - 5009,326
тис.грн

Апарат
Будинки культури

Благоустрій

Капремонт адмінбудинків
с.Королівка с.Мушкатівка

44,0

Капремонт с.Висічка с.Цигани

85,0

Придбання автомобіля-самоскида,
виготовлення проектно-кошторисної
документації

1 780,0

Дошкільні заклади

263,0

Позашкільні заклади

218,0

Будівництво обєктів
житлово-комунального
господарства

співфінансування проекту
"Будівництво очисних споруд,
каналізацій господарсько-побутових
стоків в м.Борщеві по вул.Нічлава

Загальноосвітні школи
Бібліотеки

1
315,326
1 544,0

Поповнення бібліотечного фонду

10,0
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Шановні присутні !

Практика міського самоврядування переконливо підтверджує, що всі
соціально- економічні перспективи можуть бути здійснені лише за активної участі
членів територіальної громади, а для успішного і гармонійного розвитку
громадянського суспільства необхідна тісна співпраця влади та всіх жителів мста
та сіл. Саме цей принцип є визначальним у подальших кроках міської ради,
спрямованих на створення у нашій громаді належних умов для комфортного
проживання.
Доведено, що вагомі результати досягаються тоді, коли поєднуються і
втілюються бажання влади та громади. Вірю, що лаконічне гасло “Спільними
зусиллями” яскраво запрацює з новою силою.
Висловлюю щиру вдячність всім працівникам міської ради, в.о. старост сіл.
Вважаю , що за рік ми пройшли нелегкий шлях формування дієвої, потужної
команди.
Дякую депутатському корпусу та виконавчому комітету міської ради за
виваженість, вболівання за спільну справу, критику (визнаю: інколи вона справді
є конструктивною).
Вірю, що спільними зусиллями зробимо все, щоб зберегти досягнуте і бути
впевненими в наших силах та можливостях на майбутнє.

Закликаю всіх до активного обговорення та внесення справедливих
зауважень та реальних пропозицій. Дякую за увагу!
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