Звіт про роботу
Костянтинівського сільського голови за 2021 рік.
Шановні мешканці Костянтинівської територіальної громади!
Для новоствореної Костянтинівської громади 2021 рік був роком
серйозних викликів, наполегливої праці та прийняття непростих рішень. У
відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
дозвольте звітувати про проведену роботу за 2021 рік.
Протягом звітного періоду свою роботу я будував перш за все
виходячи з вимог та повноважень, наданих законодавством України і вона
є невіддільною від роботи нашого депутатського корпусу, роботи
виконавчого комітету, посадових осіб сільської ради, старост. Працюючи
однією командою, у своїй діяльності ми намагаємося бути чесними,
справедливими й відкритими до людей, стояти на захисті їхніх прав і свобод.
Цього року Костянтинівська сільська рада працювала у складі 22
депутатів, які представляли інтереси усіх 11-ти населених пунктів.
Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» основною формою роботи ради є проведення сесій. Скликання
сесій сільської ради проводиться згідно розпоряджень сільського голови при
чіткому дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту Костянтинівської сільської ради.
Депутати мають можливість знайомитися з проектами рішень, що вносяться
на розгляд сесії завчасно на офіційному веб-сайті сільської ради. Всього за
звітний період відбулося 12 пленарних засідань сільської ради восьмого
скликання, з них 7 чергових та 5 позачергових, на яких розглянуто 327
проєктів рішень, з них 265- прийнято, 57- не прийнято та 5 не розглядалося.
Аналізуючи зміст розглянутих сесійних рішень, можна зробити
висновок, що основними були питання організаційного та бюджетного
характеру, питання земельних відносин.
Протягом 2021 року на сесіях Костянтинівської сільської ради
затверджено 15 програм різноманітного спрямування для покращення
життєдіяльності та розвитку громади, кожна з яких передбачає фінансування
та витрати на реалізацію відповідних заходів і форм діяльності.
Наразі на території ради реалізовуються наступні цільові програми:
- Програма соціально-економічного розвитку на 2021 рік (подовжено термін
дії на 2022 рік);
- Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на 20212023 роки;
- Цільова програма забезпечення підготовки та проведення призову
громадян Костянтинівської територіальної громади на строкову військову
службу та військову службу за контрактом на 2021- 2023 роки;
- Програма «Безпечна Костянтинівська територіальна громада на 2021-2023
роки»;
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- Цільова програма захисту населення від НС техногогенного та природного
характеру на 2021-2025 роки;
- Програма «Безбар’єрна громада Костянтинівської сільської ради на 20212025 роки»;
- Місцева цільова Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
на 2021-2022 роки;
- Програма організації оплачуваних суспільно-корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
суспільно-корисних робіт на 2021-2025 роки;
- Програма розвитку культури на 2021-2025 роки;
- Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки;
- Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025
роки;
- Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 роки;
- Цільова соціальна програма розвитку освіти на 2022-2025 роки;
- Колмплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області
«Дитинство» на 2021-2023 роки;
- Цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021-2023 роки.
Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет сільської
ради до якого увійшло 23 представника нашої громади. Проведено 13
засідань виконавчого комітету, прийнято 119 рішень з питань благоустрою
населених пунктів, роботи закладів освіти, виконання бюджету сільської
ради та ін. Виконавчим комітетом створено 13 дорадчих комісій, діяльність
яких направлена на вирішення питань щодо соціального захисту та безпеки
громадян, захисту прав дитини та ін..
За зверненнями мешканців територіальної громади надавалася
безоплатна первинна правова допомога. Жодна людина, яка потребує
допомоги та підтримки не залишається поза увагою сільського голови та всіх
працівників сільської ради. Протягом року працівники апарату здійснювали
організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільської ради, постійних комісій, забезпечували
взаємодію з органами виконавчої влади. Необхідно було в найкоротші
терміни здійснити організацію нових установ, відділів, закладів та
забезпечити організацію їх роботи.
Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 73 звернення громадян.
Із загальної кількості звернень: 53- письмових та 20- усних. Всього до
сільської ради звернулася 151 особа, з них 13- на особистий прийом
сільського голови.
Значна роль сільської ради полягає в наданні жителям громади різного
виду адміністративних та інших послуг, яких вони потребують. Основним
підрозділом, який надає адміністративні послуги жителям громади є відділ
ЦНАП (Центру надання адміністративних послуг). На даний час мешканці
громади можуть отримати послуги адміністративного характеру з напрямку
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реєстраціъ та зняття з реєстрації громадян з місця проживання, реєстрації
об’єктів нерухомого майна та їх обтяжень та реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Станом на 01.01.2022 року спеціалістами відділу надано послуги з
реєстрації та зняття з реєстрації громадян з місця проживання 666
мешканцям громади та видано 827 довідок, з них:
- заяв про реєстрацію місця проживання – 295;
- заяв про зняття з реєстрації – 242;
- повідомлень в зв’язку зі смертю – 129;
- зареєстровано новонароджених – 47, з них 25 хлопчиків та 22 дівчинки.
Прийнято та опрацьовано 1350 заяв з напрямку реєстрації нерухомого
майна та їх обтяжень, зареєстровано 380 заяв з напрямку реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Залучено коштів до місцевого бюджету в розмірі 174612,00 грн з них :
- надходження у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання
громадян становлять 7270,00 грн.;
- надходження у сфері реєстрації нерухомого майна становлять 134353,00
грн;
- надходження у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань становлять 32940,00 грн.
Крім наданих послуг громадянам з даних напрямків, спеціалістами
відділу постійно надаються консультації на всі питання, які виникають у
мешканців громади в даних сферах діяльності.
Проведено перереєстрацію установчих документів закладів освіти,
закладів дошкільної освіти, майна колишніх сільських рад.
Проводиться робота по перереєстрації земельних ділянок, які були
передані Головним управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області
до громади.
Даний відділ проводить роботу з мешканцями громади, які перебувають
на військовому обліку. На території Костянтинівської сільської громади
перебуває на обліку 290 осіб призовного віку, з станом на сьогоднішній день
вручено 29 повісток призовникам
до призовної дільниці з метою
проходження медичного огляду та обстеження стану
здоров’я
для
подаоьшого проходження військової служби. Призвано до строкової
військової служби в Збройні сили України 5 осіб. На виконання Закону
України «Про військовий обов’язок» були сплановані заходи з поставки
резервістів оперативного резерву першої/другої черги на навчальні збори до
військових частин а також проводилися роботи по оповіщенню офіцерів
запасу та лейтенантів.
Податки і бюджет
За 2021 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло
52317,1 тис.грн. при плані 43680,4 тис.грн. Планове завдання по наповненню
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бюджету виконано на 119,8 відсотка без урахування міжбюджетних
трансфертів.
В порівнянні з виконанням за 2020 рік до загального фонду бюджету
(у співставних умовах) мобілізовано доходів на 9321,4 тис.грн. більше,
приріст надходжень становить 21,7 відсотка.
Забезпечено зростання надходжень за
2021 рік порівняно з
виконанням надходжень минулого року в розрізі податків і зборів, а саме :
- податку на доходи фізичних осіб надійшло 25365,6 тис.грн. (приріст 3870,0
тис.грн., або 18,0 відсотків);
- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 1265,3 тис.грн. (приріст- 737,1 тис.грн., або у
2,4 р.б.);
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки – 2695,7
тис.грн. (приріст - 344,0 тис.грн., або 14,6 відсотка);
- плати за землю – 8606,4 тис.грн. (приріст- 158,2 тис.грн., або 1,9 відсотка);
- єдиного податку – 7533,5 тис.грн. (приріст – 1279,3 тис.грн., або 20,5
відсотка.);
- плати за надання адміністративних послуг- 174,6 тис.грн. (приріст 147,0
тис.грн., або у 5,0 р.б.).
Забезпечено виконання планових призначень по всіх податках і
зборах, які надходять до загального фонду бюджету.
У складі фактичних надходжень загального фонду бюджету за 2021рік
податок на доходи фізичних осіб займає 48,5 відсотка, який мобілізовано в
обсягах 25365,6 тис.грн., що становить 114,8 відсотка до планових
призначень на період січень-грудень.
Збільшення надходжень відбулося за рахунок підвищення мінімальної
заробітної плати працівникам всіх бюджетних установ, а також : ТОВ
„Дікергофф”, КП „ММА”, ТОВ „Баловне”, ТОВ „Техноторг- Агро” та ін..,
від с/г підприємств: ТДВ „Гур’ївка”, ТЗДВ ,,Кандибине”, ПП „Макс-Агро
М” та ін.., фермеських господарств: Хан, „Еконива”, „Паліда” та ін.., в
загальній сумі
3870,0 тис.грн., своєчасних розрахунків суб’єктів
господарювання усіх форм власності орендної плати та податку на доходи
фізичних осіб за оренду земельних та майнових паїв, якого надійшло 6700,1
тис.грн.
Найбільшими платниками цього податку є бюджетні установи: КП
„ММА”,ТОВ „Дікергофф”, ТДВ „Гур’ївка”, ТОВ „Баловне” .
Друге місце в обсягах надходжень загального фонду бюджету сільської
територіальної громади займають місцеві податки, яких мобілізовано в
загальних обсягах 18848,2 тис.грн..
Податку на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, шляхом оподаткування як житлової, так і
нежитлової
нерухомості, плату за землю та транспортний податок,
мобілізовано 11314,8 тис.грн., забезпечено виконання на 115,3 відсотка до
плану.
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Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, шляхом оподаткування як житлової, так і нежитлової нерухомості
становлять 2695,7 тис.грн., що на 442,7 тис.грн. більше від затверджених
планів та на 344,0 тис.грн. більше в порівнянні із фактичним виконанням
надходжень минулого року за рахунок збільшення розміру мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму. Найбільшими платниками
цього податку є ПРАТ „НовоТех”, ТОВ „Техноторг-Агро”, ТОВ
„Баловненська виробнича база”, Украерорух та ін...
Із загального обсягу податку на майно, до бюджету мобілізовано плати за
землю в сумі 8606,4тис.грн. що становить 113,9 відсотка до планових
призначень. За 2021 рік переукладено і приведено у відповідність з діючим
законодавством 242 угоди. Найбільшими платниками цього податку є ТОВ
„Баловненська виробнича база”, Украерорух, ТОВ "АЕСУ", МПП Фірма
"Ерідон", АТ "Укрзалізниця", КП „ММА” та ін.
Єдиного податку, в складі місцевих податків, мобілізовано в загальних
обсягах 7533,5 тис.грн., виконання становить 136,9 відсотка до плану на рік.
Надходження єдиного податку від платників І-ІІІ груп надійшло у сумі
3239,1 тис.грн., що становить 120,9 відсотка планових призначень та на
914,0 тис.грн. більше в порівнянні з минулим роком. На збільшення
надходжень цього податку вплинули зміни в законодавстві - збільшення
мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму з 01 січня 2021 року.
Найбільшими платниками цього податку є ТДВ "Моторика-ЮГ", ТОВ "КСНКапітал", фермерські господарства "Анонна", "Велес 2007".
Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (річна сума згідно
декларацій) за 2021 рік надійшло 4294,4 тис.грн., що становить 152,1
відсотка до плану та на 365,3 тис.грн. більше від фактичного виконання за
минулий рік. Найбільшими платниками цього податку є ТДВ „Гур’ївка”,
ТЗДВ „Кандибинське” , ПРАТ „НовоТех”, ТОВ „Баловне”, ПП "Макс - Агро
М", фермерські господарства „ХАН”, „Еконива”, „Лотос” та ін.
Акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво,
алкогольні напої, тютюнові вироби без палива та нафтопродуктів) надійшло
1265,3 тис.грн., що у 2,8 р.б. планових призначень на рік та на 737,1 тис.грн.
більше від надходжень минулого року за рахунок підвищення роздрібних цін
на підакцизні товари.
Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної
господарської діяльності мобілізовано в загальних обсягах 174,6 тис.грн. при
плані 6,0 тис.грн.
До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної
громади, з врахуванням власних надходжень бюджетних установ, надійшло
1761,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку 22,9 тис.грн .
Власні надходження бюджетних установ становлять 1732,4 тис.грн., що
на 801,9 тис.грн. більше ніж за 2020 рік.
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Виконання видаткової частини загального фонду бюджету сільської
територіальної громади за 2021 рік становить 76595,6 тис.грн., або 85,2
відсотка до кошторисних призначень з урахуванням внесених змін на 2021
рік.
Із загальної суми видатків кошти на оплату праці з нарахуваннями
становлять 63395,3 тис. грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано
3403,6 тис.грн.
Видатки на утримання органу місцевого самоврядування становлять
12878,1 тис.грн., закладів освіти - 52170,8 тис. грн., на охорону здоров’я –
1894.0 тис.грн. (субвенція на спільні програми), культуру та мистецтво 2421,9 тис.грн., соціальний захист населення - 1339,1 тис. грн., на житловокомунальне господарство- 504,7 тис.грн., на поточний ремонт доріг
комунальної власності -150,0 тис.грн. Капітальні видатки в 2021 році
становлять 1824,8 тис.грн. в загальних обсягах.
За рахунок коштів державного бюджету та співфінансування з
бюджету сільської територіальної громади проведено видатки:
- на підвищення доступності широкосмугового Інтернету в сільській
місцевості в селах Зайве, Кандибине, Новоїнгулка - 480,1 тис.грн з
державного бюджету та 62,925.00 тис.грн. з місцевого бюджету;
- капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Кандибине -282,1 тис.грн.
з державного бюджету, 34,0 тис грн. з місцевого бюджету;
- капітальний ремонт спортивної зали в Костянтинівському ЗЗСО- 260,1
тис.грн.;
- поточний ремонт спортивної зали в Себинському ЗЗСО – 300,0 тис.грн.
За рахунок коштів обласного бюджету придбано:
- станцію доочистки питної води у ДНЗ с. Костянтинівка на 30,0 тис.грн..;
- комп’ютерну техніку в заклади загальної середньої освіти сільської ради на
75,0 тис.грн.
У 2021 році із бюджету сільської територіальної громади були
спрямовані кошти на співфінансування спільних програм в загальних обсягах
тис.грн., в тому числі :
- 80,0 тис.грн. на придбання та монтаж кисневої станції для комунального
некомерційного підприємства „Новоодеська багатопрофільна лікарня”;
- 195,0 тис.грн. грн. на реконструкцію амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с.Баловне;
-36,1 тис. грн. на придбання ноутбуків для закладів освіти сільської ради.
Відповідно
до
Програми
соціально-економічного
розвитку
Костянтинівської сільської ради на 2021 рік кошти в обсязі 35,0 тис. грн.
направлено на зміцнення матеріально – технічної бази установ, які
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а саме Управлінню
Державної казначейської служби України у Новоодеському районі – 15,0
тис.грн. та ГУДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 21
ДПРЧ - 20,0 тис.грн.
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За підсумками виконання бюджету за 2021 рік можна зробити
висновок, що в цілому по громаді на належному рівні виконувалася робота
по мобілізації податків, зборів та платежів. Створені всі умови для
забезпечення належного виконання видаткової частини бюджету сільської
територіальної громади.
Сформовано 10-топ бюджетоутворюючих підприємств громади щодо
сплати податків за 2021 рік, а саме: ТДВ «Сільгоспгосподарство Гур’ївка»7777 тис.грн., КП ММА - 4555,8 тис.грн., ПрАТ «Новотех» - 3860,9 тис.грн.,
ТОВ «Баловне» - 2447,1 тис.грн., ТЗДВ «Кандибинське» - 1719,8 тис.грн.,
ТОВ «ТОКА» - 17088,2 тис.грн., ТОВ «Техноторг-Агро» - 1662,4 тис.грн., ФГ
«Хан» - 1127,8 тис.грн., ПП «Макс Агро М» - 1069,5 тис.грн., ТОВ
«Промінь» - 663,5 тис.грн.
За податковим навантаженням на 1 га серед землекористувачів громади
ситуація склалася наступним чином: ТДВ"Сільгоспгосподарство Гур'ївка1644 грн., ПрАТ "Новотех" – 1576 грн., СТОВ «Промін» - 908 грн., ПП
"Макс-Агро М" – 1201 грн., ФГ "Хан" – 916 грн., ТОВ "Баловне" – 1257 грн.,
ТОВ «Тока» -1446 грн.
Стан виплати заробітної плати, колективні договори
Всі суб’єкти господарювання, що проводять діяльність на території
громади та використовують найману працю дотримуються мінімальних
гарантій в оплаті праці. Заробітна плата працівникам виплачується в повному
обсязі та своєчасно, жоден суб’єкт господарювання не має заборгованості із
виплати заробітної плати.
В поточному році фахівцями сільської ради надано 37 консультацій та
роз’яснень в частині дотримання трудового законодавства. В липні-серпні
поточного року відвідано 28 суб’єктів господарювання
на території
Кандибинського та Новоінгульського старостинських округів з метою
роз’яснення правил торгівлі в умовах карантину, дотримання санітарних
норм, норм торгівлі підакцизними товарами та дотримання законодавства в
частині використання найманої робочої сили, за результатами яких надані
відповідні рекомендації по усуненню виявлених порушень.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і
угоди», колективні договори та угоди підлягають повідомній реєстрації
місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування.
Згідно з частиною 1 статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських
рад належать делеговані повноваження, зокрема, повідомна реєстрація в
установленому порядку колективних договорів і територіальних угод
відповідного рівня. Таким чином, розпорядженням сільського голови
визначено уповноважену особу з повідомної реєстрації колективних
договорів у Костянтинівській сільській раді. За результатами проведеної
роботи укладено та зареєстровано 18 колективних договорів, з них 2- в галузі
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агропромислового комплексу, 1 – місцеве самоврядування та 15- в закладах
освіти (що становить 100% охоплення).
Рівень зайнятості населення
Протягом 2021 року в центрі зайнятості зареєстровано 622 жителя
громади, з них працевлаштовані 73 особи, середній розмір допомоги за
місяць становив 3404,00 грн.
Освіта
Відділ освіти, культури, молоді та спорту,
як відокремлений
юридичний підрозділ, функціонує з грудня 2020 року. В червні 2021 року
майно закладів середньої освіти було повністю передано до комунальної
власноті громади, а саме до відділу ОКМС.
В Костянтинівській сільській територіальній громаді функціонує 7
закладів загальної середньої освіти, 8 закладів дошкільної освіти. В закладах
освіти сформовано 76 класів і 16 дошкільних груп.
Штатна чисельність працівників відділу освіти, культури, молоді та
спорту складає 382,97 штатних одиниць, із них: керівництво відділу – 3
одиниці; персонал, який забезпечує роботу відділу - 12 осіб; педагогічні
працівники дошкільної освіти – 42,65 штатних одиниць; технічні працівники
дошкільної освіти – 47,2 штатних одиниць; педагогічні працівники загальної
середньої освіти -160,12 штатних одиниць; технічні працівники загальної
середньої освіти – 102,75 штатних одиниць; працівники бібліотек – 5,5
штатних одиниць та працівники будинків культури та клубів – 15,75 штатних
одиниць.
Освітніми послугами у 2021 році було охоплено 1069 дітей шкільного
віку та 281 дитина дошкільного віку.
Проведено роботу щодо стовідсоткового охоплення дітей та підлітків
шкільного віку процесом навчання та виховання. У закладах організоване
інклюзивне навчання: 1 дитина в інклюзивному класі Новопетрівського
ЗЗСО, у якому навчається 3 дітей з особливими освітніми потребами; 10
дітей навчаються на індивідуальному навчанні. В закладах дошкільної
освіти функціонує 1 інклюзивна група, в якій виховується 1 дитина з
особливими освітніми потребами (Себинський заклад дошкільної освіти).
У звітному періоді на утримання освітніх закладів спрямовано
54159,2 тис. грн., із них:
- на заробітну плату з нарахуваннями 47529,0 тис. грн. ;
- на продукти харчування 1109,1 тис. грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів 123,5 тис. грн.;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 1813,7 тис. грн,;
- інші поточні видатки, пов’язані з утриманням установ 2721,1 тис. грн.;
- придбано систему очистки води – 3 шт. на суму 155,2 тис. грн.; станцію
доочищення питної води – 1 станція на суму 30,0 тис. грн.;
- придбано передпусковий підігрівач двигуна - 1 шт. на суму 30,0 тис. грн.;
ноутбуки – 4 шт. на суму 88,0 тис. грн.; шліфувально-різальну машину – 1
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шт. на суму 20,5 тис. грн.; систему очистки води – 1 шт. на суму 51,7 тис.
грн.;
- придбано дитячу ігрову кімнату – 29,3 тис.грн.;
- придбано 5 комплектів інтерактивного обладнання на суму 198,0 тис.грн.;
на капітальний ремонт спортивної зали Костянтинівського ЗЗСО спрямовано
245,8 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на
вищезазначений об’єкт – 14,3 тис. грн.
Субвенція з бюджету Костянтинівської сільської територіальної
громади до бюджету Новоодеської міської територіальної громади
направлена:
- на здійснення видатків у сфері освіти, зокрема фінансування послуг, що
надаються Новоодеським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом в
розмірі 1048,3 тис. грн.;
- на фінансування послуг, які надаються комунальною установою
«Об’єднаний трудовий архів міської та сільських територіальних громад
Новоодеського району» – 52,7 тис. грн.;
- на здійснення видатків у сфері освіти, зокрема фінансування послуг з
навчально-методичної та фінансово-господарської діяльності, що надаються
комунальною установою «Новоодеський районний центр фінансовогосподарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти» в
обсязі 51,0 тис.грн.
- забезпечено 100% доступ до
інтернет-мережі в Кандибинському та
Новоїнгульському закладах загальної середньої освіти на суму 235,858
тис.грн. (залишки освітньої субвенції минулих років).
Впродовж 2021 року було :
- розроблено 2 маршрути щодо підвезення дітей до закладів освіти громади;
- проведено тендери на закупівлю газового палива, електроенергії та
обладнання;
- забезпечено заклади освіти новими шкільними підручниками на 4 та 8
класи, здійснено закупівлю класних журналів;
- забезпечено одноразовою грошовою допомогою дітей-сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття та
проживають на території Костянтинівської сільської ради в розмірі 7240 грн.
Безпека дітей беззаперечно є першочерговим завданням. Приведення
закладів освіти
у належний протипожежний стан потребує значних
фінансових асигнувань та поступовості вирішення.
З цією метою у 2021 році виконано:
- перевірку та перезарядку усіх первинних засобів пожежогасіння в усіх
закладах освіти;
- проведено обробку дерев’яних конструкцій даху вогнегасним розчином
Баловненського ЗЗСО;
- проведено навчання осіб, відповідальних за протипожежну безпеку та
цивільного захисту;
- проведено навчання з евакуації у всіх закладах освіти;
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- складено план заходів по приведенню закладів освіти у належний
протипожежний стан.
На території Костянтинівської громади функціонує: 3 спортивні
майданчики зі штучним покриттям.
Організація харчування дітей в закладах освіти забезпечується з
суворим дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Гарячим харчуванням у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх
навчальних закладах громади охоплено 698 учнів. В тому числі за бюджетні
кошти – 195 дітей, 503 учнів – за кошти батьків. За рахунок бюджетних
коштів харчуються наступні категорії учнів: сироти та діти позбавлені
батьківського піклування – 25, малозабезпечені – 97, діти учасників АТО –
52, діти – переміщені зі Сходу країни – 7, діти учасників Чорнобильської
катастрофи – 14.
Також організоване харчування за батьківські кошти:
1-4 класи - розмір батьківської плати – 50%
5-11 класи - розмір батьківської плати – 100%
Для дітей дошкільного віку – розмір батьківської плати 40 %
Вартість 1 діто-дня харчування по закладах освіти складає:
– учнів 1-4 класів – 18,02 грн. (9,01 грн. – кошти місцевого бюджету та 9,01
грн. – кошти батьків);
– учнів пільгової категорії –18,15 грн.;
– вихованців закладів дошкільної освіти – 48,54 грн.
Культурно-масова робота на старостинських округах, спрямована на
виконання запитів із задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення
громади, створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей
дорослого і дитячого населення, розвитку ініціативи та самодіяльності
жителів громади.
На території сільської ради працюють: Новопетрівський та
Баловненський Будинки культури, Зайвівський, Себинський, Гур’ївський,
Пісківський, Кандибинський, Костянтинівський та Новоматвіївський сільські
клуби, Костянтинівська публічна бібліотека з 6 філіями що є осередками
збереження, відродження та популяризації народних звичаїв і традицій.
До запровадження карантинних обмежень у 2021 році активно
проводили у населених пунктах громади культурно-масову роботу, на
території громади активізувалась робота з патріотичного виховання дітей та
молоді, проводилися заходи з нагоди державних свят та свят і обрядів
календарного циклу.
Будинки культури, сільські клуби на час карантинних обмежень
проводили онлайн роботу, яку постійно висвітлюють на сторінках
старостинських округах та на сторінці Костянтинівської громади в Фейсбуці.
Активно прийняли участь колективи всіх будинків культури, сільських
клубів в спільному урочистому концерті, присвяченому 25 річниці
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Конституції України, 30 річниці Незалежності України та Державного
прапору України.
До Дня захисту дітей провели святково - розважальні концерти.
Учасниця Себинського будинку культури Фабрікова Аліна отримала Гран
при в вокальному обласному конкурсі «ART MIX». До Всесвітнього дня
вишиванки вся громада активно взяла участь в заходах, одягнувши
вишиванку. До свята Івана Купала Баловненський будинок культури провів
святковий концерт на березі річки.
Заклади культури громади беруть активну участь в обласних
хореографічних, вокальних, декаративно – прикладних конкурсах,
фестивалях.
Костянтинівський та Кандибинський сільські клуби взяли участь в
обласній онлайн - виставці народної творчості «Миколаївщина Великодня»,
де зайняли 1, 2 і 3 місця.
Хореографічний колектив «Sun Rise» Гур’ївського будинку культури
здобув: 3 місце у Всеукраїнському конкурсі хореографічного мистецтва
«Миколаївські Зорі», у Всеукраїнському відкритому дитячо-молодіжному
фестивалі мистецтв «GREAT TALENT» посіли два третіх місця; до Дня
Незалежності прийняли участь у святі народної творчості «FOLK TOLOKA
2021». Взяли участь з виїзною концертною программою, присвяченою збору
врожаю, в ПРАТ «Новотех» (Новоінгульський старостинський округ).
Гурт «Спалах» Новопетрівського будинку культури в обласному
вокальному конкурсі «Діапазон» посіли 3 місце, а вокальний колектив
«Берегиня» Баловненського будинку культури отримав подяку за участь.
Костянтинівська громада в 2021 році до 30 річчя Незалежності України
вперше прийняла участь в фестивалі «FOLK TOLOKA 2021» в місті
Миколаєві.
Були проведені онлайн святкування днів села в старостинських
округах. Проводилися онлайн фотоконкурси для жителів громади. В закладах
культури було організовано показ мультфільмів, фільмів, працювали гуртки з
настільного тенісу.
Основні показники діяльності бібліотек громади за звітний період
становлять:
- кількість читачів – 6350 осіб;
- кількість відвідувань – 13457.
Протягом року в бібліотеках – філіях проведено літературні години,
вечори - зустрічі, бесіди: «Правила дружби», «Правила дорожнього руху»,
оформлено книжкові виставки до державних свят, ювілейних та пам’ятних
дат визначних діячів, письменників, інформаційні заходи «Не стань жертвою
торгівлі людьми» тощо. До Всеукраїнського дня бібліотекаря провели
екскурсію до Миколаївської обласної бібліотеки Гмирьова.
Бібліотекарі проходять онлайн навчання, тренінги.
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Видатки звітного періоду по закладам культури склали 1982,0 тис. грн.,
в тому числі касові видатки на оплату праці з нарахуванням 1544,7 тис. грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 7,4 тис. грн.
Для Новопетрівського будинку культури придбано вишивальну
машинку на суму 31,9 тис.грн.
Фізкультура та спорт. Відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 29 травня 2021 року
депутати громади взяли активну участь в змаганнях з волейболу в
Миколаївській області, де отримали призове місце.
У 2021 році були проведені спортивні змагання для дорослих та дітей:
- в селі Гур’ївка - турнір з міні-футболу серед команд старостинських
округів громади, за підсумками гри І місце посіла команда села
Костянтинівка, ІІ місце – команда села Себине та ІІІ місце – команда села
Баловне;
- змагання «До захисту Батьківщини готовий»;
- олімпійські тижні;
- змагання з настільного тенісу;
- 14 серпня збірна команда громади прийняла участь в спартакіаді «Спорт
об’єднує» між Новоодеською, Сухоєланецькою та Костянтинівською
громадами, де виборола І місце.
Соціальний захист
Основне завдання, яке поставлено державою перед громадою наблизити соціальні послуги до людей, зробити їх якісними, дійти до кожної
людини, не залишити її без уваги, своєчасно допомогти.
У зв'язку з цим, рішенням сесії Костянтинівської сільської ради №6 від
08 липня 2021 року створено юридичну особу - Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров'я . Виконання державної політики у сфері
соціального захисту населення забезпечують 11 працівників, з них: 3
працівники апарату, 5 фахівців соціального захисту та 3 соціальні робітники,
які працюють в сторостинських округах.
Відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» Костянтинівської сільської ради протягом року здійснено виплату
таких видів допомог:
1) Одноразова матеріальна грошова допомога (місцевий бюджет).
До відділу надійшло 24 заяви про надання матеріальної допомоги від
мешканців Костянтинівської територіальної громади.
Матеріальна допомога виплачена 21 особі на загальну суму 177 тис.
грн, з них:
- матеріальна допомога на лікування виплачена 10 особам – 45 тис. грн;
- матеріальна допомога на поховання громадян, які не досягли пенсійного
віку і не працювали виплачена 7 особам – 7 тис. грн;
- матеріальна допомога на ліквідацію наслідків пожежі виплачена 4 особам
на загальну суму 125 тис. грн.
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2) Компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів та транспортне обслуговування (субвенція з обласного бюджету).
Нараховано та здійснено виплату:
- компенсація на транспортне обслуговування 6 особам на суму
3163,68
грн.
- компенсація на бензин, ремонт, технічне обслуговування 3 особам –
1750,92 грн.
3) Компенсація витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни (субвенція з обласного бюджету).
Звернулися 2 особи та отримали допомогу в сумі 7076,00 грн.
4) Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (субвенція з обласного бюджету).
Надійшло 8 звернень, щодо зубопротезування на суму 35670,22 грн. та
звернулися 3 особи на придбання пільгових ліків на суму 1229,77 грн.
5) Матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС
на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у
Революції Гідності (субвенція з обласного бюджету).
По Костянтинівській територіальній громаді 7 осіб, які отримали
допомогу на суму 50000,00 грн.
6) Одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям з інвалідністю,
інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (субвенція з
обласного бюджету), виплачено 3 особам в сумі 8700 грн.
7) Матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих учасників бойових
дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на
території інших країн (субвенція з обласного бюджету).
Виплатили 3 особам на суму 8700 грн.
8) Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі (місцевий бюджет).
Відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 р. №859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі» перераховано кошти для
виплати 8 особам у сумі 136,692 тис. грн.
З бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади до
бюджету Новоодеської міської територіальної громади на надання послуг у
сфері соціального захисту направлено 134,8 тис. грн.
Всього в поточному році фахівцями сільської ради було прийнято
1040 заяв від громадян територіальної громади.
В розрізі старостинських округів:
Новопетрівський: 286 заяв, з них: - на всі види соціальної допомоги та
компенсації – 200; пільги ЖКП та СГТП – 15; субсидії по оплаті ЖКП та
СГТП – 71.
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Баловненський: 248 заяв, з них: - на всі види соціальної допомоги та
компенсації – 161; пільги ЖКП та СГТП – 24; субсидії по оплаті ЖКП та
СГТП – 63.
Себинський: 143 заяви, з них: - на всі види соціальної допомоги та
компенсації – 114; пільги ЖКП та СГТП – 11; субсидії по оплаті ЖКП та
СГТП – 28.
Кандибинський та Новоінгульський: 85 заяв, з них: - на всі види соціальної
допомоги та компенсації – 65; пільги ЖКП та СГТП – 2; субсидії по оплаті
ЖКП та СГТП – 18.
Гур’ївський: 212 заяв, з них: - на всі види соціальної допомоги та компенсації
– 145; пільги ЖКП та СГТП – 27; субсидії по оплаті ЖКП та СГТП – 40.
С. Костянтинівка: 66 заяв, з них: - на всі види соціальної допомоги та
компенсації – 50; пільги ЖКП та СГТП – 4; субсидії по оплаті ЖКП та СГТП
– 12.
Відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я проведено
відповідну роботу щодо підключення до крипто–мережі Мінсоцполітики та
Програмного комплексу «ІІС «Соціальна громада»: направлено шаблони (в
розрізі старостинських округів, населених пунктів з кодами КОАТУУ,
відділень поштового зв’язку та поштових індексів, назв вулиць по кожному
населеному пункту) до «Інформаційно - обчислювального центру
Мінсоцполітики України». На даний час до Програмного комплексу «ІІС
«Соціальна громада» підключені 2 робочі місця відділу.
Фахівцями відділу з липня
2021 року прийнято 490 заяв на
призначення усіх видів державних допомог. Всі заяви з документами
скановані та занесені до ПК «ІІС «Соціальна громада» (тобто сформовано
електронну заяву) та відправлено до управління соціального захисту
населення Миколаївської райдержадміністрації для подальшої обробки.
Паперові справи занесені до реєстру передання прийнятих документів щодо
призначення усіх видів соціальної допомоги та передані до управління.
Спеціалістами відділу надано 578 консультацій щодо подання заяви та
документів.
В 2021 році надійшло 16 заяв від учасників бойових дій, осіб з
інвалідністю, внаслідок війни, матерів загиблих учасників АТО/ООС щодо
оздоровлення в літній період на морі. Отримали кошти на оздоровлення 6
осіб, включаючи членів сімей пільговика.
До Костянтинівської сільської ради надійшло 46 заяв від мешканців
громади (одиноких та одинокопроживаючих пенсіонерів, осіб з
інвалідністю), на комісії по вирішенню питань щодо надання соціальних
послуг було надано послугу
догляд вдома - 33 особам. Надомне
обслуговування громадян соціальним робітником здійснюється в
Новопетрівському, Себинському та Гур’ївському старостинських округах.
Проведено 2 засідання опікунської ради. На засіданнях розглядалися
питання про надання до суду подання про призначення опікуна над
повнолітньою особою, щодо перереєстрації недієздатної особи та надання
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дозволу на продаж земельної ділянки, співвласником якої є недієздатна
особа. За результатами обговорень та розгляду документів членами
опікунської ради у складі представників підрозділів сільської ради було
прийнято рішення про надання до суду відповідного подання двом особам.
Охорона здоров’я
На території громади здійснюють свою діяльність 4 амбулаторії
загальної практики сімейної медицини та 3 фельдшерські пункти.
Восени розпочалась реконструкція амбулаторії ЗПСМ в селі Баловне,
ПКД виготовлено за кошти Баловненської сільської ради на суму 230тис.грн.
Загальна вартість робіт 9 949 621грн. (кошти обласного бюджету), з них
співфінансування Костянтинівської сільської ради – 194,1 тис. грн.
- реконструйовано систему опалення, перекрито частину будівлі,
встановлюється вентиляційна система, розпочато ремонт частини
приміщення.
Здійснено ремонт системи опалення в Гур’ївській лікарняній
амбулаторії (ЗПСМ).
Субвенція з бюджету Костянтинівської сільської територіальної
громади до бюджету Новоодеської міської територіальної громади на поточні
видатки направлена у розмірі:
- 302,1 тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази та фінансування
послуг, що надаються КНП «Новоодеський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»;
- 1232,3 тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази та фінансування
послуг, що надаються КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»;
- 65,0 тис.грн. на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я, зокрема на
відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів пільговій
категорії населення згідно рецептів, що виписуються КНП «Новоодеська
багатопрофільна лікарня»;
- 124,9 тис.грн. на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я, зокрема на
забезпечення технічними засобами та виробами медичного призначення для
осіб з інвалідністю, на відшкодування аптечним закладам вартості лікарських
засобів спеціалізованого медичного харчування пільговій категорії населення
згідно рецептів, що виписуються КНП «Новоодеський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»;
- 89,8 тис.грн. на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я, зокрема на
фінансування заходів з проведення медичних оглядів призовників на
строкову військову службу, які здійснюються КНП «Новоодеська
багатопрофільна лікарня»;
- 80,0 тис.грн. на забезпечення видатків у сфері охорони здоров’я, зокрема на
співфінансування придбання та монтажу кисневої станції для КНП
«Новоодеська багатопрофільна лікарня».
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На здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету, до бюджету
міської територіальної громади в 2021 році направлено 185,4 тис.грн.
Служба у справах дітей
На території населених пунктів, на які розповсюджуються
повноваження Костянтинівської сільської ради
чисельність дитячого
населення складає 2125 дітей.
08 липня 2021 року в Костянтинівській сільській раді створено Службу
у справах дітей без статусу юридичної особи. Виконання функцій Служби
забезпечують начальник відділу, головний спеціаліст та на 2,5 штатних
посад фахівців ССД, які працюють в старостинських округах.
В вересні 2021 року Службі у справах дітей Костянтинівської сільської
ради було передано особові справи
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебували на первинному обліку в службі у
справах дітей Миколаївської районної державної адміністрації та дітей, які
проживають в сім’ях опікунів/піклувальників на території Костянтинівської
сільської ради.
Протягом 2021 року взято на первинний облік 39 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 5 дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах та проживають на території
Костянтинівської
територіальної громади.
На території Костянтинівської сільської ради функціонують 1
прийомна сім’я та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 7
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на
соціальному квартирному обліку Костянтинівської сільської ради на даний
час перебуває 60 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа віком від 16 до 35 років.
Створено комісію для формування пропозицій щодо потреби в
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа.
Місцевою комісією прийнято рішення щодо обсягу потреби субвенції
за напрямами, сформовано та затверджено загальний список осіб, які
перебувають на квартирному обліку та орієнтовну потребу в коштах,
необхідних для придбання житла.
На придбання житла з державного бюджету, виділено кошти 2 особам
з числа дітей-сиріт в сумі 899496,0 грн.
На підставі клопотання Служби у справах дітей Костянтинівської
сільської ради відділом освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської
сільської ради передбачено кошти в місцевому бюджеті для здійснення
видатків для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства.
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Розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, становить 1810 гривень на одну дитину. У 2021
році 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування мають право
на одноразову допомогу.
На первинному обліку в Службі у справах дітей Костянтинівської
сільської ради
перебуває 11 дітей-сиріт та 21 дитина, позбавлена
батьківського піклування. З початку року з первинного обліку знято 6 дітей в
зв’язку з повноліттям та 1 в зв’язку з усиновленням.
З метою профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі,
безпритульності та бездоглядності дітей, виявлення дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах на території Костянтинівської сільської ради
було проведено 7 профілактичних рейдів «Сім’я». Проведено обстеження
умов проживання 68 дітей.
Протягом звітного періоду було відібрано 1 дитину у матері, яка
ухилялася від виконання батьківських обов’язків, зловживала спиртними
напоями, чим створила загрозу життю та здоров’ю дитини. Дитину
влаштовано до Антонівської загальноосвітньої школи–інтернату І-ІІІ
ступенів Миколаївської обласної ради.
Проведено 4 засідання Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради, де розглянуто
питання стосовно захисту прав дітей.
Службою у справах дітей Костянтинівської сільської ради проводиться
інформування громадськості з питань розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронату над
дитиною, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті
Костянтинівської сільської ради, розповсюдження інформаційних та
довідкових матеріалів, а також в процесі своєї професійної діяльності
спеціалістами Служби та фахівцями із соціальної роботи.
Спеціалістом Служби у справах дітей проведено лекцію «Надання
послуги патронату над дитиною» з безробітними, які проживають на
території Костянтинівської сільської ради та перебувають на обліку
Новоодеської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості.
Спеціалістами Служби та фахівцями із соціальної роботи постійно
ведеться індивідуальна робота з дітьми та їх батьками щодо питань
соціального захисту, профілактики правопорушень та злочинів, з роз’яснень
законодавства та попереджень про відповідальність.
Земельні відносини та екологія
Ефективне управління землями комунальної власності та створення
умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель
Костянтинівської
громади забезпечує відділ земельних відносин,
комунальної власності та екології, в якому наразі працюють 3 спеціаліста.
Відповідно до п. 24 Перехідних положень Земельного Кодексу України
– з дня набрання чинності Закону України від 28.04.2020 р. №1423 «Про
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» земельні
ділянки, зокрема землі сільськогосподарського призначення, не надані у
власність, та/або не надані у користування вважаються землями комунальної
власності.
Таким чином, в 2021 році проведено інвентаризацію договорів оренди
землі на території Костянтинівської сільської ради. Підготовлено та
підписано 119 угод про зміни і доповнення на земельні ділянки, які
перебувають у користуванні на умовах оренди у дошкільних навчальних
закладів та шкіл. Укладено 3 договори оренди на землю
сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення, та 6 угод
про зміни і доповнення до договорів в межах населеного пункту з
відсотковою ставкою орендної плати в розмірі 12%.
Проведено інвентаризацію земель водного і лісового фонду.
Здійснено добір земельних ділянок, права яких виставляються на
земельних торгах (аукціонах) в кількості 23 ділянок загальною площею
209,0481 га земель сільськогосподарського призначення. Проведено
конкурсний відбір виконавців землевпорядної документації та укладено з
ними договори на проведення робіт.
Підготовлено до продажу на без конкурентних засадах одну земельну
ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,01 га вартістю
22074,16 грн.
Підготовлено матеріали на комісію з визначення та відшкодування
Костянтинівській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок використання
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю на 55
земельних ділянках, які використовуються без правоустановчих документів.
За результатами укладено 30 договорів про відшкодування збитків на суму
174191,82 грн.
Здійснено розгляд клопотань, які надійшли від фізичних та юридичних
осіб, відповідно підготовлено 239 проектів рішень до розгляду на пленарних
засідань сесії.
Проведено інвентаризацію земельних ділянок приватної форми
власності на території Костянтинівської сільської ради для нарахування
податків і зборів за користування землею.
Загальна площа території Костянтинівської сільської ради складає
44,3 тис.га, в тому числі сільгоспугідь 36,6 тис.га, з яких 28,3 тис.га ріллі, 5,6
тис.га пасовища, на яких ведуть товарне виробництво сільськогосподарської
продукції
підприємства
різних
організаційно-правових
форм
господарювання. Переважна більшість сільгосптоваровиробників займається
рослинництвом, зокрема виробництвом зернових культур, соняшнику,
ріпаку.
Сільськогосподарськими підприємствами Костянтинівської сільської
ради з осені 2020 року, під урожай 2021 року було посіяно 14240 га озимих
зернових культур, крім того ріпаку 1016 га.
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Станом на кінець 2021 року зібрано ранніх зернових на площі 14,6 тис.
га, валовий збір 63,7тис.тонн, середня урожайність 43,6 ц/га. З них:
- озимої пшениці – 9,8 тис.га, валовий збір 45,2 тис.тонн, урожайність 46,1
ц/га;
- озимого ячменю – 4,4 тис.га, валовий збір 17,6 тис.тонн, урожайність 40
ц/га;
- ярого ячменю – 0,1 тис.га, валовий збір 0,3 тис.тонн, урожайність 30,1 ц/га;
- гороху – 0,2 тис.га, валовий збір 0,6 тис.тонн, урожайність 30,1 ц/га;
Зібрано технічних культур на площі 9,7 тис.га., валовий збір 27,74 тис.
тонн, середня урожайність 28,6 ц/га. З них:
- озимого ріпаку – 1,0 тис.га, валовий збір 2,86 тис.тонн, урожайність 28,6
ц/га;
- соняшнику – 8,6 тис.га, валовий збір 20,81 тис.тонн, урожайність 24,2 ц/га.
На території Костянтинівської сільської ради зареєстровано 26
фізичних осіб, які є власниками бджолосімей. Для отримання бюджетної
дотації звернулися 24 пасічника, які загалом отримали 184,0 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство, транспорт та благоустрій
Забезпеченням реалізації державної політики у сфері житловокомунального господарства на території громади займається відділ житловокомунального господарства, транспорту та благоустрою, функції якого
виконує одна посадова особа.
На території Костянтинівської територіальної громади працюють два
комунальних підприємства - КП «Добробут» (керівник Єршов Ю.О.) та КП
«Садове Сервіс» (Несміян В.І.). Для забезпечення якісного надання
комунальних послуг здійснено переєрестрацію та упорядкування
документації обох комунальних підприємств.
За результатами
підготовки житлово-комунального господарства
сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років,
опалювальний сезон в закладах освіти та інших закладах побутового і
соціально-культурного призначення розпочався з 10 листопада 2021 року.
У сфері водопостачання та водовідведення проведено наступні заходи:
- виготовлені паспорти на всі свердловини та дозволи на
спецводокористування, документи про дозвіл на спецводокористування
знаходяться на стадії погодження в м.Києві;
- проведені роботи з поточного ремонту насосів на водопровідних баштах (в
с. Новоінгулка, с. Новопетрівське, с. Себине) та насосу на водовідведення (с.
Себине);
- проведено ревізію свердловин та забезпечено лабораторний контроль
радіаційної безпечності питної води у місцях водозаборів 17.03.2021 –
хімічний аналіз,05.04.2021 – бактеріальний аналіз;
- постійно проводиться інформування населення щодо якості води;
- організовано зони санітарної охорони свердловин Костянтинівської
сільської ради та встановлено контроль за дотриманням режиму охорони;
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- забезпечено щорічне планове обстеження бювету ( договір № 24/02 2021
МТ від 24.02.2021з ПП «Мембранні технології»). Санітарний паспорт на
бювет викладений в проекті «Улаштування стаціонарної малої архітектурної
форми (павільйону)…» Пункта доочистки та розливу води (бювет).
У сфері благоустрою населених пунктів територіальної громади:
проведено капітальний ремонт бетонного покриття в с. Костянтинівка по
вулиці Набережній протяжністю 400 м.;
проведено поточний ремонт дороги в с. Новоінгулка (по вул. Нова) та
грейдерування в с. Гурївка, Кандибине, Новоінгулка, Баловне;
збудовано дитячий майданчик на території Кандибине, відремонтовано
дитячі майданчики в с. Себине, Новопетрівське, Гур’ївка.
направлено до Миколаївської облдержадміністрації на розгляд перелік
проблемних питань щодо ремонту доріг на території Костянтинівської
територіальної громади, а також надано на розгляд народному депутату 3
проекти щодо ремонту доріг в с. Гурївка.
Освітлення населених пунктів Костянтинівської сільської ради являє
собою одну із складових життєзабезпечення населення. На сьогоднішній
день вуличним освітленням населених пунктів забезпечені мешканці сіл:
Костянтинівка, Себине, Гур’ївка, Кандибине – повністю та Новопетрівське,
Новоінгулка, Баловне – частково. Постійно проводилися поточні ремонти та
заміна електросвітильників вуличного освітлення. В с. Зайве
(Новопетрівський старостинський округ) проведена реконструкція вуличного
освітлення за кошти місцевого бюджету – 32000 грн..
На виконання «Програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки» з
метою покращення стану надання послуги щодо поводження з твердими
побутовими відходами організовані і виконані такі заходи:
- залучено ПП «ЕВАКО» до вивезення твердих побутових відходів на
полігон м. Миколаїв;
- проведені роботи щодо ліквідації стихійних звалищ твердих побутових
відходів на територіях населених пунктів громади: ліквідовано три стихійних
звалища твердих побутових відходів в с. Гур’ївка, по 1 в селах Новопетрівка,
Себине, Баловне, Кандибине.
У сфері автотранспортних послуг проведено роботу щодо відновлення
автобусного маршруту Новопетрівське – Нова Одесса.
Технічний стан житлового фонду характеризується високим
коефіцієнтом зносу. В комунальній власності громади в наявності 9 квартир
(не придатні до житла, потребують капітального ремонту), 1 житловий
будинок (с. Новопетрівське).
На житлово-комунальне господарство громади в 2021 році було
спрямовано 504,7 тис.грн., в тому числі:
1) 328,4 тис.грн. спрямовано на фінансову підтримку КП „Добробут”, а
саме:
- на оплату праці з нарахуваннями найманих робітників - 262,5 тис. грн.;
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- на придбання паливно-мастильних матеріалів для техніки комунальної
установи - 49,9 тис.грн.;
- на запасні частини до техніки - 16,0 тис.грн..
2) 176,3 тис.грн. спрямовано на благоустрій населених пунктів громади, в
тому числі:
- 145,0 тис.грн. спрямовано на придбання лед прожектора, лампи, лази
монтерські та інші предмети і матеріали для вуличного освітлення,
бензокоса, масла і паливо до неї та ін..;
- 31,3 тис.грн. спрямовано на оплату послуг екскаватора та іншої техніки на
роботи по благоустрою в с. Кандибине.
Сторостинські округи
Костянтинівська сільська рада включає шість сторостинських округів з
центрами в населених
пунктах сіл Баловне, Гур’ївка,
Кандибине,
Новоінгулка, Себине, Новопетрівське.
Протягом 2021 року систематично старостинськими округами
проводилися роботи по покращенню благоустрою населених пунктів, а
саме: активізовано роботу щодо укладання договорів із ТОВ «Евако» по
вивезенню сміття; ліквідовані стихійні звалища твердих побутових відходів;
постійно прибиралися узбіччя дороги та кладовища. Активно приймається
участь в заходах «Місячник чистоти», «За чисте дозвілля», «Чистий двір –
«Чисте село» тощо.
Проведені роботи по облаштуванню пам’ятників загиблим воїнам –
визволителям,.
Постійно велася робота по заміні електросвітильників по вуличному
освітленню.
З нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня
захисту дітей відповідним категоріям населення вручалися продуктові
набори та подарунки. Традицією стало вітати найстарших жителів населених
пунктів громади.
Шановні мешканці громади!
Костянтинівська сільська рада здійснює свою діяльність відкрито і
гласно.
На офіційному сайті сільської ради щоденно висвітлюється інформація
про роботу сільської ради, події, новини, заходи, які проходять на території
громади. Крім того, інформація про діяльність ради розміщується на
сторінці у фейсбуці.
Це дає змогу громадськості оперативно
ознайомлюватися з подіями, що відбуваються за участю керівництва та
депутатів сільської ради, посадових осіб місцевого самоврядування,
знайомитися з нормативно-правовими актами, що приймаються.
Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити, що
сьогоднішній результат роботи – це колективна праця депутатів, постійних
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комісій, сесійна робота, діяльність виконавчого комітету та апарату ради і,
безумовно, робота кожного мешканця громади.
Основна мета звіту – не тільки проаналізувати діяльність ради за
звітний період, а й разом визначитись щодо основних напрямків та
пріоритетів в подальшій роботі.
Завдяки реформі децентралізації ми створюємо сприятливі умови для праці
та проживання жителів громади.
Хочу зауважити, що наша територія є привабливою для інвестування та
розвитку. Ми маємо постійно працювати над підвищенням рівня життя і
розвитку громади. Сільська рада покладає надію на підтримку громади та
допомогу у виконанні намічених завдань і планів.
Оцінюючи досягнуте, знаючи проблеми, будемо активно вести пошук
шляхів їх вирішення, щоб забезпечити прискорення позитивних зрушень в
економіці і соціальній сфері, спираючись на зростаючий рівень
організаторської роботи, конструктивну співпрацю сільської ради, депутатів,
громадян і господарств та підприємств, що розташовані на території
сільської ради.
Наші перемоги — це наша сила й мотивація. Якщо навчимося
відзначати навіть найдрібніші з них, то будемо щасливі щодня. А чітке
розуміння мети – найважливіша складова успіху. Я вдячний усім, хто
допомагав сільській раді в цей нелегкий період розвитку практичними
справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними
зауваженнями.
Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо нашої
громади та її мешканців і переконаний, що тільки спільними зусиллями ми
зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.
Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах. Я
розумію свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше
рішення, кожний наш практичний крок.
З великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції,
враховувати Ваше бачення у подальшій роботі сільської ради.
Миру та порозуміння нам усім у Великій родині Костянтинівської
сільської територіальної громади! І нехай прийдешній рік виправдає наші
найсміливіші очікування.
Щиро дякую.
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