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Слайд 1
Завдяки цілеспрямованій, кропіткій роботі міської ради, виконавчого
комітету та депутатського корпусу
вдалося забезпечити нормальне
функціонування комунальних підприємств, закладів освіти, культури покращити
їх
матеріально-технічний
стан,
придбати
спецтехніку,
покращити
інфраструктуру усіх населених пунктів та досягти певних позитивних
результатів у забезпеченні життєдіяльності громади.
Слайд 2 Впродовж 2019 року проведено 16 засідань виконавчого комітету,
на яких прийнято 262 рішень з різних питань.
Найбільшу частку з яких становлять питання: освіти, охорони здоров’я,
культури,
соціального
захисту;
житлово-комунального
господарства,
благоустрою (присвоєння та упорядкування адреси приміщень, земельних
ділянок), фінансових планів та господарської діяльності комунальних
підприємств, фінансово-бюджетні питання та інші.
Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за місцем
проживання допомагають вирішувати старости старостинських округів громади.
Слайд 3 Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету
міської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних
адміністративних послуг. З цією метою створено належні умови прийому
громадян, забезпечено своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг,
оперативного вирішення порушених питань.
З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення
проблем, які турбують жителів, розглянуто 1420 звернень, на особистому
прийомі у міського голови побувало 110 осіб.
У порівнянні за 3 роки маємо динаміку росту звернень, разом з тим, варто
відзначити, що виконавчим комітетом міської ради приділяється максимальна
увага щодо вирішення проблемних питань та їх позитивного розгляду.
Слайд 4 Динаміка результатів розгляду звернень громадян за 2017-2019
роки
2017
2018
2019
Вирішено позитивно
956
851
1014
Відмовлено у задоволенні
25
32
29
Дано роз’яснення
477
141
121
інше
31
157
145
Перебувають на розгляді
41
50
111
Слайд 5 Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців громади
підготовлено та видано у 2019 році 3530 довідок.
Відділом державної реєстрації міської ради прийнято та задоволено 1993
заяв щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проведено 983
реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання, видано 1366 довідок Форми 13,
загалом відділом державної реєстрації Борщівської міської ради надано
адміністративних послуг на загальну суму 279,2 тис. грн.
Слайд 6 Борщівська міська рада здійснює свою діяльність керуючись
принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою
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демократичного управління територіальною громадою, забезпечення належної
та ефективної взаємодії місцевого самоврядування з громадою сіл.
З метою забезпечення інформаційної відкритості, створення належних умов
для доступу до публічної інформації працівниками міської ради наповнюється
відповідними матеріалами Веб-сайт Борщівської міської об’єднаної
територіальної громади, ведеться сторінка у Facebook, створений туристичний
Веб-сайт «Громада трьох стихій».
З метою посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на
сайті ради друкуються інформаційні матеріали з різних питань соціальноекономічного розвитку, про заходи, вжиті щодо поліпшення стану справ,
залучення громади до їх розгляду та вирішення.
Слайд 7 У році, що минув, було проведено 11 сесійних засідань, на яких
прийнято 696 рішення. Найбільше рішень, що прийнято, стосувалося земельних
питань.
При міській раді працювали постійно діючі депутатські комісії. Зазначу, що
засідання комісій проводились в міру необхідності вивчення, підготовки чи
розгляду певних питань до сесійних засідань ради.
Міською радою забезпечується право кожного громадянина бути
присутніми на відкритих засіданнях ради та виконкому при обговоренні різних
питань: 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.
Слайд 8 Повноваження у галузі бюджету, фінансів
Основним і важливим напрямом роботи є організація виконання бюджету
ОТГ за доходами і видатками. Фактичні показники бюджету Борщівської
міської ради у 2019 році склали:
Слайд 9 загальний обсяг дохідної частини бюджету Борщівської об’єднаної
територіальної громади склав 124983,1тис. грн., що становить 103,5 %.
Загальний обсяг дохідної частини,
всього
Власні доходи загального фонду
Трансферти загального фонду
Власні доходи спеціального фонду

124983,1 тис. грн

103,5 %

63883,7 тис. грн
56789,2 тис. грн
4310,2 тис. грн

102,9%
99,6 %
223,9 %

Відсоток виконання показників надходження власних доходів загального
фонду, затверджених бюджетом, складає 102,9 %, або іншими словами бюджет
громади по загальному фонду перевиконано до року на суму 1808,3 тис. грн.
Слайд 10 Так, податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік надійшло
32609,7 тис.грн., що становить 100,8 %
Слайд 11 Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є
установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджету: установи освіти
та охорони здоров’я. Серед інших установ та організацій це: ТОВ «Агрополіс»,
Борщівський РЕМ, ТОВ «Кнауф Гіпс Скала», ТОВ «Елагрі-Борщів», ПАТ
«Тернопільгаз», ДП «Укрспирт», ДП «Чортківський лісгосп».
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Слайд 12 Забезпечено виконання єдиного податку, якого за 2019 рік
надійшло 8707,6 тис.грн., що на 445,5 тис.грн. більше уточненого планового
показника
Основними платниками єдиного податку є ТОВ «Агрополіс», ТОВ
«Б.А.К.», Борщівське РайСТ, ТОВ «Борщівське АТП – 1638», ТОВ «Західсервіс Агробуд» ТОВ «Агропродсервіс»та фізичні особи-підприємці (кількість яких на
01.01.2020 року становить 566 суб’єкти господарювання).
Слайд 13 Основними платниками земельного податку є установи та
організації, які орендують земельні ділянки: ТОВ «Агрополіс», ТОВ «Каданс»,
ТОВ «Елагрі Борщів», ТОВ «Партнер-Оверсіз», НВФГ « Компанія «Маїс», ТОВ
«Кнауф Гіпс Скала», ФГ «Ксенія».
Земельного податку при уточненому плані на 2019 рік надійшло 8910,1
тис.грн., що становить 113,9.
Слайд 14 До міського бюджету у 2019 році надходили наступні платежі на
загальну суму 4737,0 тис.грн.: (інф. на слайді)
—
рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів в
сумі 1056,4 тис.грн.;
—
туристичний збір, сплачений юридичними особами - 16,8 тис.грн.;
—
державне мито - 86,3 тис.грн.;
—
адміністративні штрафи та інші санкції - 58,9 тис.грн.
—
акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів) 698,5 тис.грн.;
—
Плата за надання адміністративних послуг — 2782,9 тис.грн.;
—
інші надходження – 37,2 тис.грн.
Слайд 15 До бюджету міської об’єднаної територіальної громади з
державного бюджету (100% до планового показника) надходили субвенції та
дотації на загальну суму 56789,2 тис. грн. (інф. на слайді)
- базова дотація в сумі 6480,3 тис.грн,
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 5040,9 тис. грн.,
- освітня субвенція — 27715,9 тис.грн.,
- медична субвенція — 11931,2 тис.грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об`єднаних територіальних громад — 2482,497 тис.грн
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1707
тис.грн.,
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти `Інтернетизація закладів освіти` за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 490,4 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 – 3,9 тис.грн.,

4

- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 593,2 тис.грн. (в тому числі
отримані з районного бюджету — 501,0 тис.грн. та з Більче-Золотецького
бюджету — 5,39 тис.грн.)
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету — 3,9 тис.грн.,
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування — 340,0 тис.грн.
Слайд 16 Коштів спеціального фонду за 2019 року надійшло в сумі 4310,2
тис.грн., в тому числі: (інф. на слайді)
- екологічного податку 62,1 тис.грн.,
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності — 2,5 тис.грн.,
- надходження коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського
виробництва — 57,7 тис.грн.,
- надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту— 132,3 тис.грн.,
- власних надходжень бюджетних установ – 3140,6 тис.грн.,
- коштів від продажу землі — 915,0 тис.грн.
Слайд 17 Отже, питома вага платежів міського бюджету складає:
ПДФО – 51,7%,; Плата за землю – 13,9%; Єдиний податок – 13,6%;
акцизний податок – 11,5%; плата за надання адмін. Послуг – 3,9%; податок на
нерухоме майно – 3,6%; інші надходження 2,3%.
Слайд 18 Бюджет Борщівської ОТГ по видатках загального фонду за 2019
рік виконаний в сумі 106351,2 тис. грн., що становить 98,1%.
Установами освіти громади використано 63346,1 тис. грн. бюджетних
коштів, культури – 1609,0 тис. грн., апаратом міської ради – 11346,0 тис. грн.,
установами житлово-комунального господарства – 7744,8 тис.грн., на
проведення культурно-мистецьких заходів – 443,9 тис.грн., навчальнотренувальних зборів та змагань – 297,9 тис.грн., поточний ремонт доріг – 3377,0
тис.грн., видатки на соціальний захист населення становлять 448,3 тис.грн.,
оздоровлення та відпочинок дітей – 199,9 тис.грн., трансферти іншим бюджетам
- 17348,0 тис.грн., інші видатки – 190,3 тис.грн.
Слайд 19 За рахунок вільних залишків коштів міського бюджету по
загальному фонду додатково спрямовано 3493,1 тис. грн. на наступні видатки
(інф. на сайті)
заробітна плата з нарахуваннями – 816,8 тис.грн.,
інша субвенція – 347,0 тис.грн.
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів – 178,8 тис.грн.,
енергоносії – 72,2 тис.грн.,
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капітальні видатки – 1770,1 тис.грн., (в т.ч. 31,0 тис.грн. – залишки коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій);
інші видатки – 308,2 тис.грн.
Слайд 20 З міського бюджету у 2019 році передано трансферти іншим
бюджетам в сумі 17359,0 тис.грн., в тому числі:
Мельнице-Подільському селищному бюджету – 120,0 тис. грн., Обласному
бюджету – 96,0 тис.грн., Державному бюджету – 175,9 тис. грн.
Районному бюджету – 16967,1 тис. грн.
Слайд 21 В тому числі медична галузь – 13504,7 з власних надходжень на
суму 1144,6 передано трансферти:
- на безкоштовні та пільгові ліки пільгових категорій населення громади 274,6
- на придбання інсуліну для жителів громади 385,0
- на протезування учасників АТО, які проживають на території громади 20,0
- на співфінансування проекту капітального ремонту Борщівської ЦРКЛ по
вул. С.Бандери, 108 в м. Борщів «Утеплення фасадів та заміна вікон» - 335,0
- КНП «Борщівська районна лікарня» на заробітну плату з нарахуванням 80,0
- КНП «Борщівська районна лікарня» для придбання оргтехніки
(комп’ютери та принтери) - 50,0
Слайд 22 Станом на 01.01.2019 року розподілено коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини міського бюджету в сумі 638,4 тис. грн., а саме:
капітальні видатки – 135,7 тис.грн., інші видатки – 502,7 тис.грн.
Слайд 23 Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік
становлять 15763,3 тис. грн., в тому числі установами освіти використано
6351,9 тис. грн., з них на харчування дітей в дитячих садках та НВК – 934,2 тис.
грн., культури – 385,8 тис.грн., ЖКГ – 2560,2 тис. грн., будівництво та
регіональний розвиток – 6254,7 тис.грн., ремонт доріг – 80,1 тис.грн., інші
видатки – 130,6 тис.грн.
Слайд 24 Видатки по галузях (загальний та спеціальний фонд) тис.грн.
Загальний обсяг видаткової частини
122114,5
Освіта
69698,0
Культура
2438,7
Апарат міської ради
11400,2
Житлово - комунальне господарство
10305,0
Соціальний захист населення (матеріальна допомога)
648,2
Фізична культура
297,9
Субвенції та дотації бюджетам різних рівнів
17359,0
Ремонт доріг
3506,0
Будівництво та регіональний розвиток
6254,7
Інші видатки
255,7
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Слайд 25 Загалом, якщо проаналізувати усі видатки бюджетів, то видатки на 1
людину кожному населеному пункту громади становить:
Назва населенного пункту
м. Борщів
с. Верхняківці
с. Висічка
с. Мушкатівка
с. Слобідка – Мушкатівська
с. Королівка
с. Цигани
с. Пищатинці
с. Стрілківці

Сума коштів тис.грн.
9290,0
357,0
258,9
1781,5

На 1 чол. (грн.)
824
641
578
965

2048,6
1759,6
248,5
514,7

2424
1510
448
583

Слайд 26 Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку
З метою виконання повноважень у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку у 2019 році 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 будинку культури з частковою заміною
вікон на вул. Крегулець, 5а в с. Цигани на суму – 1074,8 тис.грн.;
Слайд 28 капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Заводська в с.
Слобідка-Мушкатівська на суму – 1407,7 тис.грн.
В рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій проведено роботи на суму 1705,0, а саме:
Слайд 29 капітальний ремонт даху нежитлового приміщення з частковою
заміною вікон, вул. Т.Шевченка, 19 (приміщення амбулаторію) в с. Королівка–
739,0 тис.грн.;
Слайд 30 будівництво клубу (завершення будівництва) в с. Королівка –
856,0 тис.грн.;
Слайд 31 капітальний ремонт ФАПу (заміна вікон та дверей) с. Пищатинці –
30,0 тис.грн.;
Слайд 32 капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту
населення (зміна вікон на енергозберігаючі) в м. Борщів – 80,0 тис.грн. (ЖЕД
№1).
За рахунок місцевого бюджету проведено капітальні ремонти об’єктів:
БОРЩІВ (усього власних коштів 5013,97 тис.грн.)
Слайд 33 капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул. С.
Бандери 144-146 – 134,8 тис.грн
реконструкція каналізаційної мережі по вул. Чорновола, Галицька,
Наливайка, С. Петлюри – 91,47 тис.грн
проведення водопроводу по вул. Вовківській на суму 150,8 тис.грн.;
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капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 вулиця
Шевченка, 10 – 54,9 тис. грн.
Слайд 34 виготовлено проектно-кошторисну документацію та
проведено капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. С. Петлюри, 36 –
603,0 тис.грн.
Слайд 35 виготовлено проектно-кошторисну документацію та
проведено реконструкцію даху будівлі Борщівської міської ради по вул.
Грушевського, 2 в м. Борщів - 963,5 тис.грн.
Слайд 36 виготовлено проектно-кошторисну документацію та
проведено капітальний ремонт системи опалення, паливної та теплотраси
громадського будинку ясла-садок «Лісова-казка» – 1517,7 тис.грн.
Слайд 37 виготовлено проектно-кошторисну документацію та
проведено капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі будинку дитячої
творчості по вул. Грушевського, 3 - 45,0 тис.грн.
Слайд 38 виготовлено проектно-кошторисну документацію та
проведено капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі Борщівського
НВК ЗНЗ І-ІІІ ступені гімназія ім. Р. Андріяшика № 3 по вул. Грушевського, 1 –
120,0 тис.грн.
Слайд 39 капітальний ремонт санвузла дитячого садка «Дзвіночок»
по вул. Січових Стрільців, 10 в – 276,0 тис.грн.
Слайд 40 капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 вулиця Шевченка, 10 – 274,5 тис. грн.
Слайд 41 капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 вул.
Л. Курбаса, 7 – 207,2 тис.грн.
Слайд 42 реконструкція даху будівлі по вул. Гніздовського, 3 – 386,3
тис.грн.
Слайд 43 капітальний ремонт заміна дверей приміщення по вул.
Верхратського, 3 - 56,0 тис.грн.
Слайд 44 капітальний ремонт сходів скверу м. Борщів на суму 92,8
тис.грн.
Слайд 45 придбання та встановлення автобусної зупинки по вул
В.Великого - 40,0 тис.грн.
ВСЬОГО НА СЕЛА НА КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ - 830,8 тис.грн
КОРОЛІВКА (усього власних коштів 90,0 тис.грн.)
Слайд 46 виготовлено проектно-кошторисну документацію
та
проведено ремонт приміщень (заміна вікон) у Королівській ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.
Шевченка, 77 – 90,0 тис.грн.
ВЕРХНЯКІВЦІ (усього власних коштів 97,2 тис.грн.)
Слайд 47 виготовлено проектно-кошторисну документацію
та
проведено капітальний ремонт приміщень Верхняківського НВК «ЗНЗ І
ступенів- ДНЗ» в с. Верхняківці по вул. Космонавтів, 6 – 97,2 тис.грн.
ЦИГАНИ (усього власних коштів 453,3 тис.грн.)
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Слайд 48 проведено капітальний ремонт даху закладу дошкільної
освіти «Малятко» на вул. Крегулець – 435,3 тис.грн
СТРІЛКІВЦІ (усього власних коштів 109,2 тис.грн.)
Слайд 49 виготовлено проектно-кошторисну документацію
та
проведено капітальний ремонт приміщень харчоблоку Стрілковецького НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів ДНЗ по вул Шкільна, 2 –
109,2 тис.грн
МУШКАТІВКА (усього власних коштів 81,1 тис.грн.)
Слайд 50 капітальний ремонт навісу клубу в с. Мушкатівка по вул.
Січових Стрільців, 2 - 63,9 тис.грн
- встановлено автобусну зупинку в с. Мушкатівка - 17,2 тис.грн.;
Слайд 51 В рамках співпраці Борщівської міської ради з Американською
програмою DOBRE, залучено фінансову допомогу та додаткові інвестиційні
кошти для розвику соцільно-економічних проектів громади.
Слайд 52 Зокрема, у 2019 році реалізовано проект із встановлення дитячих
ігрових майданчиків, а саме придбано складові та облаштовано дитячі
майданчики в с. Верхняківці, с. Висічка, с. Королівка, с. Слобідка-Мушкатівська,
с. Пищатинці та с. Стрілківці, на що використано кошти в сумі 552,4 тис. грн. з
яких 212,2 тис. грн. з міського бюджету.
Слайд 53 На завершальній стадії реалізації перебуває молодіжний проект
«Будівництво «SKATE - парку» в м. Борщеві» на загальну суму 355,6 тис. грн.
Орієнтовний термін доставки та встановлення обладнання в громаду – квітень
місяць 2020 року.
Слайд 54 Усім жителям громади відомо, що в селі Королівка Борщівської
ОТГ знаходиться туристична перлина краю – найдовша в Світі гіпсова печера
«Оптимістична». З метою розвитку туристичної привабливості нашого краю
міською радою подано заявку на проект «Облаштування кемпінгу на території
Оптимістичної поляни». Ним передбачено створення громадського простору
площею 3,5 га., з розміщенням ряду локацій для туристів, гостей та жителів
громади різних вікових груп (цікаво буде, якнайменшим так і дорослим жителям
громади ).
Слайд 55 В рамках цього гранту також спільно із консультантами
розпочато розроблення ландшафтного дизайну території центральної площі м.
Борщева майдан Незалежності.
Слайд 56 На стадії завершального погодження перебуває проект щодо
покращення комунальних послуг - «Підвищення якості доріг місцевого значення
та безпеки на дорогах» В рамках цього проекту заплановано придбання
спецтехніки (автогрейдера) для комунального підприємства вартістю понад
2500,0 тис. грн.
Слайд 57 Розроблений амбіційний проект «Переробка пластикових
відходів на полімерні матеріали» в рамках міжмуніципального співробітництва
громад Борщівської міської та Скала-Подільської і Заводської селищних ОТГ. В
рамках реалізації цього проекту підписаний Договір про співпрацю між
Борщівською міською радою та Приватним виробничо-торговим унітарним
підприємством «Сіфанія - Екотехніка» (Республіки Білорусь). Заплановано, що
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під час реалізації цього проекту буде створене спільне комунальне підприємство,
яке вирішить проблему переробки пластикових відходів на території нашої
громади. Запланована сума залучених коштів на реалізацію проекту складатиме
5500,0 тис. грн. Також в перспективному плані із фінансування заходів з
екологічного фонду ОДА передбачено виділення коштів для закупівлі
додаткової лінії для виготовлення готової полімерної продукції з пластикових
відходів в сумі 150 тис.дол. США.
Слайд 58 Також для проведення опитувань та інформаційної роботи за
кошт програми для міської ради придбані квадрокоптер (52,0 тис.грн.),
фотокамера (13,5 тис. грн.) та 4 планшети ПК (27,5 тис.грн.).
Окрім цього, спільно з спеціалістами фундації розвитку економіки Польщі
«FRDL», структурними підрозділами міської ради та робочою групою,
розроблена Стратегія сталого розвитку Борщівської ОТГ на 2019-2025 роки, під
час написання якої, визначено найбільш пріоритетні напрямки розвитку
території громади на довгострокову перспективу. На основі Стратегії сталого
розвитку Борщівської ОТГ.
Спеціалістами програми реалізовується проект із створення комплексного
просторового планування , що передбачає створення містобудівної та
землевпорядної документації, а саме визначення сучасного стану використання
територій та земель ОТГ, планування розвитку територій та охорони земель, їх
раціонального використання.
Розпочато участь у соціальному проекті «Надання соціальних послуг в
громаді» згідно угоди про грант «Японського фонду соціального розвитку через
Міжнародний банк реконструкції та розвитку» , даний проект дасть змогу
створити на базі приміщення садочку «Дзвіночок» відділення соціальної
реабілітації для дітей та молодді з інвалідністю. Кошт гранту 140,0 тис. доларів.
Співпраця з благодійним фондом «СВІТ ДІТЕЙ» через донорську підтримку
Канадської міжнародної благодійної організації «Челіс» (представники програми
Любов Цицик та Любов Дудук).
Впродовж 2019 року:
1. 76 дітей (сімей) Борщівської громади отримували щоквартальну адресну
матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування, шкільного приладдя,
одягу, предметів побутового використання, дров для опалення, грошових коштів
на загальну суму близько 445 тис. грн.
2. Борщівська школа мистецтв отримала допомогу у вигляді матеріалів для
утеплення перекриття 2-го поверху, заміни 7-ми вікон, комплекту меблів на
загальну суму 86,9 тис. грн.
3. Борщівська станція юних техніків отримала інструменти, обладнання для
занять дітей в гуртках на загальну суму 47,6 тис. грн.
4.
Було забезпечено ряд навчальних проектів для дітей та їх батьків,
зокрема, навчання 10 дітей в школі мистецтв, заняття 15 дітей в гуртку
англійської мови, тренінги для батьків, екскурсійні заходи. Загалом благодійний
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фонд витратив на навчальні та розвиваючі програми в громаді близько 70 тис.
грн.
Слайд 60
У вперше в історії громади, міста Борщева та району, зокрема проведено
конкурс «Громадський бюджет Борщівської ОТГ». Відрадно, що мешканці
громади активно доєднались до підготовки проектів – пропозицій, а пізніше й до
голосування за визначення переможців. Ми спільно визначили проекти –
переможці, зокрема понад 1500 жителів нашої громади віддали свої голоси за :
Слайд 61
1. «ОБЛАШТУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПРОСТОРУ»
м. Борщів (Роман Домітрак) - 199 000 грн.
2. «ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ХЕППІ ПАРК»
Замковий ліс (Андрій Присяжний) - 171 700 грн.
3. «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ДОЗВІЛЛЯ»
м. Борщів «Федерація шахів Борщівщини» - 106 800 грн.
Слайд 62
1. «СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК»
с. Висічка (Володимир Чомко) - 34 950 грн.
2. «ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК «ПОДВІЙНИЙ СПУСК»
с. Цигани (Андрій Залевський) - 34 777 грн.
3. 4. «ТУМАННА АРКА»
м. Борщів (Андрій Присяжний) - 18 500 грн.
Загальна сума коштів передбачена бюджетом громади на реалізацію шести
проектів у 2020 році складатиме 565,7 тис.грн.
Слайд 63 З метою розвитку малого та середнього бізнесу за підтримки
Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА, в рамках
реалізації проекту «Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва в Тернопільській області»
14 листопада 2019 році в
Борщівській міській раді відкрито центр підтримки підприємництва.
Проводиться робота щодо отримання дотації з державного бюджету на
вирощування молодняка ВРХ. Цього року 336 жителі нашої громади отримали
гарантовані державою дотації на поголів’я молодняка ВРХ на суму 384,5 тис.грн.
Слайд 64 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища
Одним із важливих питань в діяльності міської ради є питання земельних
відносин, як в обліку землі, так і регулювання платежів за землю.
Слайд 65 За результатами проведених інвентаризацій, відповідно до
укладених договорів за 2019 рік в бюджет міської ради поступили кошти в сумі
5715,5 тис.грн. Варто відзначити, що в даному напрямку спостерігається
позитивна динаміка (інф. на слайді) оскільки, якщо проаналізувати поступлення
коштів до бюджету та останні три роки то ми бачимо за 2017р.- 165 договорів та
3760,0 тс.грн, за 2018р. – 207 договорів та 5301,8 тис.грн та 2019р – 213
договорів та 5715,5 тис.грн.
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Слайд 66 З метою наповнення бюджету міської ради продано право оренди на
земельних торгах (аукціоні) в 2019 році 6 ділянок загальною площею 75,5 га з
річною орендною платою 832,5 тис. грн.
В порівнянні за попередні роки ці показник становлять менші суми (інф. на
слайді)
в 2018 році 2 ділянки загальною площею 0,6291 га з річною орендною платою
56, 3 тис. грн.;
в 2017 році 1 ділянка площею 0,18 га з річною орендною платою 22, 4 тис.
грн.;
Слайд 67 Борщівською міською радою продано у власність земельні
ділянки несільськогосподарського призначення
в 2019 році 11 ділянок загальною площею 1,5378 га на суму 785,0 тис.грн грн.,
цього року сума також є суттєво більшою ніж у попередні роки (інф. на слайді)
в 2018 році 3 ділянки загальною площею 0,1426 га на суму 79, 0 тис. грн.;
в 2017 році 4 ділянки загальною площею 1,0875 га на суму 562, 0 тис. грн.;
Слайд 68 Борщівською міською радою надано земельні ділянки учасникам
бойових дій в 2019 році 61 ділянку, з них;
- 17 ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд;
- 41 ділянку для ведення особистого селянського господарства;
- 3 ділянки для ведення садівництва.
Також і в попередні роки усі заяви громадян, учасників АТО на виділення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та ведення
садівництва, задоволені. Щодо виділення земельних ділянок для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд сформована
черга.
в 2018 році 24 ділянки, з них;
- 18 ділянок для ведення особистого селянського господарства;
- 6 ділянок для ведення садівництва.
в 2017 році 205 ділянок, з них;
- 38 ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд;
- 52 ділянки для ведення особистого селянського господарства;
- 115 ділянок для ведення садівництва.
Варто зазначити, що
Слайд 69 Власниками земель та землекористувачами земельних ділянок, які
розташовані на території Борщівської ОТГ сплачено земельний податок в
бюджет міської ради:
в 2017 році на суму 1 446,0 тис. грн;
в 2018 році на суму 2 723,0 тис. грн.;
в 2019 році на суму 3 195,0 тис. грн.
По даному показнику також спостерігається позитивна динаміка.
Міською радою виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель комунальної власності Борщівської ОТГ впродовж 3 років
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на 32 земельні ділянки на загальну площу 33,3 га, з яких у 2019 році 14 ділянок
площею 25,4 га.
Слайд 70 Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,
побутового, обслуговування і транспорту комунальна власність
Для утримання житлового фонду ДП «Техніка» витрачені кошти в сумі 32,3
тис грн., які спрямовано для проведення поточних ремонтних робіт будівель.
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» впродовж 2019 року
проводились роботи поточного ремонту дорожнього покриття доріг на загальну
суму 3506,0 тис. грн. (усього власних коштів для міста Борщева 2394,3 тис.грн.
+117,0 тис.грн. благодійні, загальну суму 2511,3 тис.грн також для сіл ОТГ1111,7 тис.грн.) також, для утримання доріг в осінньо-зимовий період та
закупівлі підсипочних матеріалів виділено кошти в сумі 210,3 тис.грн.
БОРЩІВ слайд 71-72 перелік вулиць ви бачите на екрані
- поточний ремонт дороги по вул.Чернецького - 39,8 тис. грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. вул. Л. Курбаса – 116,3 тис.грн.;
- поточний ремонт транспортної розв’язки по вул. Я.Кондри в м.Борщів на
суму 198,6 тис.грн.
- поточний ремонт вулиці С.Бандери на суму 215,6 тис.грн;
- поточний ремонт ділянки вулиці (дороги) С.Стрільців в м.Борщів, освоєно
кошти в сумі 149,6 тис.грн.;
- поточний ремонт ділянки вулиці (дороги) Я.Кондри в м.Борщів на суму
152,3 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.С.Крушельницької в м.Борщів, витрачено
кошти в сумі 116,4 тис.грн;
- поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Борщів, використано
кошти в сумі 119,7 тис.грн;
- поточний ремонт дороги по вул.Вовківська в м.Борщів, на суму 240,0
тис.грн;
- поточний ремонт дороги по вул.Кармелюка в м.Борщів, використано
кошти в сумі 195,6 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Борщів, освоєно кошти в
сумі 39,7 грн.;
- поточний ремонт дороги по вул. Катукова в м.Борщів, використано кошти
в сумі – 198,0 тис.грн.;
- поточний ремонт дороги по вул.Підлісна в м.Борщів, використано кошти в
сумі 89,5 тис.грн;
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- поточний ремонт ділянки тротуару по вул.С.Стрільців в м.Борщів (біля
центру зайнятості) на суму 226,2 тис.грн;
- поточний ремонт пішохідної доріжки по вул.Зелена в м.Борщів на суму
191,9 тис.грн;
- поточний ремонт підпірної стінки по вул.Зелена в м.Борщів, використано
кошти в сумі 14,1 тис.грн;.
- придбано дорожні плити для ремонту дороги по вул. Староборщівській –
91,0 тис. грн.
- поточний ремонт дороги по вул. В.Великого за кошт благодійного фонду
«Контенінтал Фармерз Груп» – 117,0 тис.грн.;
Слайд 73 Усього на дороги в населених пунктах ОТГ - 1111,7 тис.грн.,
А саме:
СЛОБІДКА – МУШКАТІВСЬКА (усього власних коштів 184,2тис.грн.)
- поточний ремонт тротуару по вул. Заводська в с. Слобідка-Мушкатівська,
витрачено кошти в сумі 184,2 тис. грн.
ВИСІЧКА (усього власних коштів 144,0 тис.грн.)
- поточний ремонт покриття вулиці (дороги) Замкова в с.Висічка,
використано кошти в сумі 144,0 тис.грн.;
КОРОЛІВКА (усього власних коштів 203,3 тис.грн.)
- поточний ремонт ділянки дороги по вул. Білячка в с.Королівка,
використано кошти в сумі 143,6 тис.грн;
- поточний ремонт ділянки дороги по вул. Долина в с. Королівка,
використано кошти в сумі – 59,7 тис.грн;
ВЕРХНЯКІВЦІ(усього власних коштів 133,2 тис.грн.)
- поточний ремонт дороги по вул. Миру, Космонавтів в с.Верхняківці,
використано кошти в сумі 133,2 тис. грн.
Слайд 74
СТРІЛКІВЦІ (усього власних коштів 181,8 тис.грн.)
- поточний ремонт ділянки вулиці (дороги) Шкільна в с.Стрілківці на суму
143,4 тис.грн.;
- придбано дорожні лотки для водовідведення по вул. Горішна, Шкільна в
с.Стрілківці на суму 38,4 тис. грн.
ПИЩАТИНЦІ(усього власних коштів 143,7 тис.грн.)
- поточний ремонт ділянки дороги по вул. Коло ферми в с.Пищатинці,
використано кошти в сумі 50,0 тис. грн.;
- поточний ремонт ділянки дороги по вул. Чигор в с.Пищатинці,
використано кошти в сумі 93,7тис. грн.;
ЦИГАНИ (усього власних коштів 121,7 тис.грн.)
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- поточний ремонт дороги по вул.Мазурівка, Крегулець, Сочівка в с.Цигани,
використано кошти в сумі – 121,7 тис.грн.;
Слайд 75 Освітлення
З метою створення сучасної інфраструктури населених пунктів Борщівської
ОТГ, підвищення рівня безпеки проведено капітальний ремонт лінії вуличного
освітлення по вул. Залізнична в м. Борщів, освоєно кошти в сумі 36,4 тис. грн.
Усього оплачено енергоносіїв комунальними підприємствами на суму 752,8
тис.грн.
Слайд 76 Придбано матеріали та комплектуючі для діяльності комунальних
підприємств на суму 1442,5 тис.грн., уся інформація на слайді
- насос до ВНС та оплачено ремонтні роботи - 30,3 тис.грн.
- придбання матеріалів для проведення аварійно відновлювальних робіт по
вул. Мазепи, К. Рубчакової, 60,4 тис.грн;
- придбано бордюри, поребрики для поточного ремонту тротуару по вул.
Я.Кондри в м.Борщів, використано кошти в сумі – 23,0 тис. грн.;
- придбано ПММ та запчастини до техніки комунальних підприємств –
664,0 тис.грн.
- придбано господарські товари та товарно-матеріальні цінності для
комунальних підприємств 509,0 тис.грн.
- придбано та встановлено відеокамери – 60,0 тис.грн.
- придбано труби в кількості 12 шт. та проведено водовідведення по вул.
Русенка, Черемшини в м. Борщів, витрачено 60,0 тис. грн
- придбано матеріали на облаштування площі під встановлення пам’ятника
загиблим воїнам-афганцям на суму 25,0 тис. грн.;
- облаштовано арка в місті Борщеві – 10,8 тис.грн.
Слайд 77 Придбано трактор та навісне обладнання (ДОНГФЕН) DONGFEN
404 D ( напівпричіп, обладнання для розкидання піщано-соляної суміші, щітки,
лопати, буру земляного, косарки роторної) на суму – 627,0 тис.грн.
Слайд 78 Впродовж 2019 року відділом архітектури, містобудування та
ЖКГ продовжено проведення робіт із розробки нового Генерального плану
міста Борщева, зокрема проведено 15 громадських слухань містобудівної
документації та розпочато проведення Стратегічної екологічної оцінки для
Генерального плану міста. У 2019 році на розроблення даного стратегічного
містобудівного документу виділено кошти у сумі 150,0 тис.грн., загальна
вартість документації – 883,0 тис.грн.
Слайд 79 Поводження з твердими побутовими відходами
Міською радою проведено конкурс з визначення виконавця послуг з
вивезення побутових відходів на території населених пунктів Борщівської
міської об’єднаної територіальної громади, переможцем визначено ДП
«Техніка». Між жителями громади у селах с. Мушкатівка с. Слобідка –
Мушкатівська, с. Висічка, с. Королівка, с. Стрілківці,
та комунальним
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підприємством «Техніка » укладено договори із надання послуг щодо вивезення
твердих побутових відходів, визначено додаткові маршрути, встановлено графік
вивозу ТПВ та встановлено контейнери для збору ПЕТ тари.
Проте, варто відзначити, що в даному питанні спостерігається
несвоєчасний розрахунок споживачів за отримані послуги, що призводить до
зростання заборгованості а саме 93,8 тис.грн.:
м. Борщів 51,6 тис.грн
с. Мушкатівка та с. Слобідка – Мушкатівська – 22,0 тис.грн
с. Королівка 5,5 тис.грн
с. Стрілківці – 14,7 тис.грн
Разом з тим, хочу подякувати жителям с. Висічка за сумлінну співпрацю з
ДП «Техніка» та своєчасний розрахунок за надані послуги.
Слайд 80 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 понад 300
дерев різних порід, зокрема в місті Борщеві по вул. С. Петлюри висаджено
Катальпову алею.
Слайд 81 Повноваження у сфері освіти
Загальний обсяг видатків на галузь освіти Борщівської ОТГ сягає
69698,0 тис. грн.,
Заробітна плата з нарахуваннями
Продукти харчування
Медикаменти
Енергоносії
Поточні видатки
Капітальні видатки
Всього:

55319,2
2853,3
30,7
4195,5
3118,5
4180,8
69698,0

В даній галузі значна увага приділяється підвищенню кваліфікації
вчителів та організації їх самовдосконалення. Зокрема, на відрядження
педагогічних працівників з міського бюджету використано кошти у сумі - 32,7
тис. грн. (не кожна громада виділяє кошти на ці видатки).
Слайд 82 Впродовж року проведено ряд заходів задля підвищення фахової
майстерності педагогів, а також у цьому році у Борщівській ОТГ проведено І
етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» . У ньому взяли участь 48
педагогічних працівників, зареєстрованих на офіційні сторінці Конкурсу у
номінації:
«Зарубіжна література» -6,
«Історія» - 7,
«Оброзатворче мистецтво» - 5,
«Початкова освіта» - 25,
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«Хімія» - 5.
Переможцями І туру Конкурсу стали: номінація:
«Зарубіжна література» - Кучер Надія, вчитель зарубіжної літератури
Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
«Історія» - Щур Людмила, вчитель історії Королівської ЗОШ І-ІІ;
«Образотворче мистецтво» - Кубей Світлана, вчитель образотворчого
мистецтва Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
«Початкова освіта» - Блізніченко Олена., вчитель початкових класів
Висічанського НВК «ЗНЗ І ст.. ДНЗ»;
«Хімія» - Скоропад Галина, вчитель хімії Стрілковецького НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ст. – ДНЗ», яка здобула 3 місце в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2020» і увійшла у п’ятірку кращих педагогів області.
Крім того, варто зазначити, що відділ освіти Борщівської громади є
активним учасником всеукраїнських конкурсів та міжнародних виставок.
Зокрема у 2019 році на Конкурсі наукових та методичних праць у м. Києві
відділ освіти отримав диплом ІІІ ступеня за методичну працю «Діяльність
методичної служби в умовах децентралізації». Також цього року відділ освіти
визнано кращим практиком у методичної діяльності на Міжнародній виставці
«Інноватика в сучасній освіті» - ІІІ місце.
Слайд 83
Школярами громади було здобуто на районному етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад 186 дипломи:
дипломів І ступеня – 37;
дипломів ІІ ступеня – 72;
дипломів ІІІ ступеня – 77.
Слайд84 На обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад - 19 дипломів:
дипломів І ступеня – 1;
дипломів ІІ ступеня – 9;
дипломів ІІІ ступеня – 9.
З метою підтримки талановитих дітей громади міською радою прийнято
Програму підтримки творчих та обдарованих дітей освітніх закладів Борщівської
міської ради, згідно якої у 2019 році виплачено премії та нагороди школярам
громади за їхні досягнення в сумі 36,7 тис.грн. А також премійовано педагогів
громади у сумі 20,7 тис.грн.
Слайд 85 Загальна середня освіта
Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти у
2019 році забезпечували 8 закладів загальної середньої освіти та 2 філії, у яких
здобувають освіту 1663 учні. У закладів загальної середньої освіти громади
працюють 239 педагогів.
Слайд 86 У вересні 2019 року 180 дітей стали учнями перших класів Нової
української школи.
Нові освітні стандарти вимагають вагомих змін та різноманітних сучасних
підходів, зокрема змінюються навчальні програми, засоби навчання та освітній
простір.
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З метою якісної реалізації Державних стандартів початкової освіти та
створення сучасного освітнього простору міська рада виділяє значні кошти для
придбання нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального
обладнання та дидактичного матеріалу.
Слайд 87
Тому, у 2019 році для НУШ було виділено 533,9 тис.грн.:
з державного бюджету 480,9 тис.грн.,
з місцевого – 53,0 тис. грн.
1.
Закупівля дидактичних матеріалів:
для 1-х класів - 140,8 тис. грн. з них:
127,8 тис. грн. (державна субвенція)
13,0 тис. грн. (місцевий бюджет)
2. Закупівля сучасних меблів ( комплекти парт для 180 учнів) – 249,3 тис.
грн.
224,3 тис.грн. (державна субвенція)
25,0 тис.грн. (місцевий бюджет)
3.
Закупівля комп’ютерного обладнання для 1-х класів – 143,8 тис.грн.
131,8 тис.грн. (державна субвенція)
12,0 тис. грн. (місцевий бюджет)
Придбано персональні комп’ютери на загальну суму 120,0 тис. грн.
(державний бюджет-108,0 тис. грн.; місцевий бюджет-12,0 тис. грн.
Слайд 88
Крім того, міська рада дбає про оновлення матеріально-технічної бази усіх
закладів загальної середньої освіти громади на суму 2028,9 тис. грн., а саме у
2019 році
Назва навчального закладу

Сума коштів тис.грн

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

390,0
429,7
214,0

Кошти у
розрахунку на
1 учня грн.
911
2016
423

261,3

1593

173,0
135,9

2338
1203

77,9
162,7
72,0
112,4

749
5248
2182
3406

Слайд 89 У 2019 році для потреб закладів загальної середньої освіти на суму
432,3 тис.грн. придбано
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Придбано
комп’ютерну техніку
меблі
класні дошки
електричні плити
пральну машину
порохотяги
холодильник
газовий котел та бойлер
посуд
спортивний інвентар

Сума (тис. грн)
156,2
105,9
21,4
24,6
7,2
6,0
10,0
49,9
35,8
15,3

Слайд фото 90-91
Слайд 92Дошкільна освіта
У Борщівській ОТГ функціонує 7 закладів дошкільної освіти, в яких
виховується 468 дітей та працює 55 педагогічних працівників.
Робота закладів дошкільної освіти спрямовувалась на модернізацію системи
дошкільної освіти, індивідуалізацію освітнього процесу з орієнтацією на
європейські цінності та стандарти.
Слайд 93 Загалом на дошкільну освіту використано кошти в сумі 13420,7
тис.грн.
Назва дошкільного навчального
Сума коштів тис.грн.
Кошти у
закладу
розрахунку на
1 дитину грн.
Борщівський ДНЗ «Кристалик»
94,2
1885
Борщівський ДНЗ «Лісова казка» 1539,2
11573
Борщівський ДНЗ «Дзвіночок»
345,7
2010
Королівський ДНЗ «Лелека»
31,2
1736
Стрілковецький ДНЗ «Малятко»
52,0
1857
Мушкатівський ДНЗ «Усмішка»
22,4
1118
Циганський ДНЗ «Малятко»
452,2
18087
Слайд 94 У 2019 році для потреб закладів дошкільної освіти на суму 299,4
тис.грн. придбано
Придбано
Сума (тис. грн)
комп’ютерну техніку
53,3
меблі
127,1
електричні плити
16,4
порохотяги
8,9
холодильник
10,0
морозильна камера
7,0
посуд
23,1
мягкий інвентар
48,4
огорожа
5,2
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Слайд 95
Слайд 96 Змістовному дозвіллю учнів в позаурочний час сприяла
організація роботи гуртків на базі загальноосвітніх шкіл ОТГ та закладів
позашкільної роботи Будинку дитячої творчості та Станції юних техніків, при
яких функціонують 24 гуртки в яких займається 413 вихованців, видатки на
утримання яких складають 2096,3 тис.грн.
Слайд 97 Також вагома увага приділяється естетичному вихованню дітей. В
громаді функціонує Борщівська школа мистецтв у якій навчається 420 дітей на 8
–ми мистецьких відділах. Видатки на утримання установи становлять
5737,4тис.грн.
Цей рік став щедрим на здобутки для учнів Борщівської школи
мистецтв. Учні школи мистецтв взяли участь у Міжнародних, Всеукраїнських та
обласних конкурсах, на впевнено зайняли призові місця.
Слайд 98 Харчування дітей
З метою забезпечення збалансованого харчування дітей виконавчим
комітетом вживалися заходи щодо організації у школах безкоштовного гарячого
харчування дітей пільгових категорій.
За рахунок міського бюджету харчувалися учні початкових класів та всі
соціально незахищені категорії з розрахунку 11 грн. на день на дитину. (усього
витрати 913,1 тис.грн.)
Видатки на харчування дітей у закладах дошкільної освіти склали 1006,0
тис.грн. за кошти місцевого бюджету, батьківська плата -503,6 тис.грн. (у
середньому сільська місцевість – 20 грн., міська місцевість – 22 грн.)
Слайд 99 Підвезення учнів
Для забезпечення систематичного безкоштовного підвезення до місця
навчання і додому учнів та педпрацівників за закладами загальної середньої
освіти закріплені території обслуговування з урахуванням потреби в організації
перевезення учнів та педагогічних працівників, розроблені та затверджені
спеціалізовані транспортні маршрути, складені схеми маршруту та розклад руху.
Видатки на підвезення становлять - 129,4 тис.грн.
Слайд 100 Спорт
У підпорядкуванні міської ради немає спортивно-фізкультурних закладів,
але виконком міської ради постійно приділяє увагу розвитку фізичної культури і
спорту в громаді.
Для всеохоплюючого забезпечення спортивного розвитку дітей та молоді
громади, з міського бюджету здійснено фінансування Борщівської ДЮСШ в
сумі 759,7 тис.грн.
Слайд 101 Програму розвитку шахів в Борщівській ОТГ (профінансовано
15,0 тис.грн.).
Слайд 102 Програму розвитку волейболу в м.Борщеві (профінансовано
119,9 тис.грн), Програму розвитку футболу в «Здоров`я молоді – майбутнє
нації» (профінансовано 163,0 тис.грн.).
Варто відзначити і здобутки наших команд, а саме волейбольна команда «
Олімп» зайняла І почесне місце в чемпіонаті області з волейболу. Футбольна
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команда « Галичина» змагається за першість в обласному чемпіонаті області з
футболу та у 2019 році зайняла 5 команднем місце. Вихованці шахового клубу «
Королівська фортеця» є неодноразовими чемпіонами України шахових
спартакіад та турнірів.
Слайд 103 Оздоровлення та відпочинок
З метою забезпечення належної організації та проведення оздоровчої
кампанії у 2019 році працювало 2 відпочинкові табори з денним перебуванням
де відпочивало 50 дітей, видатки на становлять 20,0 тис.грн.
Слайд 104 Також за рахунок міського бюджету, згідно «Програми по
оздоровленню дітей» оздоровлено 40 дітей пільгових категорій ( багатодітні,
малозабезпечені, інваліди, прийомні, диспансерного обліку, талановиті та
відмінники навчання) на суму 199,9 тис .грн.
Слайд 105-112 Повноваження у сфері культури
Міською радою вживається низка 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. Впродовж 2019 року проводилися культурно - масові
заходи з відзначення державних, урочистих дат, вшанування героїв України
різних поколінь, Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО та волонтерів, також
відбувались святкування Днів села та міста Борщева і інших масових заходів,
котрі передбачені «Цільовою Програмою культурно - мистецьких заходів
Борщівської міської ради». З міського бюджету на дану програму використано
коштів в сумі 443,9 тис.грн. та з інших джерел 105,0 тис.грн.
Ведеться робота з оновлення матеріальної бази закладів культури та
мистецьких колективів. На зміцнення матеріальної бази в 2019 році використано
2080,9 тис.грн.;
Слайд 113 Проведено оновлення матеріально-технічної бази в 2019 році та
проведено кап. ремонти, а саме (інформація на сайті)
Назва населенного пункту
Сума коштів тис.грн.
м. Борщів
4,8
с. Верхняківці
6,6
с. Висічка
2,5
с. Мушкатівка
66,0
с. Слобідка - Мушкатівська
6,1
с. Цигани
1099,3
с. Пищатинці
2,8
с. Стрілківці
5,1
с. Королівка
887,7
Поповнено бібліотечний фонд та придбано періодичні видання на суму
33,5 тис.грн за кошт міського бюджету, отримано відповідно до розпорядження
КМУ «Про затвердження книжкової продукції для поповнення бібліотечних
фондів» книг на суму 76,3 тис.грн., придбано сценічних костюмів для закладів
культури сіл Верхняківці, Цигани, Висічка, а також міста Борщева – 13,5
тис.грн.
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Слайд 114 Робота з реалізації повноважень у сфері соціального захисту
населення
Прийнято, опрацьовано та подано на розгляд виконавчого комітету та
Комісії з надання одноразової адресної допомоги 222 заяви від громадян, яким
надано матеріальну допомогу на суму 141,2 тис.грн., також відповідні 86 заяв
прийнято від депутатів міськради щодо виділення коштів з депутатського фонду
громадянам, на що виділено коштів в сумі 155,0 тис.грн. (переважно на
лікування).
Загальна сума видатків з міського бюджету на соціальні заходи громадянам
становила 303,7 тис.грн. Крім того для часткового відшкодування збитків
внаслідок пожежі житлового будинку, заявнику, жителю с. Слобідка –
Мушкатівська виділено 7,5 тис.грн.
За категоріями заявників матеріальна допомога надавалась :
Слайд 115 Цього року житель громади Остафійчук Володимир Орестович,
який має статус дитини позбавленої батьківського піклування отримав грошову
компенсацію у сумі - 340,0 тис.грн. для придбання житла, за кошт державного
бюджету.
Слайд 116 Військовий облік призовників і військовозобов’язаних
Міською радою вживалися заходи щодо реалізації повноважень із
призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил
України.
З міського бюджету забезпечено виплату одноразової матеріальної
допомоги 16 – ти сім’ям військовослужбовців, які прийняті на військову службу
за контрактом до Збройних Сил України з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року –
145,0 тис. грн. Планові завдання по контракту виконані на 140 % , що становить
26 осіб.
Впродовж 2019 року проведено агітаційну роботу та оповіщення
призовників,
забезпечено
звірку
облікових
даних
та
доставку
військовозобов’язаних до Борщівського РВК. На даний час на обліку перебуває
328 осіб призовного віку. Планові завдання по весняному і осінньому призову
виконано повністю (усього 23 особи). Видатки на дані заходи складають 32,5
тис.грн.
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу здійснено заходи з організації обліку юнаків 2003 року народження, які
підлягають приписці на військовий облік, в кількості 95 осіб.
Пройшли диспансеризацію юнаки 2003-2005 років народження у кількості
225 осіб.
Слайд 117 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та цивільного захисту
В 2019 році забезпечено захист законних прав Борщівської міської ради
об’єднаної
територіальної
громади
в
цивільних,
адміністративних,
господарських судах.
В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за зверненням
Борщівського міського голови, до бюджету Борщівської ОТГ повернуто збитки
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в сумі 733,6 тис.грн., які використані для потреб жителів громади. Проводилась
робота із запобігання корупції відповідно до законів України.
Впродовж 2019 року проведено 10 процедур закупівель за державні кошти.
Підготовлено 12 претензій щодо неналежного виконання укладених
договорів на загальну суму 225,7 тис.грн.
Слайд 118 Затверджено програму захисту населення і території
Борщівської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, яку профінансовано в розмірі сумі 150,0
тис. грн., з них використано на:
- приведення захисної споруди цивільного захисту ПРУ № 72523 (адмін.
будівля Борщівської міської ради) в готовність до укриття населення та
використання згідно функціонального призначення – 36,7 тис. грн.
- придбання трьох фазного електрогенератора в комплекті – 35,0 тис. грн.;
- - проведення заходів, спрямованих на прийняття до комунальної власності
об'єднаної територіальної громади безхазяйних гідротехнічних споруд – 29,9 тис.
грн.;
- кошти в сумі 32,1 тис. грн., направлені на виконання Плану заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки адміністративного будинку Борщівської міської
ради.
Слайд 119 Всього матеріальних цінностей в місцевому матеріальному
резерві станом на 01.01.2020 року інформація на сайті:
Дизельне пальне – 2270 літрів.
Бензин автомобільний -2000 літрів;
Тара для зберігання ПММ (євро куб) – 1 шт.
Слайд 120
Проведено великий об’єм робіт щодо забезпечення протипожежного захисту
закладів освіти (витрати склали 27,2 тис.грн. ), зокрема:
- завершено придбання вогнегасників (заклади забезпечені на 100% від
потреби);
- проведено навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної
безпеки;
- здійснено діагностування, технічне обслуговування та перезарядку
наявних 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.
Слайд 121 Пріоритетні напрямки, які реалізовувались впродовж 2019 року.
1. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
громади.
3. Співфінансування інвестиційних проектів.
4. Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
громади.
5. Проведення заходів із системи енергозбереження в закладах соціальної та
комунальної галузей.
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6. Продовження проведення міжнародної співпраці з містами побратимами.
Слайд 122 Пріоритетні напрямки діяльності на 2020 рік.
У 2019 році профінансовано та виготовлено проектно-кошторисну
документацію і заплановано продовження робіт у 2020 році з проектів:
- Проектування території в с. Верхняківці площею 7,8 га ;
- Проектування
кемпінгу
(будівництво
туристично-відпочинкового
комплексу з кемпінгом та закладами торгівлі) в с.Королівка;
- Проведення капітального ремонту пішохідної зони пров. Садовий в м.
Борщів - 350,0 тис. грн.;
- Проведення капітального ремонту даху водонапірної башти в парку – 399,4
тис.грн.;
- Капітальний ремонт даху Висічанського НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» по вул.
Шевченка, 1 в с. Висічка;
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Крім того, основним пріоритетом надалі залишається:
1 . Продовження проведення ремонту дорожнього покриття на 2020 рік
закладені кошти у сумі – 1900,0 тис.грн;
2.
Капітальний ремонт приміщення (санвузла) Борщівського ДНЗ
«Дзвіночок» - 125,0 тис.грн.
3.
Капітальний ремонт приміщень (санвузла) Борщівського ДНЗ
«Кристалик» по вул. Л.Курбаса, 9 – 75,0 тис.грн.
4.
Капітальний ремонт приміщень актового залу Борщівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 по вул. Шевченка,10, - 300,0 тис.грн.
5.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт даху Стрілковецького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» по вул. Шкільна, 2 - 60,0
тис. грн.
6.
Капітальний ремонт системи опалення Стрілковецького НВК «ЗНЗ ІІІІ ст. - ДНЗ» по вул. Шкільна, 2 - 75,0 тис. грн..
7.
Капітальний ремонт харчоблоку шкільної їдальні Королівської ЗОШ
І-ІІ ступенів по вул. Шевченка,10, с. Королівка - 200,0 тис. грн.
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8.
Капітальний ремонт харчоблоку шкільної їдальні Мушкатівської
ЗОШ І-ІІ ступенів, по вул. С. Стрільців, 3, с. Слобідка-Мушкатівська - 290,0 тис.
грн..
9.
Капітальний ремонт даху Верхняківського НВК «ЗНЗ І ст. - ДНЗ» по
вул. Космонавтів,6 с. Верхняківці – 550,0 тис. грн.
10.
Капітальний ремонт даху буд.№1 вул. Л.Курбаса - 500,0 тис. грн.
11.
Придбання пристрою для пошуку комунікацій та проривів в мережі
для потреб ДП «Техніка» - 170,0 тис. грн.
12.
Проведення капітального ремонту водопроводу на вул. Залізнична в
м. Борщів - 450,0 тис. грн.
13.
Придбання дитячих майданчиків в селах Цигани, Мушкатівка - 160,0
тис. грн.
14.
Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул. Б.Хмельницького в м.
Борщів - 720,0 тис. грн.
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15.
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. ПромисловаФедьковича- 354,0 тис. грн.
16.
Громадський бюджет – 565,7 тис. грн.
17.
Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів – 300,0 тис. грн.
18.
Виготовлення проекту «Будівництво очисних споруд каналізації
продуктивністю 100 м.куб. в м. Борщів, вул. Л.Курбаса – 200,0 тис. грн.
19.
Розроблення схем планування та забудови територій «Генеральний
план міста Борщева» - 150,0 тис. грн..
20.
Капітальний ремонт дороги по вул. С.Петлюри - 1652,8 тис. грн.
21. Капітальний ремонт приміщення «Народного дому»
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