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    Але обов'язково потрібно підсумувати рік минулий. Навіть якщо він складний і опалений війною.
 Уже майже рік, як уся Україна продовжує боротьбу після повномасштабного вторгнення російської федерації. Та
наша Решетилівська громада продовжує жити, працювати та тримати тил. Адже у нашій громаді живуть
працьовиті, небайдужі та наполегливі люди.

   У звіті за 2022 рік висвітлені поточні результати моєї роботи, як міського голови, роботи Виконавчого комітету
Решетилівської міської ради, депутатського корпусу та всіх жителів громади, бо ми всі живемо і працюємо на
благо Решетилівської громади та України вцілому.

   Щиро вдячна Збройним Силам України за наш захист, голові Полтавської обласної ради, депутату від
Решетилівського округу Олександру Біленькому за співпрацю і підтримку та всім жителям Решетилівщини,  які
чесно працюють та сплачують податки. Велика подяка тим, кому не байдужа доля нашої об’єднаної
територіальної громади, тим, хто бере активну участь у житті громади, підтримує добрі починання, волонтерить
та своїми діями наближає Перемогу України!

   Виконання бюджету, забезпечення належного функціонування шкіл та дитячих садків, закладів культури та
медицини, стабільної роботи галузі житлово-комунального господарства у сфері надання послуг для населення,
покращення благоустрою громади, забезпечення відкритості і прозорості рішень, організації конструктивного
діалогу з громадськістю - головні пріоритети у роботі Решетилівської міської ради.

  Кожен Новий рік починається із нових планів та мрій.
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    Із запровадженням воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 9 червня 2021 року №590 на місцеві бюджети наклали
низку обмежень щодо видатків. Зокрема змінилася їх пріоритетність. 
    Першочергово видатки йшли на національну безпеку та здійснення
правового режиму воєнного стану. У другу чергу - на оплату праці працівників
бюджетних установ, комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених
видатків.
    Протягом 2022 року виконавчий апарат міської ради разом з депутатським
корпусом працювали стабільно і послідовно, вирішуючи нагальні питання,
забезпечуючи життєдіяльність Решетилівської громади. 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
БЮДЖЕТ



    Незважаючи на зміни до податкового та бюджетного законодавства,
в умовах воєнного стану до Бюджету Решетилівської міської
територіальної громади за 2022 рік надійшло 292 901,4 тис. грн, що
становить 105,6%уточнених річних показників.

    Загальний фонд бюджету по доходах виконано на 103,3 % (при
уточненому плані 275 283,9 тис грн надходження склали 284 417,9 тис.
грн). 

    Спеціальний фонд бюджету по доходах виконано на 417,9
(надходження становлять 8 483,4 тис грн при уточненому плані 2 030
тис. грн).

    Власні та закріплені надходження до загального фонду бюджету
склали 203 219,1 тис. грн, що становить 104,8 % до уточнених річних
призначень. 

Додаткові надходження понад 16,2 млн грн відбулися за рахунок
сплати ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу. 

 ДОХОДИ
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   Видаткова частина загального фонду
бюджету виконана в сумі 271 856,4 тис.
грн, що складає 97,2 % до планового
показника. Аналіз фінансування
установ зображено в таблиці:

 ВИДАТКИ
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влаштування системи пожежної автоматичної сигналізації – 625,6 тис. грн в
Покровський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів” та Решетилівській філії І ст. Опорного
закладу „Решетилівський ліцей ім. І.Л.Олійника”- 327,5 тис. грн;
коригування ПКД модернізації харчоблоку Опорного закладу „Решетилівський ліцей
ім. І.Л.Олійника” – 128,1 тис. грн.
виготовлення ПКД для облаштування внутрішніх туалетів в Демидівському ЗЗСО І-ІІІ
ст. на суму – 71,2 тис. грн. ;
технічне обслуговування вогнегасників та придбання шанцевих інструментів на суму
96,4 тис. грн. Проведено функціональне навчання керівників закладів освіти з ЦЗ та
БЖ на суму 19,3 тис. грн.

    Враховуючи воєнний стан у країні, поруч із іншими напрямками першочергово
здійснювалася підготовка до готовності захисних споруд цивільного захисту. Всього
закуплено будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтних робіт
господарським способом в укриттях та приміщеннях закладів на суму 805 тис. грн.
    За рахунок коштів залишку освітньої субвенції придбано шкільний спеціалізований
автобус на суму 2749,5 тис. грн для Опорного закладу „Решетилівський ліцей імені
І.Л.Олійника”.      
    Використано капітальних вкладень для проведення ремонтно-будівельних робіт
закладів освіти у 2022 році на суму 1152,4 тис. грн:

ОСВІТА
Освітній процес в умовах воєнного
стану
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   Для забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами
громади відкрито 54 класи з інклюзивним навчанням, у яких навчається 74
дитини з особливими освітніми потребами, організовано індивідуальне
навчання для 6 учнів за станом здоров’я. Здійснено закупівлю спеціальних
засобів корекції психофізичного розвитку, дидактичного матеріалу, засобів
навчання.
   На реалізацію шкільних проєктів в рамках українсько-швейцарського проєкту
DECIDE використано 565 тис.грн. грантових коштів та співфінансування з
місцевого бюджету 242,2 тис.грн.
    З метою підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів освіти міської
ради, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень двох
учнів нагороджено стипендією міського голови в галузі освіти для обдарованих
дітей Решетилівської міської ради.
   Загалом на галузь освіти виділено протягом 2022 року 171 млн. 172 тис.грн.
 Кошти місцевого бюджету на поточні видатки склали 77 млн.162 тис.грн., на
капітальні видатки – 4 млн. 101 тис.грн.

ОСВІТА
Середовище, що належить
дітям 



надано грошових допомог на лікування дітей та жителів
громади, які опинилися у складних життєвих обставинах – 57
особам на суму 107,8 тис.грн.;
надано грошових допомог на поховання непрацюючих жителів
громади, які не досягли пенсійного віку, одиноких, безрідних
громадян та громадян, від поховання яких відмовилися рідні –
13 особам на суму 26,0 тис.грн.;
надано грошових допомог громадянам для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального
характеру – 9 особам на суму 30,7 тис.грн.;

 Соціальне забезпечення – одна з головних функцій Решетилівської
міської ради, яка здійснюється на користь непрацездатних
громадян, громадян, які перебувають на довготривалому та
дороговартісному лікуванні, громадян похилого віку,
малозабезпечених, багатодітних, осіб та дітей з інвалідністю,
учасників бойових дій, учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, учасників АТО/ООС, членів їх сімей, членів
сімей загиблих учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб
до нашої громади, та мешканцям громади, які потребуючих
допомоги.

 За звітний період було:

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ



відшкодовано витрат перевізникам за безоплатний міський
проїзд пільгових категорій населення – жителів об’єднаної
територіальної громади – за 20880 осіб на суму 104,4 тис.грн.;
відшкодовано витрат перевізникам за безоплатний приміський
проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових
категорій населення – жителів об’єднаної територіальної
громади – скористались 12471 особа на суму 330,1 тис.грн.;
надано одноразової матеріальної допомоги до Дня народження
особам, яким виповнилось 90, 95, 100 та більше років – 7
особами на суму 14,0 тис. грн.;
надано матеріальної допомоги на поховання сім’ям загиблих
військовослужбовців, які загинули у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерації проти України – 5 особам на суму
100,0 тис. грн.;
надано матеріальної допомоги до Дня міста щорічної допомоги
учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни,
учасникам бойових дій на території інших держав та
ліквідаторам наслідків на Чорнобильській АЕС – 18 особам на
суму 9,0 тис. грн.;
надано одноразової матеріальної допомоги
військовослужбовцям - 573 особам на суму  2 865 тис. грн

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ



  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;    
  Придбання господарських, будівельних та інших малоцінних
предметів і матеріалів;    
  Придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення (в тому числі туберкулін)  
   Оплата послуг (крім комунальних);
   Відшкодування витрат пов’язаних з відпуском лікарських
засобів безоплатно і на пільгових умовах відповідним
категоріям населення( в тому числі на пільгове харчування
дитини з органним захворюванням );
   Інші поточні видатки;
   Витрати по капітальних трансфертах підприємства.

    Програма фінансової підтримки вступила в дію з дати її
затвердження - 18.11.2020 року (Рішення Решетилівської міської
ради VII скликання № 1276-42-VII).
    За 2022 рік обсяг коштів, який надійшов з міського бюджету
Решетилівської ОТГ на виконання Програми становив 2 339876, 73
грн.
    Зазначений обсяг фінансування направлений на виконання
заходів Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства ,,Центр первинної медико –
санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської
областіˮ на 2021 – 2023 роки по пунктах :

"Центр первинної медико –
санітарної допомоги Решетилівської
міської ради Полтавської області"



Закуплено паливно мастильні матеріали;
Закуплено лікарських засобів, вироби медичного призначення;
Придбано продукти харчування;
Здійснено підготовку до опалювального сезону , поточний ремонт
комерційних вузлів обліку газу та ремонт обладнання
теплогенераторних, оплачено робочі місця медичної інформаційної
системи;
Оплачено комунальні послуги;
Забезпечено окремі категорії громадян лікарськими засобами за
пільговими рецептами; 

    Програма фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської
ради Полтавської області» на 2022 рік розроблена з метою поліпшення
якості надання вторинної медичної допомоги населенню ОТГ, поліпшення
матеріально - технічної бази, забезпечення надання планової та ургентної
медичної допомоги населенню.
    Згідно затвердженої Програми на 2022 рік за минулий рік за кошти
бюджету ТГ :

   Загальна сума витрат разом із капітальними видатками (проект
Капітальний ремонт підвальних приміщень (споруд цивільного захисту,
найпростішого укриття) Хірургічного корпусу Комунального
некомерційного підприємства ,,Решетилівська центральна лікарня
Решетилівської міської ради Полтавської областіˮ, обстеження технічного
стану по об’єкту) становить - 7912953 грн. 

 "Решетилівська центральна
лікарня Решетилівської міської
ради Полтавської області"
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 Постановою кабінету Міністрів від 09.06.2021 року № 590 було встановлено
обмеження щодо фінансування аварійних, відновлювальних та поточного
ремонту доріг комунальної власності. В частині затвердження переліку ремонту
доріг надали право проводити ремонт доріг тільки після затвердження цього
переліку Полтавською обласною військовою адміністрацією. 09.09.2022 року
був затверджений перелік доріг начальником обласної військової адміністрації.
Тому ремонт доріг у 2022 році розпочали проводити після погодження.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
РЕМОНТ ДОРІГ



с-ще Покровське м.Решетилівка с.Сухорабівка
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 Проведено поточний ремонт асфальтного покриття на суму 2355936,64 грн, зокрема:
 

вул. Миру;
вул. Фестивальна;
вул. Медична.

вул. Покровська;
вул. Старокиївська;
вул. Грушевського;
вул. Великотирнівська;
вул. Горького;
вул. Гарячківська;
вул. Підгірна;
вул. Полтавська;
вул. Озерянська:
вул. Шевченка;
вул. Садкова;
вул. Базарна;
вул. Джерельна.

 

вул. Калинова;
вул. Миру;
вул. Мічуріна.



відшкодування різниці в тарифах;
обладнання для автоматичного підйому води в с. Ганжі;
забезпечення безперебійної роботи підприємства (електроенергія).

    Разом з тим надано субвенцію ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на ремонт та
утримання доріг Решетилівської міської територіальної громади в сумі 2726000 грн.
 
    У с. Шрамки, с. Хрещате в приватних будинках працівниками відділу та КП «Ефект» відновлювалась
електропроводка для проживання ВПО та допомагали Решетилівській філії АТ «Полтаваобленерго»
проводити підключення до електромереж загального користування.

    У с. Сухорабівка в приміщенні закладу освіти, яке використовується для тимчасового розміщення
внутрішньо переміщених осіб, були встановлені душові кабіни та відновлена електропроводка в будівлі.

    У с. М’якеньківка та с. Михнівка в приміщеннях для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених
осіб, була відновлена електропроводка.

 Для забезпечення населення якісною питною водою протягом 2022 року Решетилівському КП «Водоканал»
з міського бюджету виділено кошти на суму 2513800 тис. грн., а саме:

 



    Цьогоріч субвенційні можливості для ОМС зменшилися через
воєнний стан в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») та
казначейськими обмеженнями щодо обслуговування
розпорядників відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590
«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного
стану» (зі змінами).

    Урядом було знято ряд субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам. Всі кошти спрямовані на військове
забезпечення ЗСУ, допомогу ВПО та відновлення територій, які
постраждали від війни. Але конкурсні субвенції, що були доступні,
не пройшли пасивно.

    Усі 4 обласні конкурси («Бюджет участі», «Шкільний громадський
бюджет», «Екологічні ініціативи» та «Обласний конкурс проєктів
розвитку територіальних громад»), в яких громада щороку
приймала активно участь, заблоковані. Кошти для минулорічних
переможців в 2022 році перерозподілено на інші цілі. Знято
можливу допомогу в рамках Фонду розвитку територій області.
Відтак, переможці 2021 року зможуть отримати своє
співфінансування із обласного бюджету вже після Перемоги.

ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ТА
ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ 



Мінрегіон – субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з
відновлення України (перший конкурсний відбір);
 
Міносвіти – субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для
кращих результатів»;
 
Мінрегіон – субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам у рамках Програми з відновлення України (другий
конкурсний відбір);
 
АТ «Укргазвидобування», ТОВ «ЖОЛЕТ ІНВЕСТ ГРУП» – для
реалізації проєктів соціально-економічного розвитку в громаді.

    Протягом 2022 року було подано 9 грантових заявок для
отримання додаткового зовнішнього фінансування в місцевий
бюджет для реалізації проєктів соціально-економічного розвитку;
оформлені запити та відповідний пакет документів щодо
отримання додаткових коштів із державного бюджету (відкриті
конкурси щодо отримання субвенцій) чи грантової допомоги,
зокрема:

ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ТА
ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ



    Із початком воєнних дій в Україні розширилися можливості щодо
залучення грантових коштів на потреби населення, ВПО та бізнесу.

    Так, були подані заявки (запити) на отримання гуманітарної
допомоги для населення від організацій.

    Один іміджевий проєкт зроблено та виграно у колаборації із
Агенцією регіонального розвитку Полтавської області «Офіс
Євроінтеграції» – великий іміджевий ролик щодо 6 громад із
культурною складовою, серед яких і Решетилівська, буде
розроблено за грантові кошти (за громаду оплатять 150-200
тис.грн.).

    Подано 2 заявки на проєкт «ZMINA 2.0»: облаштування 2 пунктів
Незламності та облаштування 2 місць компактного проживання
ВПО у громаді. Так, майже 140 тис.грн було надано відділу освіти
Решетилівської міської ради для придбання 2 генераторів для місць
компактного проживання ВПО.

    Спільно із українсько-швейцарським проєктом DECIDE та їхніми
коштами (550,0 тис.грн.), запущено і успішно проведено місцевий
конкурс Шкільного громадського бюджету. 

ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ТА
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З В І Т  -  2 0 2 2  Р .

    Мережа закладів культури Решетилівської міської територіальної громади
налічує 62 заклади: Центр культури і дозвілля „Оберіг”, Решетилівський міський
будинок культури, що має в своєму підпорядкуванні 33 філії, Решетилівська
центральна міська бібліотека імені О.М.Дмитренка, що має в своєму
підпорядкуванні 24 бібліотеки-філії, Дитяча школа мистецтв Решетилівської
міської ради та Краєзнавчий музей Решетилівської міської ради.
    Для забезпечення доступності початкової мистецької освіти впродовж 2022
року не підвищували батьківську плату за навчання у Решетилівській дитячій
школі мистецтв. Також діють додаткові пільги, встановлені рішенням
виконавчого комітету Решетилівської міської ради. Пільгова категорія налічує
62 дітей (38% від загальної кількості учнів мистецьких шкіл).
    Щорічно творчі колективи та учасники самодіяльності закладів культури,
вихованці школи мистецтв беруть участь у конкурсах різних рівнів та стають
призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Зараз став поширеним
онлайн формат таких конкурсів, що дає змогу взяти участь усім бажаючим.
.

КУЛЬТУРА
Культурно-мистецька діяльність



З В І Т  -  2 0 2 2  Р .

    Незважаючи на складну соціально-економічну, політичну, епідемічну та
воєнну ситуацію, клубні заклади Решетилівської міської ради проводили заходи
для обмеженого кола осіб із врахуванням вимог безпеки.

    Протягом 2022 року було проведено 625 культурно-розважальних заходи, з
них для дітей - 151. 

    Працівники галузі культури з перших днів повномасштабного вторгнення
активно долучаються до волонтерства: плетіння маскувальних сіток,
виготовлення окопних свічок, квашення овочів тощо.

    З лютого 2022 року було проведено 338 різнопланових волонтерських та
благодійних акцій задля збору коштів для Збройних Сил України. Серед них 30
концертів, 29 ярмарків та 279 інших акцій (виготовлення листівок, оберегів,
маскувальних сіток, шкарпеток, килимків для військових).

КУЛЬТУРА
Культурно-волонтерська
діяльність



 послуги з реєстрації місця проживання – 389;
послуги соціального характеру – 5169;
послуги, пов'язані з державною реєстрацією нерухомого майна
– 2564;
послуги, пов'язані з державною реєстрацією бізнесу та
громадських формувань – 488;
послуги ДЗК - 1091;
надані послуги за кошти місцевого бюджету – 6170.

   Так, війна не дозволила нам відкрити нове приміщення ЦНАПу у
травні 2022 року, як ми планували.
   Але це не завадило надавати швидко та якісно адмінпослуги.
   У штаті відділу перебуває 9 працівників, з них: 3 державних
реєстратора і 6 адміністраторів;
   Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких
запроваджено через центр – 218.
   Кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено
через центр, та які фактично можуть бути надані у період дії
воєнного стану – 189.
   Протягом 2022 року всього було надано відділом ЦНАП – 19376
послуг, а саме:

ЦНАП
Центр надання
адміністративних послуг



БО “Світло Надії”;
БФ “Карітас. Полтава”;
БО “World Central Kitchen”;
ГО “Farma Mundi”;
Дитячий фонд “UNICEF” та ін.

    З перших днів повномасштабного вторгнення Решетилівська
міська територіальна громада надала прихисток близько 4300
внутрішньо переміщеним особам з різних регіонів нашої держави.
 
    Для забезпечення новоприбулих усім необхідним (продуктовими
наборами, засобами особистої гігієни, комплектами постільної
білизни, ковдрами, дитячим одягом) вівся пошук додаткових шляхів
підтримки та надання допомоги, щоб жоден не залишався сам на
сам у складній життєвій ситуації.

    Впродовж 2022 року ми активно співпрацювали з Полтавською
обласною радою, Полтавською військовою обласною
адміністрацією, Всесві́тньою продовольчою програмою (World Food
Programme) при ООН та міжнародними благодійними/
громадськими організаціями і фондами:

ГУМАНІТАРНА
СФЕРА



видано 772 розпорядження;
проведено 32 засідання виконавчого комітету, на якому
прийнято 267 рішення з питань життєдіяльності громади;
проведено 11 засідань сесії, на яких прийнято 323 рішення. 

    На виконання абзацу 10 пункту 1 Указу Президента України в
міській раді функціонує телефонна «гаряча» лінія з вирішення
невідкладних проблем громадян. 

    За 2022 рік на «гарячу» лінію було здійснено 5407 дзвінків.

    Усього за 2022 рік до виконавчого комітету міської ради
надійшло 313 (особистий прийом міського голови - 60, письмові -
253) звернень. З них: індивідуальних - 283 звернення, колективних
- 30, на яких звернулися 804 чоловік. 

    Робота із зверненнями громадян направлена на якісне, прозоре
вирішення проблем, які хвилюють жителів Решетилівської громади,
внутрішньо переміщених осіб, забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
місцевого самоврядування.

  Протягом 2022 року міським головою:

КОМУНІКАЦІЯ


