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Слайд1
Реформа децентралізації в Україні розпочалася у 2015 році і була спрямована
на створення сучасної системи місцевого самоврядування. Мета децентралізації надання територіальним громадам повноважень та ресурсів для забезпечення
місцевого економічного і соціального розвитку. Разом із повноваженнями ми
отримали велику відповідальність і обов’язки в галузі освіти, культури, соціального
захисту.
Слайд2
2018 рік - це другий рік після створення Борщівської об’єднаної територіальної
громади. Незважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас упродовж 2018 року,
громада не скоротила жодної соціальної програми, а навпаки розширила їх.
Борщівська ОТГ співпрацювала та надавала фінансову підтримку установам і
організаціям, розташованим на території міста, які не є у власності громади, але
здійснюють її обслуговування.
Завдяки цілеспрямованій роботі міської ради, виконавчого комітету та
депутатського корпусу вдалося забезпечити нормальне функціювання комунальних
підприємств і закладів освіти, культури, покращити їхній матеріально-технічний
стан, придбати спецтехніку, покращити інфраструктуру в усіх населених пунктах та
досягти певних позитивних результатів щодо забезпечення життєдіяльності
громади.
Слайд3
Упродовж 2018 року проведено 14 засідань виконавчого комітету, на яких
прийнято 256 рішень з різних питань.
Найбільшу частку становлять питання освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального
захисту;
житлово-комунального
господарства,
благоустрою
(присвоєння та упорядкування адреси приміщень, земельних ділянок), фінансових
планів і господарської діяльності комунальних підприємств, фінансово-бюджетні
питання та інші.
Проблеми щодо благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за
місцем проживання допомагають вирішувати старости старостинських округів
громади.
Слайд 4
Одним із пріоритетних напрямів діяльності виконавчого комітету міської ради є
робота з громадянами та їхніми зверненнями, надання якісних адміністративних
послуг. З цією метою створено належні умови прийому громадян, забезпечено
своєчасний і якісний розгляд пропозицій, заяв та скарг, оперативного вирішення
порушених питань.
Задля забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення
проблем, які турбують жителів, розглянуто 1358 звернень, на особистому прийомі в
міського голови побувало 95 осіб.
Слайд 5
Усі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в межах
компетенції, надано необхідну допомогу. Вирішено позитивно – 851; роз’яснено 298; перебувають на розгляді – 50; відмовлено – 32
Від установ, підприємств та організацій надійшло 1804 паперових та 2014
електронних листи. Працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено
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в установи різних рівнів 2207 листів і клопотань. Значну увагу приділено якості
підготовки документів і дотриманню термінів їхнього виконання.
У 2018 році спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців громади
підготовлено та видано 5560 довідок.
СЛАЙД 6
Відділом державної реєстрації міської ради прийнято та задоволено 2962 заяви
на 347,5 тис. грн.
СЛАЙД 7
Відділом державної реєстрації Борщівської міської ради загалом надано
адміністративних послуг на 372,6 тис. грн.
СЛАЙД 8
Борщівська міська рада здійснює свою діяльність, керуючись принципами
відкритості та прозорості, що є необхідною умовою демократичного управління
територіальною громадою, забезпечення належної та ефективної взаємодії місцевого
самоврядування з громадою сіл.
Задля забезпечення інформаційної відкритості, створення належних умов для
доступу до публічної інформації працівники міської ради наповнюють веб-сайт
Борщівської міської об’єднаної територіальної громади відповідними матеріалами,
ведуть сторінку у соціальній мережі Facebook.
Для посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на сайті ради
розміщені інформаційні матеріали з різних питань соціально-економічного
розвитку, про заходи, ужиті щодо поліпшення стану справ, залучення громади до
їхнього розгляду та вирішення.
СЛАЙД 9
У році, що минув, було проведено 17 сесійних засідань, на яких прийнято 602
рішення. Найбільше прийнятих рішень стосувалося земельних питань.
На базі міської ради постійно працювали чинні депутатські комісії. Зазначимо,
що засідання комісій проводились у разі потреби вивчення, підготовки чи розгляду
певних питань до сесійних засідань ради.
Міською радою забезпечується право кожного громадянина бути присутніми на
відкритих засіданнях ради та виконкому під час обговорення різних питань,
зокрема: планів економічного та соціального розвитку населених пунктів, проекту
бюджету, проектів програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес
загальноміського значення, а також при розгляді питань, що стосуються особисто
цих осіб.
Повноваження в галузі бюджету, фінансів
Основним і важливим напрямом роботи є організація виконання бюджету ОТГ
за доходами і видатками. Фактичні показники бюджету Борщівської міської ради у
2018 році склали:
СЛАЙД 10 Загальний обсяг дохідної частини бюджету Борщівської
об’єднаної територіальної громади склав близько 116576,9 тис. грн.
Загальний обсяг
дохідної частини,
усього
Власні доходи

116576,9 тис. грн

102,2 %

55758,3 тис. грн

102,2 %
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загального фонду
Трансферти
58173,4 тис. грн
загального фонду
Власні доходи
2645,2 тис. грн
спеціального фонду

100 %
209,0 %

Відсоток виконання показників надходження власних доходів загального
фонду, затверджених бюджетом, складає 102,2 %, або іншими словами бюджет
громади по загальному фонду перевиконано до року на 1183,5 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у власних доходах міського бюджету займає податок
на доходи фізичних осіб. Його частка в загальній сумі надходжень складає 48,0%
СЛАЙД 11
Так, у 2018 році податку на доходи фізичних осіб надійшло 26739,4 тис.грн.,
що на 1297,1 тис.грн. менше від уточненого планового показника 28036,5 тис.грн.
Незначна сума росту податку з доходів фізичних осіб минулого року зумовлена тим,
що в березні 2018 року з міського бюджету повернуто 678,0 тис.грн. платежу, що
був сплачений ТОВ «Б.А.К.» в грудні 2017 року за користуванняи паями жителів
громади.
Впродовж 2018 рок, згідно поданих декларацій про доходи, з міського
бюджету повернуто батькам за навчання дітей кошти податку з доходів фізичних
осіб на 125,0 тис.грн.
Значну суму податку втратив міський бюджет через недоотримання коштів від
Борщівської ЦРКЛ, яка порушуючи Податковий та Бюджетний кодекс, України
сплатила в грудні 2018 року податок на доходи фізичних осіб до іншого бюджету. У
результаті цього порушення міський бюджет недоотримав понад 733,6 тис.грн.
платежу.
СЛАЙД 12
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 (надійшло 1450,0
тис.грн.), ТОВ «Агрополіс» (1095,6 тис.грн.), Борщівський РЕМ (ВАТ
«Тернопільобленерго»)(946,0 тис.грн.), ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» (756,7 тис.грн.),
ПАТ «Тернопільгаз» (579,7 тис.грн.), ДП «Чортківський лісгосп» (515,4 тис.грн.),
ДП «Укрспирт» (469,1 тис.грн.), ТОВ «Елагрі-Борщів» (438,5 тис.грн.).
СЛАЙД 13
Забезпечено виконання єдиного податку, якого за 2018 рік надійшло 7556,8
тис.грн., що на 556,8 тис.грн. більше від уточненого планового показника та на
1591,5 тис.грн. більше, ніж у 2017 рокці.
Основними платниками єдиного податку є ТОВ «Борщівське АТП-16138»
(140,0 тис.грн.), Борщівське райСТ (190,9 тис.грн.), ПП «Пролісок-О» (189,2
тис.грн.), ТОВ «Б.А.К.» (341,7 тис.грн.), ТОВ «Агрополіс» (315,7 тис.грн.) та
фізичні особи-підприємці (платниками єдиного податку у 2018 році є 537 фізичні
особи, якими сплачено 5137,6 тис.грн. податку).
СЛАЙД 14
Податку на нерухомість до міського бюджету акумульовано на 2078,3 тис.грн.
Найбільшими платниками є ТОВ «Партнер-Оверсіз» (надійшло 352,5 тис.грн.),
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ТОВ «Елагрі-Борщів» (162,0 тис.грн.), ДП «Укрспирт» (94,0 тис.грн.), ТОВ
«Борщівське АТП-16138» (107,2 тис.грн.)
СЛАЙД 15
Земельного податку відповідно до уточненого плану 2018 року (6812,0
тис.грн.) надійшло 8058,8 тис.грн., що становить 118,3 % (сума понад уточнений
план — 1246,8 тис.грн.).
Основними платниками земельного податку є установи та організації, які
орендують земельні ділянки: ДП «Укрспирт» (955,7 тис. грн.)., ТОВ «Кнауф Гіпс
Скала» (надійшло 494,9 тис.грн.), ТОВ «Каданс» (356,3 тис.грн.), ТОВ «Елагрі
Борщів» (465,6 тис. грн.), ТОВ «Партнер-Оверсіз» (500,0 тис.грн.), НВФГ
«Компанія Маїс» (433,5 тис.грн.), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (240,7 тис.грн.),
УМГ «Прикарпаттрансгаз» (318,2 тис. грн.)
СЛАЙД 16
До міського бюджету за 2018 рік надходили наступні платежі:
—
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку вирубування головного користування) на 169,2 тис.грн.;
—
рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з
видобуванням корисних копалин — 1,5 тис.грн.;
—
туристичний збір, сплачений юридичними особами — 11,6 тис.грн.;
—
надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності —
182,9 тис.грн.;
—
державне мито — 76,8 тис.грн.;
—
плата за надання адміністративних послуг — 3234,2 тис.грн.;
—
інші надходження – 13,9 тис.грн.
СЛАЙД 17
До бюджету міської об’єднаної територіальної громади з державного бюджету
(100% до планового показника) надходили:
- базова дотація на 6021,9 тис.грн,
- дотація з місцевого бюджету для здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 7167,4 тис. грн.,
- освітня субвенція — 25375,8 тис.грн.,
- медична субвенція — 15853,9 тис.грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для формування
інфраструктури ОТГ– 2688,8 тис.грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 81,0 тис.грн.,
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 478,199 тис.грн.,
- інші субвенції з місцевого бюджету на 506,39 тис.грн. (у тому числі
отримані з районного бюджету — 501,0 тис.грн. та з Більче-Золотецького бюджету
— 5,39 тис.грн.)
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СЛАЙД 18
Найсуттєвішими джерелами доходної частини бюджету у звітному році, як
бачимо з Діаграми, є податок та збір на доходи фізичних осіб – 26739,4 тис. грн.,
акцизний податок – 7558,3 тис. грн., єдиний податок - 7556,8 тис. грн., плата за
землю - 6812,0 тис. грн., плата за надання адміністративних послуг - 3234,2 тис. грн.,
податок на нерухоме майно - 2078,3 тис. грн.., інші надходження – 1779,3 млн. грн.
У 2018 році коштів спеціального фонду надійшло на 2645,2 тис.грн.
Бюджет Борщівської ОТГ по видатках загального фонду за 2018 рік
виконаний на 104560,4 тис. грн. згідно з уточненим планом 106512,8 тис. грн., що
становить 98,2%.
СЛАЙД 19
Установами освіти громади використано 54082,6 тис. грн. бюджетних коштів,
культури – 6948,7 тис. грн., апаратом міської ради – 10157,8 тис. грн., установами
житлово-комунального господарства – 9791,5 тис.грн., для проведення культурномистецьких заходів – 406,5 тис.грн., навчально-тренувальних зборів та змагань –
214,0 тис.грн., видатки на соціальний захист населення становлять 426,5 тис.грн.,
оздоровлення та відпочинок дітей – 169,0 тис.грн., трансферти районному бюджету
– 21433,1 тис.грн., трансферти обласному бюджету – 27,7 тис.грн., трансферти
Мельнице-Подільському селищному бюджету – 200,0 тис.грн., субвенція
державному бюджету – 415,0 тис.грн., інші видатки – 288,0 тис.грн.
СЛАЙД 20
За рахунок вільних залишків коштів міського бюджету по загальному фонду
додатково спрямовано 8123,7 тис. грн., у т. ч.:
заробітна плата з нарахуваннями – 1509,0 тис.грн.,
інша субвенція районному бюджету – 780,8 тис.грн., (Борщівській лікарні
для співфінансування закупівлі медичного обладнання – 500,0 тис.грн. та для
розрахунків за енергоносії – 145,3 тис грн., для районної комплексної програми
соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020
роки – 30,0 тис.грн., для районної цільової Програми щодо надання пільг з
послуг зв’язку на 2017-2020 роки – 105,5 тис.грн.),
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів – 190,0 тис.грн. (згідно з
Цільовою комплексною програмою профілактики правопорушень, протидії
злочинності, корупції та тероризму в Борщівській об’єднаній територіальній громаді
на 2018-2021 роки – 70,0 тис.грн., згідно з Цільовою комплексною програмою
захисту населення і територій Борщівської ОТГ від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки – 120,0 тис.грн.),
капітальні видатки – 4671,5 тис.грн,
інші видатки – 972,4 тис.грн.
СЛАЙД 21
З міського бюджету передано трансферти на 22075,8 тис.грн., у тому числі:
дотації з місцевого бюджету для здійснення переданих з державного бюджету
видатків щодо утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету — 370,6 тис.грн. (первинна медична
допомога – 170,0 тис.грн. і вторинна медична допомога – 200,0 тис.грн.);
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субвенції з місцевого бюджету для здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на 15853,9 тис.грн.
(первинна медична допомога – 4854,8 тис.грн. і вторинна медична допомога –
10999,1 тис.грн.);
інша субвенція на 5436,3 тис.грн., а саме:
- районному бюджету – 5208,6 тис.грн., у т.ч.:
ДЮСШ – 714,4 тис.грн.
Відділу культури, туризму та релігій Борщівської РДА – 1758,8 тис.грн.;
Борщівському територіальному центрові соціального обслуговування –
912,2 тис.грн.;
Районному центрові соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 84,0
тис.грн.;
Управлінню соціального захисту населення Борщівської РДА для
співфінансування районних програм – 212,5 тис.грн.;
Борщівській ЦРКЛ – 1464,5 тис.грн. (енергоносії – 631,0 тис.грн.,
придбання та ремонт медичного обладнання – 615,5 тис.грн., зубопротезування
учасників АТО – 20,0 тис.грн., вакцини – 48,0 тис.грн., інсулін – 100,0 тис.грн.,
медикаменти – 50,0 тис.грн.);
Борщівському ЦПМСД на енергоносії – 62,0 тис.грн.
- обласному бюджету – 27,7 тис.грн.
- Мельнице-Подільському селищному бюджету – 200,0 тис.грн.
СЛАЙД 22
Станом на 01.01.2019 року розподілено кошти, отримані від перевиконання
дохідної частини міського бюджету на 8574,7 тис. грн., а саме: на заробітну плату
з нарахуваннями – 1900,0 тис.грн., розрахунки за енергоносії – 25,0 тис.грн.,
капітальні видатки – 2244,5 тис.грн., інші видатки – 4405,2 тис.грн.
СЛАЙД 23
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік становлять
16966,8 тис. грн., у тому числі установами освіти використано 6759,3 тис. грн., з них
на харчування дітей в дитячих садках та НВК – 645,6 тис. грн, закладами культури –
1788,3 тис.грн., ЖКГ – 7203,6 тис. грн., апаратом міської ради – 434,9 тис. грн., інші
видатки – 780,7 тис.грн.
СЛАЙД 24
Видатки по галузях (загальний та спеціальний фонд)
Загальний обсяг видаткової частини
121527,1 тис. грн
Освіта
60841,9 тис. грн.
Культура
9143,4 тис. грн.
Апарат міської ради
10592,8 тис. грн.
Житлово - комунальне господарство
16995,1 тис. грн.
Соціальний захист населення
426,5 тис. грн.
(матеріальна допомога)
Фізична культура
214,0 тис. грн.
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Субвенції та дотації бюджетам різних
рівнів
Інші видатки

22075,8 тис. грн.
1237,6 тис. грн.

СЛАЙД 25
Отже, якщо проаналізувати всі видатки бюджетів, то видатки на 1 людину кожному
населеному пункту громади становить:
Назва населенного пункту
м. Борщів
с. Верхняківці
с. Висічка
с. Мушкатівка та с. Слобідка Мушкатівська
с. Королівка
с. Цигани
с. Пищатинці
с. Стрілківці

Сума коштів тис.грн.
9505,0
622,8
1120,5
2201,9

На 1 чол. (грн.)
972
987
1880
752

828,6
1206,4
454,5
807,1

841
927
699
898

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку,
планування та обліку
СЛАЙД 26
Задля виконання повноважень у сфері соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку у 2018 році виконавчим комітетом реалізовано
Програму соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської об’єднаної
територіальної громади:
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад (відповідно до погодження
наданих Міністерством регіонального розвитку ) проведено:
СЛАЙД 27- капітальний ремонт даху та часткову заміну вікон клубу по вул.
Л.Українки с. Висічка (за рахунок коштів субвенції 591, 3 тис.грн., за рахунок
коштів місцевого бюджету 64,2 тис грн.)
СЛАЙД 28 - капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Незалежності
с. Мушкатівка (за рахунок коштів субвенції 1350 тис.грн., за рахунок коштів
місцевого бюджету 123,9 тис грн.);
СЛАЙД 29 - реконструкція даху будівлі закладів комунального обслуговування
в м. Борщеві по вул. Гніздовського, 3 (за рахунок коштів субвенції 747,5 тис.грн., за
рахунок коштів місцевого бюджету 45,5 тис грн.).
За рахунок місцевого бюджету проведено:
БОРЩІВ
СЛАЙД 30 - капітальний ремонт тротуару по вул. С.Стрільців на 1191,173
тис.грн.
СЛАЙД 31 - капітальний ремонт приміщень БМР по вул. С.Бандери, 35
м.Борщів на 88,8 тис грн.
СЛАЙД32 капітальний ремонт (дворового фасаду та даху «Народного дому»)
по вул. Шевченка м.Борщів на 515,9 тис.грн.
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СЛАЙД 33 капітальний ремонт санвузла 1-го поверху Борщівської ЗОШ №1 на
335,9 тис.грн.
СЛАЙД 34 капітальний ремонт (заміна вікон) у Борщівській ЗОШ №1 – 124,6
тис.грн.
СЛАЙД 35 капітальний ремонт приміщення Борщівської міської ради на 216,5
тис. грн.
СЛАЙД 36 капітальний ремонт (заміна вікон) у Борщівському НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ст. №3-гімназія ім. Р.Андріяшика» - 130,3 тис.грн.
СЛАЙД 37 капітальний ремонт (заміна вікон) у БДТ на 81,3 тис.грн.
СЛАЙД 38 капітальний ремонт санвузла ДНЗ «Дзвіночок» та «Лісова казка» на
70,1 тис. грн. та 88.9 тис. грн. відповідно.
виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту
даху Борщівської ЗОШ №2 на 36,3 тис.грн
поточні ремонти проведено в клубі м.Борщів на 12, 0 тис. грн.
КОРОЛІВКА
СЛАЙД 39 реконструкція незавершеного будівництва клубу в с. Королівка на
300 тис.грн.
СЛАЙД 40 капітальний ремонт (заміна вікон) Королівської ЗОШ І-ІІ ст. – 83,1
тис.грн
капітальний ремонт адмін. приміщень (заміна вікон) у с. Королівка на 25,7
тис.грн.
ПИЩАТИНЦІ
СЛАЙД 41 капітальний ремонт будинку культури та бібліотеки в с. Пищатинці
на суму 277,8 тис.грн.
ВЕРХНЯКІВЦІ
СЛАЙД 42 капітальний ремонт приміщень НВК у с. Верхняківці на 196,3
тис.грн.
ЦИГАНИ
СЛАЙД 43 капітальний ремонт будинку культури Цигани (заміна вікон і
дверей) у с. на 42,6 тис грн.
СЛАЙД 44 капітальний ремонт заміна вікон Циганська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім.І.Франка – 879,0 тис.грн.
СТРІЛКІВЦІ
СЛАЙД 45 капітальний ремонт приміщень ПРУ та системи опалення
Стрілковецького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» на 146,4 тис.грн. та 46,6 тис.грн
відповідно
СЛАЙД 46 заміна вікон у Стрілковецькому НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» на 136,2
тис.грн.
МУШКАТІВКА
СЛАЙД 47 капітальний ремонт (заміна вікон) Мушкатівської ЗОШ І-ІІ ступенів
на 38,0 тис.грн.
СЛАЙД 48 поточні ремонти проведено в будинку кульутри с. Мушкатівка на
4,9 тис. грн.
капітальний ремонт адмін. приміщень (заміна вікон) у с. Мушкатівка на 14,3
тис.грн. відповідно.
ВИСІЧКА
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СЛАЙД 49 капітальний ремонт (заміна вікон) Висічанського НВК «ЗНЗ І ст. ДНЗ» на 51,3 тис.грн.
СЛАЙД 50 Міська рада відібрана учасником Програми DOBRE, у рамках якої
буде залучено фінансову допомогу та додаткові інвестиційні кошти для розвитку
соціально-економічних проектів громади.
На сьогодні розпочато реалізацію проекту із встановлення дитячих ігрових
майданчиків у кожному населеному пункті громади. Умовою реалізації цього
проекту є пропорційне співфінансування фонду програми DOBRE та міського
бюджету в розмірі 70 та 30 відсотків відповідно (10 тис дол.. кошти програми
DOBRE).
Після розроблення стратегії розвитку громади міська рада буде мати
можливість реалізовувати проекти в рамках співпраці з фондом понад 200 тис. дол.
США.
Крім того, розпочато роботи із створення центру підтримки підприємництва
Для даного пункту Борщівської ОТГ виділені кошти на облаштування робочого
кабінету, придбання меблів та офісної техніки у сумі 36,1 тис. грн.
Організовано роботу щодо отримання дотації з державного бюджету на
вирощування молодняка ВРХ. Цьогоріч 234 жителі нашої громади отримали
гарантовані державою дотації на поголів’я молодняка ВРХ.
У 2019 році плануються роботи зі створення сучасного Центру надання
адміністративних послуг, що є одним з пріоритетних завдань, які повинні показати
реальне впровадження реформи місцевого самоврядування та покращити якість
надання адміністративних послуг.
СЛАЙД 51
Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
Одним із важливих питань у діяльності міської ради є питання земельних
відносин, як в обліку землі, так щодо регулювання платежів за землю. За 2018 рік
відповідно до укладених договорів в бюджет міської ради надійшли кошти на
5 302,7 тис.грн.
На території Борщівської ОТГ нараховано 13825 землекористувачів, згідно із
земельно-обліковими документами, які сплатили земельний податок у бюджет
міської ради на 2756,1 тис. грн.
СЛАЙД52
Упродовж року відділом земельних ресурсів міської ради проводилася
інвентаризація земель громади, обстежувалася територія населених пунктів міської
ради та встановлювалися земельні ділянки, які використовувалися без
правовстановлюваних документів. На сьогодні виявлено, що не укладено 33
договори оренди, з них:
- м.Борщів-12;
- с.Висічка-1;
- с.Королівка-7;
- с.Стрілківці-6;
- с.Цигани-3;
- с.Пищатинці-3;
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- с.Верхняківці-1.
СЛАЙД 53
Також відзначимо, що завдяки проведеній роботі на сьогодні вже укладено
207 договорів оренди, з них: договори оренди земельних ділянок - 119, а саме:
- м.Борщів-93;
- с.Висічка-1;
- с.Верхняківці-4;
- с.Королівка-5;
- с.Мушкатівка-9;
- с.Стрілківці-1;
- с.Цигани-3;
- с.Пищатинці-3.
СЛАЙД 54
Також укладено договори про відшкодування втрат бюджету міської ради від
недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок -88, а саме:
- м.Борщів-27;
- с.Мушкатівка-11;
- с.Стрілківці-26;
- с.Цигани-18;
- с.Пищатинці-5;
- с.Верхняківці-1.
СЛАЙД 55
Оскільки, не всі орендарі сплачують орендну плату, ужито низку заходів щодо
погашення заборгованості за користування землею згідно з укладеними договорами
оренди землі.
Міською радою продано право оренди на земельних торгах (аукціоні) на 3-х
земельних ділянках площею 0,7511 гектари в м. Борщеві на 78,1 тис. грн. в рік.,
додатково готуються до продажу на повторних земельних торгах (аукціоні) ще 2-х
земельних ділянках площею 0,3114 гектари.
СЛАЙД 56
Одним із основних питань в ОТГ залишається проблема отримання земельних
ділянок учасниками бойових дій. Сформовано реєстри черги учасників бойових дій
(АТО).
Усього 229 учасників бойових дій (АТО) на території громади отримали
земельні ділянки, з них:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд 38 осіб;
- для ведення особистого селянського господарства - 70 осіб;
- для ведення садівництва - 121 особа.
Задля забезпечення учасників бойових дій (АТО) земельними ділянками для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у м. Борщеві по вул. С. Крушельницької Борщівською міською радою у 2018 році
розроблено та затверджено детальний план кварталу індивідуальної житлової
забудови на 20 ділянок, які будуть надані учасникам бойових дій згідно з чергою.
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СЛАЙД 57
Міською радою виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель закладів освіти, а саме Борщівської ЗОШ №1, №2, №3,
Мушкатівської.
Також виготовляється технічна документація із землеустрою щодо
інвентаризації земель Циганської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка та
Циганського ДНЗ «Малятко».
СЛАЙД 58
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
обслуговування і транспорту
Комунальна власність
Для утримання житлового фонду комунальними підприємствами міської ради
ДП «Техніка» та ЖКП «Цукровик» витрачені кошти на 340,0 тис грн., які
спрямовано для проведення поточних ремонтних робіт будівель.
СЛАЙД 59
Також КП «Борщівська ЖЕД №1» здійснено поточний ремонт пам’ятника
Борцям за волю України в м.Борщів на – 70,0 тис. грн. та проведено поточний
ремонт пам’ятника в с.Королівка – на 14,8 тис. грн.
СЛАЙД 60
Для підвищення безпеки дорожнього руху, заходів щодо усунення причин, які
сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього
покриття вулиць проведено асфальтування вулиць на території населених пунктів.
КП «Борщівська ЖЕД № 1» та ЖКП «Цукровик» упродовж 2018 року проводились
роботи із капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття доріг, зокрема:
БОРЩІВ
- поточний ремонт дороги по вул. В.Великого – 100,0 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. Черемшини в м. Борщів – 198,0 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.Довбуша в м.Борщів - 198,0 тис.грн.;
- поточний ремонт вул. Грушевського, Бандери – 36,6 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.К.Попович в м.Борщів – 47,0 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.І.Франка, Гніздовського - 35,9 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. Нічлава – 71,7 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.Я.Кондри, С.Бандери – 72,3 тис.грн.;
СЛАЙД 61
-ямковий ремонт доріг по вул. Січ.Стрільців, С.Бандери, Шухевича - 350,0
тис.грн.;
- ямковий ремонт дороги по вул. Кут в м. Борщів - 28,6 тис.грн.;
- ямковий ремонт дороги по вул.Грушевського в м.Борщів - 10,5 тис.грн.;
- ямковий ремонт дороги по вул. Хмельницького в м.Борщів – 149,7 тис.грн.;
- ямковий ремонт дороги по вул.Гніздовського в м.Борщів – 7,6 тис.грн.;
- надано послуги автогрейдера по вул. Староборщівська в м. Борщів– 2,9
тис.грн.;
- придбано та встановлено трубу для водовідведення по вул.С.Бандери в
м.Борщів – використано кошти на 8,1 тис.грн.;
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- проведено поточний ремонт водовідведення по вул.Грушевського в м.Борщів
витрачено кошти на 62,7 тис.грн.;
- проведено водовідведення по вул. Вовківська, Черемшини, Русенка в
м.Борщів на – 123,9 тис.грн.;
- встановлено лотків для водовідведення по вул.Нагірна в м.Борщів - 14,1
тис.грн.;
- здійснено облаштування бортового каменю по вул. С.Бандери, 85 – 9,5
тис.грн.;
СЛАЙД 62
МУШКАТІВКА
- проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Медова в с.
Слобідка-Мушкатівська – 197,8 тис.грн.;
- здійснено поточний ремонт дороги по вул. Стуса в с. Слобідка-Мушкатівська
– 97,6 тис.грн.;
проведено водовідведення по дорозі в с. Слобідка-Мушкатівська – 8,1
тис.грн.
ВИСІЧКА
- проведено поточний ремонт дороги по вул.Замкова в с.Висічка – 114,3
тис.грн.;
- відновлено дорожнє покриття – 6,1 тис.грн.
КОРОЛІВКА
- здійснено вирівнювання профілю дороги по вулицях в с. Королівка - 2,9
тис.грн.;
- відновлено дорожньє покриття – 6,3 тис.грн.
ВЕРХНЯКІВЦІ
- відновлено дорожньє покриття – 37,0 тис.грн.
СЛАЙД 63
СТРІЛКІВЦІ
- вирівнювання профілю дороги по вулицях в с. Стрілківці – 39,9 тис.грн..
- відновлення дорожнього покриття – 5,5 тис.грн.
ЦИГАНИ
- відновлено дорожньє покриття – 5,8тис.грн.
Для загального утримання доріг закуплено підсипальні та паливно-мастильні
матеріали на 367,1 тис.грн.
СЛАЙД 64
Освітлення
Задля створення сучасної інфраструктури населених пунктів Борщівської ОТГ,
підвищення рівня безпеки проведено реконструкцію вуличного освітлення.
Виготовлено проекти освітлення в кожному населеному пункті.
БОРЩІВ
- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Петлюри,
Паркова в м. Борщів – освоєно кошти на – 242,2 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Підлісна в м.
Борщів, на що використано кошти на – 257,6 тис.грн.;
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- придбано та встановлено камери відеоспостереження по вул.Я.Кондри в
м.Борщів на – 60,0 тис.грн.
- використано кошти на поточний ремонт вуличного освітлення масив
цукрового заводу – 10,5 тис.грн.;
СЛАЙД 65
ВИСІЧКА
- здійснено поточний ремонт вуличного освітлення в с.Висічка – 49,5 тис.грн.;.
СТРІЛКІВЦІ
- здійснено поточний ремонт вуличного освітлення в с.Стрілківці – 40,0
тис.грн.;
КОРОЛІВКА
- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Королівка, придбано
електротовари – 202,5 тис.грн..
СЛАЙД 66
Цього року закуплено та встановлено святкові ілюмінації для головної ялинки
міста та виготовлено світлодіодні ілюмінації на 64,0 тис.грн.
СЛАЙД 67
Профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації
Виготовлення дозвільних документів на землю для очисних споруд на 11,0 тис.
грн.;
Виготовлення кошторисної документації по вул. Залізнична на 74,7 тис.грн.;
Виготовлення проектно-кошторисної документації по очисних спорудах на 4,3
тис. грн.;
Виготовлено проект будівництва на вул. Галицька, Наливайка – 2,3 тис. грн.;
Виготовлення проекту будівництва очисних спорудах – 24,9 тис.грн.;
Екпертиза проекту ремонтно- будівельних робіт по вул. Гніздовського, 3 – 4,4
тис.грн.;
Реконструкція даху на вул. Гніздовського, 3 – 41,1 тис.грн.;
Ремонт покрівлі даху на вул. Шухевича 37, - 30,0 тис.грн.;
Відмостка на вул. С. Бандери 85 30 % - 173,9 тис.грн.;
Виготовлення проекту на «Ремонт даху» вул. С. Бандери, 89 – 48,0 тис.грн..
СЛАЙД 68
Придбано матеріали та комплектувальні для діяльності, а саме:
Програмне забезпечення до ВНС по вул. Верхратського – 50,0 тис.грн.;
Запчастини для проведення ремонту ДТ 75 – 24,9 тис.грн.;
Прочисна машина КЗ3100 – 275,5 тис.грн.;
Лічильники холодної води – 50,0 тис.грн.;
Ремонт двигунів – 27,9 тис.грн.;
Труби,муфти до водопроводу по вул. Нова – 50,5 тис.грн.;
Насос до ВНС вул.Шухевича – 17,0 тис.грн.;
Покришка ланцюга до Екскаватора – 50,0 тис.грн.;
Труба для будівництва по вул. Чорновола Галицька – 67,3 тис.грн.;
Кільце залізобетонне та плита перекриття по вул. Чорновола, Галицька – 32,2
тис.грн.;
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Поточний ремонт трактора та навісного обладнання – 4,3 тис.грн.;
Придбано та встановлено глибинний водо насос для свердловини та проведено
роботи на свердловині – 107,5 тис.грн. та 43,5 тис. грн відповідно
Придбано матеріали для водопроводу по вул. Підлісна- 99,8 тис.грн.
СЛАЙД 69
Придбано вантажний спеціалізований самоскид МАЗ - 1499,8 тис.грн.
СЛАЙД 70
Упродовж 2018 року відділ архітектури міської ради займався збором та
підготовкою матеріалів, необхідних для розробки нового генерального плану
Борщева разом з архітектурно-проектним бюро «АРКО». Зазначимо, що
генеральний план є найважливішим документом у сфері містобудування,
затверджений органами місцевого самоврядування, який визначає розвиток міста на
найближчі 15-20 років.
СЛАЙД 71
Організовано осінній місячник благоустрою території громади та весняний
двомісячник благоустрою до Дня довкілля. Під час заходів також проводилось
озеленення території громади, а саме: було висаджено 120 саджанців клена, 100
дуба, 100 горіха чорного, 20 ялин, 10 сосен і 10 лип на території населених пунктів,
що входять до складу Борщівської ОТГ.
СЛАЙД 72
Поводження з твердими побутовими відходами
ДП «Техніка» укладено договори з надання послуг щодо вивезення твердих
побутових відходів із споживачами с. Мушкатівка с. Слобідка – Мушкатівська та с.
Стрілківці у результаті чого додано додаткові маршрути та встановлено графік
вивозу ТПВ на міське сміттєзвалище.
На виконання місцевої Програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Борщівської об’єднаної територіальної громади,
організовано роздільне поводження з ТПВ на території громади та придбано прес
для пресування пластику.
СЛАЙД 73
Повноваження у сфері освіти
Методична робота з педагогічними кадрами у відділі освіти міської ради
спрямована на дієву допомогу педагогічним працівникам задля реалізації
актуальних завдань розвитку, удосконалення їхньої професійної майстерності,
пошуку нових форм методів, моделей восвітньому процесі закладів освіти.
Упродовж року проведено низку заходів задля підвищення фахової
майстерності педагогів, зокрема засідання методичних об’єднань, інструктивно методичні наради, семінари-практикуми, круглі столи, творчі групи та лабораторії,
педагогічні консиліуми та ін.
Проведено І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»
У конкурсі взяли участь 16 педагогів: номінація:«Георгафія» - 5, номінація
«Захист Вітчизни » - 4, номінація «Основи здоров’я» - 7.
Переможці конкурсу: номінація: «Георгафія» - Романська Т.Г., учитель
географії Стрілковецького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;
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«Захист Вітчизни» - Котляр Ю.М., учитель предмета «Захист Вітчизни»
Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2;
«Основи здоров’я» - Шийка О.П., учитель основ здоров’я Борщівського НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ст. №3-гімназія ім. Р. Андріяшика». Шийка О.П. стала лауреатом та
посіла 4 місце у відбірковому етапі ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2019».
СЛАЙД 74
Загальна середня освіта
Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти у
2018 році забезпечували 8 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких здобувають
освіту 1650 учнів. У школах Борщівської міської ради працює 235 педагогів.
Загальна сума видатків на утримання закладів освіти 45923,5 тис.грн.
Сьогодні пріоритетом для держави загалом та нашої об’єднаної територіальної
громади зокрема є докорінна реформа освіти.
СЛАЙД 75
У вересні 2018 року 166 дітей стали учнями перших класів Нової української
школи.
Нові освітні стандарти вимагають вагомих змін та різноманітних сучасних
підходів. У Новій українській школі змінюється все: навчальні програми, засоби
навчання, концептуальні засади, освітній простір. Задля якісної реалізації основних
положень Концепції «Нова українська школа» та впровадження нового Державного
стандарту початкової освіти 15 вчителів початкових класів та 14 вчителів
англійської мови, які навчають учнів перших класів, пройшли курси підвищення
кваліфікації та отримали відповідні сертифікати.
Однією з основних концептуальних засад реформування освіти в межах Нової
української школи є створення сучасного освітнього простору, яке сприятиме
різнобічному творчому розвиткові й мотивації до навчання учнів.
СЛАЙД 76
Організація освітнього середовища в Новій українській школі потребує
широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів
навчання, оновлення навчального обладнання та дидактичного матеріалу.
Тому у 2018 році для НУШ було виділено 1276,8 тис.грн.:
з державного бюджету 478,2 тис.грн.,
з місцевого – 798, 6 тис. грн.
1.
Закупівля дидактичних матеріалів:
для 1-х класів - 254, 5тис. грн., з них:
201, 4 тис. грн. (державна субвенція);
53, 1 тис. грн. (місцевий бюджет);
2.
Закупівля сучасних меблів ( комплекти парт для 166 учнів) – 551,8 тис.
грн.
185, 5 тис.грн. (державна субвенція);
366, 3 тис.грн. (місцевий бюджет);
3.

Закупівля комп’ютерного обладнання для 1-х класів – 127,5 тис.грн.
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91,3 тис.грн. (державна субвенція)
36, 2тис. грн. (місцевий бюджет)
4.
За кошти місцевого бюджету для 1-х класів придбано принтери,
ламінатори, проекційні екрани, проектори, меблі та інше обладнання на суму 343,0
тис.грн.
СЛАЙД 77
Крім того, міська рада дбає про оновлення матеріально-технічної бази всіх
навчальних закладів громади, а саме у 2018 році
Назва навчального закладу
Борщівська ЗОШІ-ІІІ ст. №1
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Борщівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.
№3-гімназія ім.Р.Андріяшика»
Стрілковецький НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ст. -ДНЗ»
Королівська ЗОШ І-ІІ ст.
Циганська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім.І.Франка
Мушкатівська ЗОШ І-ІІ ст.
Верхняківський НВК
Пищатинський НВК
Висічанський НВК

Кошти у
Сума коштів (тис.грн) розрахунку на
1 учня (грн.)
971,4
2330
411,0
2175
1001,1
1925
660,9

4005

222,0
1116,1

3000
10240

255,3
289,9
116,1
295,1

2479
17053
6450
15532

СЛАЙД 78, 79, 80, 81
Дошкільна освіта
У Борщівській ОТГ функціює 7 закладів дошкільної освіти, у яких виховується
506 дітей та працює 47 педагогічних працівників.
Цього року задля збільшення охоплення дітей дошкільною освітою у ДНЗ
«Кристалик» відкрито додаткову групу на 20 місць. Проведено видатки на загальну
вартість 455,1 тис.грн.
СЛАЙД 82
Загалом на дошкільну освіту використано кошти на 10685,7 тис.грн.
Кошти у
Назва дошкільного навчального
Сума коштів (тис.грн.) розрахунку на
закладу
1 дитину (грн.)
Борщівський ДНЗ «Кристалик»
494,2
9690
Борщівський ДНЗ «Лісова казка» 225,3
1817
Борщівський ДНЗ «Дзвіночок»
292
1678
Королівський ДНЗ «Лелека»
32,3
1538
Стрілковецький ДНЗ «Малятко»
31,8
1325
Мушкатівський ДНЗ «Усмішка»
150,0
6522
Циганський ДНЗ «Малятко»
39,7
1726
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СЛАЙД 83
Робота з обдарованими учнями
Здійснено моніторинг участі школярів закладів загальної середньої освіти в ІІ
етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів згідно з протоколами засідань
жюрі ІІ етапу. Учасники отримали 195 дипломів:
І ступеня – 49 , ІІ ступеня – 67, ІІІ ступеня – 79.
Задля залучення школярів до занять фізичною культурою і спортом,
популяризації різних видів спорту, пропаганди здорового способу життя, готовності
школярів до служби у Збройних Силах України відділом освіти у 2018 році було
проведено «Другі спортивні ігри серед школярів громади у 2018/2019 навчальному
році». У спортивних іграх у 2018 році взяли участь 7 закладів загальної середньої
освіти.
Школярі громади успішно беруть участь і в обласних спортивних іграх.
СЛАЙД 84
Змістовному дозвіллю учнів у позаурочний час сприяла організація роботи
гуртків на базі загальноосвітніх шкіл ОТГ і закладів позашкільної роботи Будинку
дитячої творчості, Станції юних техніків, де функціює 27 гуртків у яких займається
451 вихованець, видатки на утримання яких складають 2276,6 тис.грн.
Також особлива увага приділена естетичному вихованню дітей. У громаді
функціює Борщівська школа мистецтв, у якій навчається понад 400 дітей. Видатки
становлять 5151,9 тис.грн.
СЛАЙД 85
Харчування дітей
Задля забезпечення збалансованого харчування дітей виконавчим комітетом
вживалися заходи щодо організації в школах безкоштовного гарячого харчування
дітей пільгових категорій.
Коштом міського бюджету харчувалися учні початкових класів та всі соціально
незахищені категорії з розрахунку 11 грн./день на дитину (усього витрати 1007,7
тис.грн.)
Видатки на харчування дітей в закладах дошкільної освіти склали 920,0 тис.грн.
за кошти місцевого бюджету, батьківська плата - 547,3 тис.грн. (у середньому
сільська місцевість – 18 грн., міська місцевість – 20 грн.)
СЛАЙД 86
Підвезення учнів
Для забезпечення систематичного безкоштовного підвезення до місця навчання
і додому учнів та педпрацівників за загальноосвітніми навчальними закладами ради
закріплені території обслуговування з огляду на потреби в організації перевезення
учнів та педагогічних працівників. Розроблені та затверджені спеціалізовані
транспортні маршрути, складені схеми маршрутів і розклад руху. Видатки
становлять - 81,0 тис.грн.
СЛАЙД 87
Спорт
У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних закладів, але
виконком міської ради постійно приділяє увагу розвитку фізичної культури і спорту
в громаді.
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СЛАЙД 88, 89
Прийнято Програму розвитку волейболу в м.Борщеві (профінансовано 99,9
тис.грн), Програму розвитку футболу в «Здоров`я молоді – майбутнє нації» на 20162019 роки (профінансовано 99,1 тис.грн.), Програма розвиток шахів в на 2016-2019
рік (профінансовано 15,0 тис.грн.).
Крім того, для всеосяжного забезпечення спортивного розвитку дітей та молоді
громади, з міського бюджету надано фінансування Борщівській ДЮСШ на 714,4
тис.грн.
СЛАЙД 90
Оздоровлення та відпочинок
Задля забезпечення належної організації та проведення оздоровлювальної
кампанії у 2018 році працювало 2 відпочинкові табори з денним перебуванням,
видатки на які становлять 20,0 тис.грн.
СЛАЙД 91
Також коштом міського бюджету, згідно з «Програмою по оздоровленню
дітей», оздоровлено 33 дитини пільгових категорій (багатодітні, малозабезпечені,
інваліди, прийомні, диспансерного обліку, талановиті та відмінники навчання) на
169 тис .грн.
СЛАЙД 92
Повноваження у сфері культури
Міською радою вжито низку заходів щодо створення умов для розвитку галузі
культури громади. Першочерговими завданнями залишаються питання відродження,
збереження і примноження народної творчості, організація змістовного дозвілля
молоді, підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників,
покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів-конкурсів, виставок,
а також участь колективів художньої самодіяльності в районних та обласних
заходах.
Головними напрямками в роботі є постійний пошук і застосування нових форм
роботи, як з обдарованою молоддю, так і з аматорськими колективами. Упродовж
2018 року колективи ОТГ брали активну участь в заходах, що проводились на
території сіл, міста, у міжнародних конкурсах та фестивалях, концертах у будинках
культури та клубах.
СЛАЙД 93-99
Упродовж 2018 року проводилися культурно - масові заходи з відзначення
державних, урочистих дат, вшанування героїв України різних поколінь, сучасних
Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, жителів громади,волонтерів, фестиваль
Великодніх гаївок, свято Обжинок, Івана-Купала, Висічанські та Верхняківські
фестини, дні сіл та міста Борщева, свято Водохреща та цикл різдвяно-обрядових
дійств, тематичних, розважальних та інших масових заходів, котрі передбачені
«Цільовою Програмою культурно - мистецьких заходів Борщівської міської ради».
Для цього з міського бюджету використано 406,5 тис.грн., проведено понад 60
масових заходів. Аматорські колективи художньої самодіяльності представляли своє
мистецтво в республіці Польща.
Ведеться робота з оновлення матеріальної бази закладів культури та
мистецьких колективів. Для зміцнення матеріальної бази у 2018 році використано
1 052, 9 тис.грн.;. на:
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СЛАЙД 100
Проведено оновлення матеріально-технічної бази та капітальні ремонти, а саме:
Назва населенного пункту
Сума коштів (тис.грн.)
м. Борщів
16,0
с. Верхняківці
295,9
с. Висічка
655,5
с. Мушкатівка та с. Слобідка 4,9
Мушкатівська
с. Королівка
322,1
с. Цигани
44,8
с. Пищатинці
338,4
с. Стрілківці
29,0
Поповнено бібліотечний фонд на 10,0 тис.грн.;
СЛАЙД 101
Повноваження у сфері соціального захисту
Прийнято, опрацьовано та подано на розгляд виконавчого комітету і Комісії з
надання одноразової адресної допомоги 264 заяви від громадян, яким надано
матеріальну допомогу на 174,6 тис.грн. Також відповідні 84 заяви прийнято від
депутатів міськради щодо виділення коштів з депутатського фонду громадянам, на
що виділено коштів на 150,0 тис.грн. (переважно на лікування).
Загальна сума видатків з міського бюджету на соціальні заходи громадянам
становила 324,7 тис.грн., у 2017 році цей показник складав 302,7 тис.грн., або 22,0
тис.грн., ріст становить 7,3%.
Здебільшого кошти виділялись на лікування важких, великозатратних хвороб,
на часткове відшкодування збитків, завданих стихійним лихом (пожежі, буревії).
Задля вирішення питань щодо надання соціальних послуг особам та сім’ям з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, створено опікунську раду.
СЛАЙД 102
Військовий облік призовників і військовозобов’язаних
Міською радою були вжиті заходи щодо реалізації повноважень із призову
громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України.
Упродовж 2018 року проведено сповіщення призовників, забезпечено звіряння
облікових даних та доставлення військовозобов’язаних до Борщівського РВК. На
сьогодні на обліку перебуває 472 особи призовного віку. Планові завдання з
весняного і осіннього призову виконано повністю. Видатки галузі складають 94,5
тис.грн.
Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
здійснено заходи з організації обліку юнаків 2001- 2002 років народження, які
підлягають прописці на військовий облік, у кількості 166 осіб.
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СЛАЙД 103
В період з 01.08. по 05.08.2018 року Борщівським РВК на території Борщівської
ОТГ (на базі ДНЗ «Борщівський професійний ліцей») було проведено навчальні
збори з ротою територіальної оборони Борщівського району.
З міського бюджету забезпечено виплату одноразової матеріальної допомоги
20-ти сім’ям військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом
до Збройних Сил України з 01.01.2018 по 31.12.2018 – 100,0 тис. грн.
СЛАЙД 104
Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод, законних інтересів громадян та цивільного захисту
У 2018 році забезпечено захист законних прав Борщівської міської ради
Борщівської об’єднаної територіальної громади в цивільних, адміністративних,
господарських судах
Проводилась робота із запобігання корупції відповідно до законів України.
Упродовж 2018 року проведено 10 процедур закупівель за державні кошти,
серед яких процедура відкритих торгів на закупівлю автомобіля – самоскида з
трьохстороннім розвантаженням, а також закупівлі природного газу та
електроенергії.
Підготовлено 20 претензій щодо не укладення договорів про пайову участь та
несплати донарахованої суми орендної плати.
За вказаний період забезпечено проведення роботи адміністративної комісії у
складі виконавчого комітету Борщівської міської ради щодо розгляду 41 протоколу
про адміністративні правопорушення, з них підготовлено 35 постанов у справах про
адміністративні правопорушення.
Борщівською міською радою організовано та забезпечено виконання вимог
законодавства щодо конституційних прав громадян на захист життя і здоров’я в
мирний час та в особливий період виконавчими органами міської ради, установами і
організаціями, що належать до сфери її управління, вживаються відповідні заходи
щодо захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та
майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх
наслідків і надання допомоги постраждалим.
Повною мірою розроблено та затверджено у встановленому порядку документи
щодо організації цивільного захисту на території Борщівської об’єднаної
територіальної громади.
Відповідно до Програми цивільного захисту в громаді здійснено накопичення
матеріального резерву Борщівської міської ради для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх
наслідків. Видатки на програму становлять 72,6 тис.грн.
СЛАЙД 105
Станом на 01.01.2019 року у місцевому матеріальному резерві накопичені такі
матеріальні цінності:
Дизельне пальне – 3440 літрів.
Бензин автомобільний А-92 -700 літрів;
Бензин автомобільний А-95 -1300 літрів;
Тара для зберігання ПММ (євро куб) – 1 шт.
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Відповідно до Програми надано субвенцію з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів, а саме:
СЛАЙД 106
- на 120,0 тис.грн., для придбання котла до системи опалення приміщень
будівлі, у якій розташовані ДПРЧ-8 та Борщівський РВ УДСНС України в
Тернопільській області;
- на 200,0 тис.грн., для придбання будівельних матеріалів на проведення
ремонту покрівлі будівлі, у якій розташовані ДПРЧ-8 та Борщівський РВ УДСНС
України в Тернопільській області.
Надано допомогу громадянам на часткове відшкодування збитків завданих
стихійним лихом (пожежа, буревій), а саме, виділено кошти жителям громади:
СЛАЙД 107
жительці, с. Слобідка-Мушкатівська – 10,0 тис.грн. (пожежа житлового
будинку);
жительці, с. Висічка – 8,8 тис.грн. (ремонт покрівлі житлового будинку,
пошкодженого внаслідок буревію)
жителям, м. Борщів, вул. Курбаса, буд. 14 – 9,9 тис.грн. (ремонт покрівлі
житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію)
СЛАЙД 108
У 2018 році розпочато ремонт захисної споруди ПРУ в будівлі Стрілковецького
навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». Фінансування заходів
проведено на 142,9 тис.грн.
СЛАЙД 109
Здійснено великий обсяг робіт щодо забезпечення протипожежного захисту
закладів освіти. ІНФОРМАЦІЯ НА СЛАЙДІ
- завершено придбання вогнегасників (заклади забезпечені на 100% за
потреби);
- проведено навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної
безпеки посадових осіб Тернопільським навчально-методичним центром цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності із виднням відповідних посвідчень 41 особі;
- здійснено відповідно до заявок та потреби діагностування, технічне
обслуговування та перезарядку наявних вогнегасників, заміну та ремонт замірнопускових кранів до порошкових вогнегасників, заміну шлангів та заструбів для
вуглекислотних вогнегасників;
- доукомплектовано пожежні щити відповідним інвентарем;
- оновлено та розміщено на видимих місцях плани евакуації людей на випадок
пожежі;
- забезпечено територію та приміщення закладів освіти знаками безпеки згідно
з ДСТУ ІSО 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»;
- дерев’яні елементи горищ оброблено вогнезахисним розчином
у
Висічанському НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ», Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Мушкатівській
ЗОШ І-ІІ ст., Мушкатівському ДНЗ «Усмішка», Борщівському ДНЗ (ясла-садок)
«Дзвіночок», Борщівському ДНЗ (ясла-садок) «Лісова казка».
- проведено обладнання системою протипожежного захисту будівлі
Борщівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 3-гімназія ім. Р. Андріяшика» на 157,5 тис.грн.
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Проведено низку заходів щодо забезпечення належного стану пожежної
безпеки об’єктів закладів культури територіальної громади.
Забезпечено підготовку закладів соціальної сфери, об’єктів інфраструктури
об’єднаної територіальної громади до дій в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.
СЛАЙД 110
Пріоритетні напрямки, які зреалізовувались упродовж 2018 року.
1. Капітальний ремонт сільського клубу с. Висічка.
2. Капітальний ремонт дитячого садка, ФАПу с. Цигани.
3. Капітальний ремонт дороги с. Мушкатівка.
4. Придбання автомобіля-самоскида.
5. Реконструкція приміщення «Народний дім» по вул.. Шевченка,9.
6. Капітальний ремонт тротуарів по вул.. Січових Стрільців і Степана Бандери.
7. Розроблення Генерального плану міста.
8. Придбання пресу для пресування пластикових відходів для подальшої
реалізації на пунктах купівлі вторинної сировини.
9.Відкриття додаткової групи в ДНЗ «Кристалик»
СЛАЙД 111
Пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік.
1. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
2. Будівництво очисних споруд по вул. Нічлава м. Борщів.
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури
громади.
4. Співфінансування інвестиційних проектів.
5. Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств громади.
6. Проведення заходів із системи енергозбереження в закладах соціальної та
комунальної галузей.
7. Завершення розроблення Генерального плану міста.
8. Продовження проведення міжнародної співпраці з містами побратимами.
СЛАЙД112
Дякую

