
Згідно  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування»   звітую  про
проведену роботу та реалізовані  заходи  Воскресенської  селищної ради за
2018 рік. 
       Воскресенська селищна рада,   як об’єднана територіальна  громада
розпочала свою роботу  з 4 січня  2017 року. До її складу  входять  4 населені
пункти.  Загальна   площа   території   складає   19239,996  га.  Кількість
населення громади   становить 12362 чоловік.   
       За звітний період у селищній раді зареєстровано  29 народжень, 178
смертей, 22 шлюби. 
       Зареєстровано  місце проживання в громаді  944 особи (реєстрація,
перереєстрація та уточнення), знято з реєстрації  місця  проживання  380 осіб.
Вчинено 569 нотаріальних дій, видано 409 доручень.
       За 2018 рік проведено 15 сесій селищної ради  та прийнято  331 рішення .
Проведено 15 засідань виконавчого  комітету,  на яких прийнято 95 рішень .
       За  2018  рік  селищною   радою  було  видано  6920  довідок  різного
характеру,  одержано   вхідної  документації   3771  листів,  надано  2159
відповідей, зареєстровано 397 заяв  від громадян та надано 397 відповідей
згідно чинного законодавства.

 Соціальними працівниками прийнято різного виду заяв на соціальні
допомоги 1368. Отримано запитів на публічну інформацію 17, на які  надано
відповіді.
       Державним   реєстратором   речових  прав  на  нерухоме   майно
зареєстровано  права  власності  202,  реєстрація  інших  речових  прав  –  146,
надання інформації з Державного реєстру речових прав – 86.

Загальний фонд
           Бюджет Воскресенської селищної ради у 2018 році забезпечив приріст
доходної частини без урахування трансфертів по загальному фонду   114,3 %.
по спеціальному фонду 115,7% від затвердженого на кінець року.
          Відповідно до джерел наповнення бюджету громади за звітний рік
надійшло 65 756,414  тис.грн.,  з  них  податки  та  збори  17 475,416  тис.грн.,
офіційні трансферти 48 280,998 тис.грн.(з них: дотації від органів державного
управління 8 754,700 тис.грн., дотації з місцевого бюджету 5 500,400тис.грн.,
субвенції 29 857,164 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам  4 168,734  тис.грн.)  Збільшення  надходжень  пояснюється
збільшенням  джерел  наповнення  місцевих  бюджетів,  підвищенням  ставок
податку на   майно, плати за землю.
            Виконання  планових  показників  досягнуто  по  всім  доходним
джерелам.
          Освітня субвенція  з  державного бюджету місцевим бюджетам –
16725,300 тис.грн. 



Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  –
9729,700 тис.грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2830,664 тис.грн.

Базова дотація – 8754,700 тис.грн.
Додаткова  дотація  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я – 5823,00 тис.грн.

Стабілізаційна дотація – 217,400 тис.грн.
Субвенція  на  формування  забезпечення  будівництва,  реконструкції,

ремонту та утримання автомобільних доріг – 547,000 тис.грн.
         Власні надходження за рік складають  1221,072 тис. грн.
         Благодійні внески 341,584 тис.грн.
   Протягом року  ведеться  моніторинг  надходжень  податку  на  доходи
фізичних  осіб  та  податку  на  майно  в  частині  плати  за  землю  в  розрізі
платників податків.
            Основним джерелом надходжень до бюджету громади є податок на
доходи фізичних осіб, питома вага якого в бюджеті 2018 року серед податків і
зборів складає 48%, та місцеві податки і збори , питома вага становить 47%.
         Звітний період до бюджету громади мобілізовано податку на доходи
фізичних осіб 6 566,198 тис.грн. або 109,5% річних призначень та порівняно з
2017 роком обсяг надходжень збільшився на   159,046    тис.грн.. Протягом
2018  року  фактично  сплачено  сільгосптовариствами  та  фермерськими
господарствами податку на доходи за земельні паї в сумі 1 175,402 тис.грн..
            В 2018 році від одноосібників громади подано 136 декларацій та
надійшло до бюджету  податку на доходи з фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування 296,598 тис.грн.
що має приріст порівняно з плановими показниками   127,8 % , що складає
367,141 тис.грн..
            Виконання  планових  призначень  по  податку  на  прибуток
підприємств  та  фінансових  установ  комунальної  власності -  фактично
отримано 9,689 тис.грн., що порівняно з минулим роком збільшилось на 3,089
тис.грн..
           Одним з вагомих джерел доходів селищного бюджету є  акцизний
податок  з  продажу підакцизних  товарів.  Планові  призначення  на  рік
тис.грн.,  фактичні  надходження  784,722  тис.грн.   виконання   149,0    %.
Основними платниками податку є Воскресенське ССТ, ФОП Волович, Кулін,
Вакар, Бень. 
            Протягом року до селищного бюджету надійшло податку на нерухоме
майно в сумі 2 616,719 тис.грн. що збільшилось порівняно з минулим роком
на  384,837 тис.грн.
            В частині плати за землю за звітний рік надійшло 2166,875 тис.грн. що
становить 119,5 % порівняно з плановими показниками.



            Надходження транспортного податку з юридичних осіб становить
90,146  тис.грн.  що  збільшилось  порівняно  з  минулим  роком  на  23,646
тис.грн.
            В минулому році до бюджету надійшло єдиного податку на суму
5 659,631 тис.грн. що становить 106,8% планових показників та збільшилось
порівняно з  минулим роком на 1 236,031 тис.грн.,   збільшення за  рахунок
надходжень  від сільгоспвиробників 2 874,191 тис.грн..
            Частина  чистого  прибутку  (доходу)  комунальних  унітарних
підприємств в 2018 році становить 5,391 тис.грн.
             Збільшилась   кількість  наданих  адміністративних  послуг,
надходження  становить  42,433  тис.грн.  що  порівняно  з  минулим  роком
більше на 17,000тис.грн.
            Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом  виконані на  160,8 % та становить 26,863 тис.грн.
            Планові показники по надходженню державного мита виконані на
103,3  % фактичні надходження склали 6,350 тис.грн. 
            Інші надходження становлять 7,043 тис.грн. Надходження залишків
минулих років в зв’язку з закриттям рахунків, що не використовуються.

Спеціальний фонд
             Протягом 2018 року до спеціального фонду бюджету Воскресенської
селищної ради надійшло доходів у сумі 2 004,932 тис.грн. Складова джерел
доходів  спеціального  фонду  бюджету  Воскресенської  селищної  ради
відповідно до Бюджетного кодексу України це: 

- екологічний  податок,  надходження  звітного  року  складають  12,770
тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського  виробництва    надходження  складають  10,484
тис.грн.;

- власних надходжень протягом року отримано 1 221,072 тис.грн., з них
надходження від плати за послуги у сумі 879,488 тис.грн. (в тому числі
суборенда землі складає 348,580),  благодійні внески 341,584 тис.грн.;

- кошти  від  відчуження  майна    19,500  тис.грн.  (надходження  від
продажу безхозного приміщення насосної станції смт.Воскресенське);

- трансферти  у  сумі  547,000  тис.грн.( на  фінансовое  забеспечення
будівництва, реконструкцииії, ремонтау та утримання   автомобільних
доріг загального використання місцевого значення);

- надходження цільового фонду 194,106 тис.грн., (утвореного у 2018 році
згідно рішення № 3 ХV сесії 8-го скликання Воскресенської селищної
ради від 06.03.2018 року).

          
          Обсяг видаткової частини бюджету Воскресенської селищної ради   за
2018 рік склав 64 719,381 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду
54 645,336 тис.грн., спеціального фонду 10 074,045 тис.грн.



            Із загального фонду бюджету профінансовано видатки на утримання
установ освіти на суму 31 7133,292 тис.грн., установ культури і мистецтва на
суму  1  602,865  тис.грн.,  видатки  на  соціальний  захист  та  соціальне
забеспечення  144,475  тис.грн.,  органи  управління  6  051,627  тис.грн.,
житлово-комунальне господарство 2 717,224 тис.грн., видатки на економічну
діяльність профінансовані на суму 93,916 тис.грн., міжбюджетні трансферти
передані з місцевого бюджету на суму 12 718,054 тис.грн..
                                            

  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом
при  школі),  спеціалізованими  школами,ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» :
    По загальному фонду при  плані 25313,279 тис. грн., касові видатки склали
20992,589 тис. грн. , або  82,9 відсотків. 
                 На капітальні видатки направлено кошти в сумі 1027,355 тис.грн,.
З них:

Придбання  мультимедійного  комплекту  для  Калинівської
загальноосвітньої школи / - /// ступенів на суму 42,400 тис. грн. ,

Придбання ноутбуку для Калинівської загальноосвітньої школи / - /// на
суму 10,600 тис. грн. ,

Придбання  мультимедійного  комплекту  для  Пересадівської
загальноосвітньої школи / - /// ступені на суму 42,400 тис. грн. ,

Придбання ноутбуку для Пересадівської загальноосвітньої школи  /-///
ступенів на суму 10,600 тис. грн. ,

Придбання  мультимедійного  комплекту  для  Воскресенської
загальноосвітньої школи / - /// ступені на суму 42,400 тис. грн. ,

Придбання ноутбуку для Воскресенської  загальноосвітньої школи  /-///
ступенів на суму 10,600 тис. грн. ,
за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
у  сумі  150,000  тис.грн.,  спів  фінансування  з  місцевого  бюджету  9,000
тис.грн..

Придбання  спеціалізованого  обладнання(2  інтерактивних
(мультимедійних) комплекса: інтерактивна дошка, проектор, кронштейн для
проектора, кабель передачі відеосигналу) для Пересадівської ЗОШ /-///ст на
суму  61,559 тис.грн.

Забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  освіти"Нова
українска школа": на закупівлю сучасних  меблів для  початкових класів нової
української школи на суму 199,200 тис.грн.

Забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  освіти"Нова
українска школа"на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових
класів,  що  навчаються  за  новими  методиками  відповідно  до  Концепції
реалізації  державної  політики   у  сфері  реформування  загальної  середньої
освіти "Нова українська школа" на суму 127,811 тис.грн.



Придбання  комплекту  для  зони  відпочинку  для  Воскресенської
загальноосвітньої школи на суму 19,190 тис.грн.

Придбання  комплектів  для  класу  інформатики  Воскресенської
загальноосвітньої школи на суму 13,635 тис.грн.

Придбання  комплекту  для  зони  відпочинку  для  Калинівської
загальноосвітньої школи на суму 19,190 тис.грн.

Придбання  комплекту  для  зони  відпочинку  для  Пересадівської
загальноосвітньої школи на суму 19,190 тис.грн.

Придбання  мікшерського  пульту  Behriger  РМР400  для  Калинівської
ЗОШ на суму 24,240 тис.грн.

Придбання  акустичної  системи  Behriger  VP  1520   (2  шт)  для
Калинівської загальноосвітньої школи на суму 24,240 тис.грн.

Придбання   смарт-ТВ  50  дюймів  для  Пересадівської  ЗОШ  на  суму
21,210 тис.грн.

Придбання телевізорів,  компютерного обладнання для Пересадівської
загальноосвітньої школи I - III ступенів на суму 40,400 тис.грн.
        

Інші освітні програми.
 На  2018  рік  в  бюджеті  передбачено  15,917  тис.грн.  ,  з  них:  9,050
тис.грн.  –  одноразова  матеріальна  допомога  дітям  сиротам які  досягли  18
літнього  віку  та  6,567  тис.грн.  -  підвезення  учнів  на  зовнішне  незалежне
тестування.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
             На 2018 рік  в бюджеті громади передбачено  кошти ( програма
«Турбота»)

-  придбання  новорічних  подарунків  для  дітей-інвалідів
(44дитини*70грн.) , дітей сиріт та позбавлених батьківського піклуванн (14
дітей*70грн.) на суму 4,060 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій 26,допомогу
отримали  9  чоловік  (3  родичі  загиблих  в  Авганістані,  3  демобілізовані
учасники  АТО, матеріальної  3-допомоги  учасникам  бойових  дій  у  роки
Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні та  річниці визволення України від фашистських
загарбників )  з  урахуванням змін у сумі   тис.  грн.,  касові  видатки склали
18,000 тис. грн..
         - передбачено  кошти ( програма «Турбота») на виплату матеріальної
допомоги 69,346 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали – 69,015
тис. грн., або  95% до річного плану. 
         Кількість  одержувачів  склала  71  чол.,з  них  1  особа ліквідатор
Чорнобильської  катастрофи-1,815  тис.грн.;  44  чоловік  отримали  грошову
допомогу на лікування у сумі 1,000 тис.грн., 17 чоловік отримали грошову
допомогу на лікування у сумі  0,500 тис.грн.,  9 чоловік отримали грошову
допомогу  на  лікування  у  сумі   0,300  тис.грн..  Також:надання  щомісячної
стипендії  одному  з  батьків   дітям  військовослужбовців,  які   загинули або



померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні
службових  обов’язків  на  тимчасово  окупованій  території  Автономної
Республіки  Крим,  м.  Севастополя  та  під  час  участі  в  антитерористичній
операції (АТО) на сході України –по 6,000 тис.грн. 2 особи.

 Заборгованість  по  виплаті  допомоги  станом  на  01.01.2019  року
відсутня.

-передбачено  кошти  на  оздоровлення  та  відпочинок  дітей  45,000
тис.грн.,  оздоровлено 9 дітей ,  вартість путівки 4,998 тис.грн.  на загальну
суму 44,982 тис.грн..

Культура
     В бюджеті  громади на 2018 рік по загальному  фонду з  урахуванням
внесених змін заплановані видатки у сумі 1670,018 тис. грн. За звітний період
виконано 1602,8065 тис. грн., .
           По спеціальному фонду  профінансовано видатки у сумі 989,579 тис.
грн., з них:

"Капітальний  ремонт  частини  приміщень  Палацу  культур  по  вул
Центральна,62  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області" у сумі 299,439 тис.грн.,

Капітальний ремонт зовнішніх та  внутрішніх систем водопроводу  та
каналізації  Палацу  культури  по  вул.Центральна,62  в  смт.Воскресенське
вітовського району Миколаївської області у сумі 291,370 тис.грн., 

Поточний  ремонт  встановлення  септику  в  Будинку  культури  по
вул.Центральна,  62 у смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області у сумі 172,252 тис.грн.,

Придбання  театральних  костюмів  для  Пересадівського  будинку
культури Воскресенської  селищної  ради Вітовського району Миколаївської
області, вул. Михайла Грушевського, 146, с.Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій на суму 48,760 тис.грн.

Капітальний ремонт глядацької зали Пересадівського будинку культури
у сумі 277,036 тис.грн.

Інші субвенції
         На поточний рік в бюджеті громади плановий обсяг видатків загального
фонду склав 4314,500  тис. грн., які були виділені на :
субвенції  на виконання програм соціально-економічного розвитку на поточні
видатки освіти (утримання техперсоналу, харчування дітей), в сумі 1391,824
тис.грн.;

субвенції  на  виконання  програм  соціально-економічного розвитку  на
утримання ВЦСССДМ в сумі 138,271тис.грн.;

 субвенції   на  утримання  Первомайської  МПК  Вітовського  загону
місцевої пожежної охорони в сумі 287,242 тис.грн.;



субвенції  на  виконання   програми  соціального  захисту
населення"Турбота" на утримання ТЦСО в сумі 383,414тис.грн.;

субвенції  на виконання  програми розвитку культури і духовності  на
утримання музичної школи в сумі 863,086 тис.грн.;
 субвенції  на  виконання   програми  розвитку  бібліотек  на  утримання
бібліотеки  в сумі 229,594 тис.грн.;

субвенції на виконання  програми розвитку фізичної культури і спорту
на утримання спорт школи ДЮСШ в сумі 300,949тис.грн. 

Субвенція  на  здійснення  видатків  на  районну  комплексну  програму
соціального захисту населення "Турбота" - 50,735 тис.грн.

Субвенція  на  здійснення  видатків  на  районну  цільову  соціальну
програму"Безбар'єрна Вітовщина"-18,338 тис.грн.

Субвенція  на  здійснення  видатків  на  утримання  закладів  охорони
здоров'я 651,047 тис.грн.
         Касові видатки по загальному фонду склали  4035,299тис. грн.
              Дебіторської заборгованості на кінець року по селищній раді складає
651,360  тис.грн.  по  спеціальному  фонду  (Нове  будівництво  спортивного
майданчика для  міні-футболу  із  штучним покриттям  по  вул.Соборна,15,  у
с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської області" (співфінансування з
селищного  бюджету  до  субвенції  з  обласного  бюджету)),  по  загальному
фонду 4,088 передплата періодичних видань.  Кредиторська заборгованість
по селищному бюджету станом  01.01.2019 відсутня.
    

                  МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
-  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  формування

інфраструктури об'єднаних територіальних громад (41033200).  Надійшла в
обсязі  2831,300  тис.грн.  Використано  в  обсязі  2830,664тис.грн., Роботи
проведено,  згідно  акту  виконаних  робіт  на  635,62  грн.  менше(По  об`єкту
"Капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна від буд. №16 до буд.
№40  в  с.  Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської  областіі"  )залишок
коштів повернено до державного бюджету.

- Освітня субвенція (41033900).  Надійшла в обсязі 16725,300 тис.грн.
Використано  в  обсязі  13241,591тис.грн.  Залишок  що  утворився  протягом
2018 року 3483,709 тис.грн..

-  Медична субвенція (41034200) Надійшла в обсязі  9729,700 тис.грн.
Використано в обсязі 9714,803 тис.грн. Залишок що утворився протягом 2018
року 14,897 тис.грн..

-  Субвенція  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих територій  (4134500)  Надійшла в  обсязі  571,500  тис.грн.
Використано в обсязі 401,500 тис.грн. Залишок що утворився протягом 2018
року 170,000 тис.грн..

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (41051100) Надійшла
в  обсязі  59,604тис.грн.  Використано  в  обсязі  49,670тис.грн.  Залишок  що
утворився протягом 2018 року 9,934 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 (41051400). Надійшла в обсязі
250,112 тис.грн. Використано в обсязі 245,231 тис.грн. Залишок що утворився
протягом 2018 року 4,881 тис.грн. повернено до обласного бюджету.

- Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
галузі  охорони здоров'я за рахунок  коштів медичної субвенції (41051500).
Надійшла  в  обсязі  330,800  тис.грн.  Використано  в  обсязі  235,610  тис.грн.
Залишок що утворився протягом 2018 року 95,190 тис.грн.. 

-  Субвенція  із  місцевого  бюджету  на  фінансове  забезпечення
будівництва,  реконструкції,  ремонту  та  утримання    автомобільних  доріг
загального використання  місцевого значення,  вулиць  та  доріг  комунальної
власності  в  населених  пунктах  за  рахунок    відповідної  субвенції  з
державного  бюджету  (41052600).  Надійшла  в  обсязі  547,000  тис.грн.
Використано повністю.

-  Інші  субвенції  з  місцевого бюджету (41053900).  Надійшла в  обсязі
3535,863  тис.грн.  Використано  в  обсязі  3533,099  тис.грн.  Залишок  що
утворився  протягом  2018  року  2,7642тис.грн.,  повернено  до  обласного
бюджету. 
                          

Економічна діяльність
         В бюджеті громади за 2018 рік  по загальному фонду виконано 93,916
тис.грн. планові показники 93,917 тис.грн..
         Видатки направлені на виконання:

-  «Розробка проекту землеустрою щодо встановлення  (зміни)  меж с.
Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської  області  на  підставі
затвердженого  генерального  плану  забудови  території»  на  суму  79,916
тис.грн.,

 -  Фінансування  надання консультаційних послуг у сфері закупівель
товарів, робіт і послуг за публічні кошти для розробка Генерального плану та
плану зонування території с. Пересадівка  та с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області на суму 14,000 тис.грн..
                  В бюджеті громади за 2018 рік  по спеціальному фонду виконано
6028,928  тис.грн.,  планові  показники  6301,085  тис.грн..Касові  видатки  на
правлені на:
           На  виконання  програми  "Розвитку  житлово-комунального
господарства, благоустрою населених пунктів на території населених пунктів
Воскресенської селищної ради на 2018-2020роки":

-  експертиза  проекту  Реконструкція  вуличного  освітлення   в
с.Калинівка,Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області"  -7,392
тис.грн



- експертиза проекту будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення
в с.Калинівка,Пересадівка Вітовського району Миколаївської області -11,0988
тис.грн.

-  проектно-кошторисна  документація  "Реконструкція  вуличного
освітлення   в  с.Калинівка,с.Пересадівка  Вітовського району  Миколаївської
області" – 119,313 тис.грн.

-  коригування робочого проекту "Реконструкція системи зовнішнього
освітлення  вулиць  Шевченка,  Лісова,  Садова,  Калинова,
Зоряна,Одеська,Набережна,Колгоспна,Софіївська  у  смт.Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області. Коригування" – 12,340 тис.грн.
               На виконання програми "Стабілізації та соціально-економічного
розвитку території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки 

- оплата проекту  та робіт "Нове будівництво спортивного майданчика
для  міні-футболу  із  штучним покриттям по  вул.Соборна,15,  у  с.Калинівка
Вітовського  району Миколаївської області" (співфінансування з селищного
бюджету до субвенції з обласного бюджету) -758,989 тис.грн.,

- капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна від буд.№16 до
буд.№40 в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області - 299,982
тис.грн.,

-  розробка  Генерального  плану  та  плану  зонування  території  с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області - 346,467 тис.грн.,

-  розробка  Генерального  плану  та  плану  зонування  території  с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області - 389,876 тис.грн.,

-  реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-452) в с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області - 157,926 тис.грн.,

-  реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-340) в с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області 276,421 тис.грн.,

-  реконструкція вуличного освітлення вул.  Рудницького Ф-2 (від  ТП-
808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області  280,855
тис.грн.,

-  реконструкція вуличного освітлення вул.  Рудницького Ф-1 (від  ТП-
808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області  219,658
тис.грн.,

- реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченко (від ТП-315) в с.
Пересадівка Жовтневого району Миколаївської області 332,124 тис.грн.

- реконструкція вуличного освітлення вул. Жовтнева (від ТП-160) в с.
Пересадівка Жовтневого району Миколаївської області 266,24 тис.грн.,

- реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП-452) в
с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської області" 262,545 тис.грн.,

- реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка (від ТП-720) в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 369,695 тис.грн.,

- мікропроект "Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленко,
вул.Набережна (від ТП-80) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області 12,208 тис.грн.,



- реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленко, вул.Набережна
(від ТП-80) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 535,443
тис.грн.

-  проект  будівництва  по   об"єкту:"Капітальний  ремонт  частини
приміщень селищної ради для обладнання ЦНАП в СМТ Воскресенське,  по
вул.Соборній,86, Вітовського району Миколаївської області" 16,648 тис.грн.,

-  проекту  будівництва  по  об"єкту:"Капітальний  ремонт  бібліотеки  в
с.Калинівка, по вул. Свободи, 85, Вітовського району Миколаївської області"
63,772 тис.грн.,

- проекту будівництва по об"єкту: "Капітальний ремонт покриття парку
ім.С.Т.Шаповаленко,  по  вул.Свободи  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області" 13,225 тис.грн., 

- придбання меблів для Воскресенської амбулаторії 22,703 тис.грн..
             На виконання програми  розвитку освіти Воскресенської селищної
ради на 2017-2022 роки:

- надання винагороди до свята "День педпрацівника" у вигляді групової
екскурсії  за  "Путівку  тур  в  Херсон  Плавні  Дніпра  04.10.2018р."  (відділу
освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради)  17,750
тис.грн..
           На  виконання   програми  "Розвитку  культури  і  духовності  по
Воскресенській селищній раді на 2018-2020роки" в т.ч.:    

- готові вироби одягу сцени закладу культури с.Пересадівка Вітовського
району Миколаівської області 48,020 тис.грн.,

- роботи по  інсталяції готових виробів одягу сцени закладу культури
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 6,270 тис.грн.,

-  поточний  ремонт  механічного обладнання  сцени  Будинку  культури
с.Пересадівка Вітовського району  Миколаївської області 82,334 тис.грн..
По  освіті  :-   (2  інтерактивних  (мультимедійних)  комплекса:  інтерактивна
дошка,  проектор,  кронштейн  для  проектора,  кабель  передачі
відеосигналу)для  Пересадівської  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів  Вітовського  району
Миколаївської області 61,559 тис.грн.,

-  придбання  комплекту  для  зони  відпочинку  для  Воскресенської
загальноосвітньої  школи,  вул.Горького,  66,  смт  Воскресенське
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
19,190 тис.грн.,

- придбання комплекту меблів для класу інформатики Воскресенської
загальноосвітньої школи, вул.Горького,66, смт Воскресенське Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області 13,635 тис.грн., 

-  придбання  комплекту  для  зони  відпочинку  для  Калинівської
загальноосвітньої  школи,  вул.Соборна,  15,  с.Калинівка  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області 19,190 тис.грн.,

- придбання мікшерного пульту Behringer РМР 4000 для Калинівської
загальноосвітньої  школи,  вул.Соборна,15,  с.Калинівка  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області 24,240 тис.грн.,



-  придбання  акустичних  систем  Behringer  VP  1520  (2  шт.)  для
Калинівської  загальноосвітньої  школи,  вул.  Соборна,  15  с.  Калинівка
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
24,240 тис.грн.,

-  придбання  акустичних  систем  Behringer  VP  1520  (2  шт.)  для
Калинівської  загальноосвітньої  школи,  вул.  Соборна,  15  с.  Калинівка
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
24,240 тис.грн.,

- придбання м"ясорубки для Воскресенського дошкільного навчального
закладу  "Сонечко",  вул.Соборна,  45,  смт  Воскресенське  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області 16,160 тис.грн.,

- придбання смарт - ТВ 50 дюймів для Пересадівської загальноосвітньої
школи,  вул.  Шевченка,  160,  с.Пересадівка  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області 21,210 тис.грн.,

-  збільшення  видатків  на  придбання  телевізорів,  комп"ютерного
обладнання  для  Пересадівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
40,400 тис.грн.,

-  придбання пилососу та технічного обладнання для Пересадівського
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Колосок" 10,100 тис.грн..

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

В бюджеті громади за 2018 рік  по загальному фонду виконано 65,700
тис.грн. планові показники 65,700 тис.грн.,.

-  Міжбюджений  трансферт  з  селищного  бюджету  до  державного
бюджету  у  вигляді  субвенції   (поліпшення  матеріально-технічної  бази  та
підвищення  ефективності  казначейського  обслуговування  розпорядників
коштів  усіх  рівнів)  на  суму  16,000  тис.грн.(в  тому  числі  КЕКВ  2620
придбання  канцелярських  товарів  6,000  тис.грн.,  КЕКВ 3220  комп’ютерна
техніка 10,000 тис.грн.)

-  На  виконання  цільової  програми  захисту  населення  і  територій
Воскресенської  селищної  ради від  надзвичайних ситуацій  техногенного та
природного  характеру,  забезпечення  пожежної  безпеки  2018-2020роки
-придбання твердопаливного котла EKOSCROLL V 8 на суму 49,700 тис.грн.
(КЕКВ 3220).

         

ВОКМС

Діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської
селищної  ради  протягом 2018  року була  направлена  на  реалізацію Закону



України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа» через створення
умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних
працівників,   удосконалення  форм  і  методів   підвищення  їх  кваліфікації,
здійснення  організації  моніторингових досліджень  навчально-методичного
забезпечення дошкільної освіти, проведення олімпіад з  базових  дисциплін,
конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо.

Забезпечено розвиток системи роботи з обдарованою молоддю. Це і І етап
тестування  претендентів  на  навчання  в  Миколаївському  відділенні  Малої
академії наук, і участь в усеукраїнських учнівських олімпіадах різних рівнів, і
участь  в  різноманітних  конкурсах  на  усіх  рівнях,  і  участь  в  проектній
діяльності тощо.

Надано  консультативно-методичну  допомогу  щодо  організації  роботи
шкільних бібліотекарів, а також їх роботи з електронними системами, роботи
з платформою ІСУО, а також Е-підручник.

Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів у 2018 році

З  метою  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  та
керівних  кадрів  протягом  2018  року  курси  при  МОІППО  пройшли   27
педагогічних  працівників.  Крім  цього,  відповідно  до  Концепції  «Нова
українська школа», пройшли підготовку 5 вчителів 1-х класів, 6 вчителів 4-х
класів,  1  вчитель  фізичної  культури,  2  вчителя  мистецтва,  4  вчителя
англійської  мови,  що  викладають  в  початковій  школі.  Разом  з  ними  3
заступника директора,  що відповідають за початкову школу. Всі  ці  вчителі
також пройшли дистанційне навчання на EdEra та отримали сертифікати. Всі
методисти ЦНОП пройшли навчання на пролонгованих курсах при МОІППО.

Професійний розвиток керівних та педагогічних кадрів
Популяризація  освітніх  інновацій  та  перспективного  досвіду

здійснюється на  творчих зустрічах з обміну досвідом (ТЗзОД),  методичних
практикумах, семінарах, конференціях.

В серпні  ЦНОП організував  та  провів  для  педагогічних  працівників
закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти  BarCamp

(серпневу  НЕ-конференцію)  -  захід,
коли

педпрацівники можуть поспілкуватися
зі своїми колегами в так званій неформальній обстановці.  



Протягом  всього  часу  для
керівних  кадрів  методистами  відділу  освіти  проводились  навчально-
методичні консультування  з питань організації освітнього процесу, створення
звітної  документації,  участі  в  різноманітних  проектах  та  оформлення
відповідної  документації.  Для  педагогічних  працівників  були  проведено
методичні наради з питань оформлення шкільної документації. 

На базі ЦНОП відділу освіти було проведено фестиваль - майстер-клас
вчителів  початкової  школи  закладів  освіти  Воскресенської  селищної  ради
«Інноваційна діяльність педагогів початкової школи як
запорука якості навчання молодших школярів в умовах

реформування  освіти»,  також
була організована творча зустріч
з  обміну  досвідом  (ТЗзОД)
вчителів  початкових  класів
Воскресенської  селищної  ради
«Крокуємо  разом  до  Нової
української  школи». 
Учасники  зустрічі
познайомилися з інноваційними
технологіями  в  початковій
школі,  стратегією  розвитку  критичного мислення  в
освітньому  процесі,  новою  формою  проведення

НЕбатьківських  зборів,  використання  можливостей  Googlе+,  вправами для
створення сприятливого психологічного простору. Родзинкою стали майстер-
класи від вчителів початкової ланки.

Проведено  творчу  зустріч  з  обміну
досвідом  (ТЗзОД)  «Пошуково-дослідна
діяльність дітей як засіб пізнавальної активності
дошкільнят». 
"STEM - освіта: шляхи впровадження, актуальні
питання та перспективи" - така тема ТЗзОДу, на

базі  Воскресенської  школи  для  вчителів  інформатики,  математики,  фізики
громади.

На  базі  Пересадівського  ЗЗСО  для  вчителів-філологів  проведено
практичний  семінар  «Інноваційна  діяльність  вчителів-філологів  в  умовах



сучасної  освіти»,  для  вчителів  суспільствознавчих  дисциплін  на  базі
Воскресенського ЗЗСО - практичний семінар «Впровадження продуктивних
технологій і  методик для підвищення ефективності  викладання навчальних
дисциплін», для вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни - «Науково-
методичний супровід підвищення професійної  компетентності  педагогів  на
рівні громади» тощо. 

 За сприянням МОІППО учні наших шкіл стали учасниками обласної
художньої  майстерні  «Авторська  техніка  живопису».  Два  заняття  були
проведені на базі Пересадівського та Калинівського ЗЗСО.

Організовано та проведено квест для керівних кадрів, ряд практичних
консультацій  з  питань  використання  інтерактивних  вправ  на  навчальних
заняттях.

Педагогічним працівникам освітніх закладів пропонується брати участь
в семінарах,  конференціях,  які  проводяться поза межами області.  З  метою
ознайомлення  з  досвідом  роботи  освітніх  закладів  інших  регіонів
працівниками ЦНОП була організована поїздка до м. Тернопіль (гімназія ім.
Н.Яремчука).  На  сьогодні  педагоги  Пересадівського  ЗЗСО  активно
впроваджують  ідеї  педагогічного  колективу  тернопільської  гімназії  та  є
ініціаторами інших цікавих педагогічних та дитячих заходів.

 

Згідно до плану роботи як окремо в громаді, так і спільно з іншими
громадами району ЦНОП організовує масові заходи виховного характеру. 

На базі ЦНОП проведено вхідне тестування для майбутніх студентів
Малої академії наук. 

«Юна  еліта  громади»  -  під  таким
гаслом  Воскресенській  селищній  раді
пройшло свято дитинства для всіх сіл громади.
Захід  був  підготовлений  методистами  ЦНОП
та  проведений  вперше,  який  в  майбутньому
стане традиційним. 

Поширення педагогічного досвіду
В  березні  2018  року  Пересадівський

ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  став  учасником   ІХ  Міжнародної  виставки  «Сучасні
заклади освіти – 2018», яка проходила в  м.Києві. Цьому передувала кропітка
робота методистів ЦНОП щодо  надання методичної допомоги в створенні
виставкових  матеріалів.  І  як  результат,  заклад  посів  І  місце  з  номінації
«Упровадження сучасних засобів  навчання,  проектів,  програм і  технологій



для  вдосконалення  та  підвищення  ефективності  навчально-виховного
процесу» та  отримав золоту медаль.  Сьогодні  колектив закладу освіти не
уявляє собі процес навчання без використання сучасних технологій, тому і
одним з провідних питань їхньої роботи є впровадження хмарних сервісів в
освітньому  процесі.  Найпопулярніші  з  них  та  найцікавіші  для  учнів  –
віртуальна  дошка  Padlet,  інтерактивний  додаток  для  опитування  Plickers,
Google форми, відеоскрайбінг, хмари слів та Google Сlassroom.

Моніторингові дослідження
В 2018 року навчальні заклади Воскресенської селищної ради взяли

участь в загальнодержавних  моніторингових дослідженнях:
-  стану  сформованості  читацької  та  математичної  компетентностей

випускників початкової освіти; 
- стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії  торгівлі

людьми.
На рівні ОТГ:

- дослідження результатів ДПА та ЗНО.
          
        Великий вклад в розвиток громади та розвиток її сіл вносять в.о.старост
с.Пересадівка  та  с.Калинівка.  Саме  завдяки  їх  праці  та  організаторським
здібностям ці села у  ввірених їм селах підтримуються в належному стані
соціальна інфраструктура.
          Депутатський корпус селищної ради складає 26 депутатів, виконавчий
комітет- 17 осіб.
         Я дякую моїй команді, депутатам, виконавчому комітету, керівникам
підприємств,  установ  та  організацій,всім  жителям  нашої  громади,  хто
підтримував і  допомагав селищній раді   у  виконанні  заходів  із  соціально-
економічного  розвитку,  хто  не  словами,  а  справами  доводив  свою
небайдужість  до  становлення  і  розвитку  нашої  громади.  Сподіваюсь  на
подальшу  співпрацю  і  взаєморозуміння  з  кожним  жителем,  активність  і
свідомість громадян. Разом з вами ми створимо процвітаючу громаду.


	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2830,664 тис.грн.
	Базова дотація – 8754,700 тис.грн.
	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 5823,00 тис.грн.
	Стабілізаційна дотація – 217,400 тис.грн.
	Субвенція на формування забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг – 547,000 тис.грн.
	Власні надходження за рік складають 1221,072 тис. грн.
	-передбачено кошти на оздоровлення та відпочинок дітей 45,000 тис.грн., оздоровлено 9 дітей , вартість путівки 4,998 тис.грн. на загальну суму 44,982 тис.грн..
	Культура
	
	Економічна діяльність
	- «Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області на підставі затвердженого генерального плану забудови території» на суму 79,916 тис.грн.,
	В бюджеті громади за 2018 рік по спеціальному фонду виконано 6028,928 тис.грн., планові показники 6301,085 тис.грн..Касові видатки на правлені на:
	- експертиза проекту Реконструкція вуличного освітлення в с.Калинівка,Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" -7,392 тис.грн
	- експертиза проекту будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення в с.Калинівка,Пересадівка Вітовського району Миколаївської області -11,0988 тис.грн.
	- проектно-кошторисна документація "Реконструкція вуличного освітлення  в с.Калинівка,с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" – 119,313 тис.грн.
	- коригування робочого проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць Шевченка, Лісова, Садова, Калинова, Зоряна,Одеська,Набережна,Колгоспна,Софіївська у смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. Коригування" – 12,340 тис.грн.
	На виконання програми "Стабілізації та соціально-економічного розвитку території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки
	- оплата проекту та робіт "Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул.Соборна,15, у с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської області" (співфінансування з селищного бюджету до субвенції з обласного бюджету) -758,989 тис.грн.,
	- капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна від буд.№16 до буд.№40 в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області - 299,982 тис.грн.,
	- розробка Генерального плану та плану зонування території с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області - 389,876 тис.грн.,
	- реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-452) в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області - 157,926 тис.грн.,
	- реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка (від ТП-720) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 369,695 тис.грн.,
	- мікропроект "Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленко, вул.Набережна (від ТП-80) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 12,208 тис.грн.,
	- реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленко, вул.Набережна (від ТП-80) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області 535,443 тис.грн.
	- проект будівництва по об"єкту:"Капітальний ремонт частини приміщень селищної ради для обладнання ЦНАП в СМТ Воскресенське, по вул.Соборній,86, Вітовського району Миколаївської області" 16,648 тис.грн.,
	- проекту будівництва по об"єкту:"Капітальний ремонт бібліотеки в с.Калинівка, по вул. Свободи, 85, Вітовського району Миколаївської області" 63,772 тис.грн.,
	- придбання комплекту для зони відпочинку для Калинівської загальноосвітньої школи, вул.Соборна, 15, с.Калинівка Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області 19,190 тис.грн.,


