ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2021 РІК
Шановні депутати, шановна громадо!
Згідно вимог ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» доводжу до вашого відома звіт сільського голови за 2021 рік.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 715-р від 12 червня
2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Київської області» було затверджено
територію Дмитрівської сільської ради з адміністративним центром в
с. Дмитрівка, куди увійшли також громади Бузівської, Личанської,
Петрушківської, Шпитьківської сільських рад.
Відповідно до рішень № 8/1 першої сесії восьмого скликання
Дмитрівської сільської ради від 10.11.2020 «Про реорганізацію Бузівської
сільської ради, Личанської сільської ради, Петрушківської сільської ради,
Шпитьківської сільської ради шляхом приєднання до Дмитрівської сільської
ради» та № 4/2 другої сесії Дмитрівської сільської ради восьмого скликання
від 24.11.2020 «Про утворення старостинських округів», на території
Дмитрівської сільської ради було утворено 4 старостинських округи:
1. Бузівський з центром в селі Бузова;
2. Личанський з центром в селі Личанка;
3. Петрушківський з центром в селі Петрушки;
4. Шпитьківський з центром в селі Шпитьки.
Таким чином до складу Дмитрівської сільської ради входить 14 сіл:
Дмитрівка, Мила, Капітанівка, Бузова, Буча, Горбовичі, Гурівщина, Личанка,
Лісне, Любимівка, Мрія, Петрушки, Хмільна, Шпитьки.
Становлення Дмитрівської громади відбувається в час, насичений
подіями політичного, економічного та соціального характеру:
– розповсюдження коронавірусної хвороби, введення карантинних
обмежень негативно впливають як на фінансовий стан громади, так і на
фінансовий та емоційний стан громадян;
– світова енергетична криза призвела до оголошення в багатьох регіонах
України надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з відсутністю
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період
2021/2022 р.;
– становлення Дмитрівської територіальної громади співпало з
установчими процесами Бучанського району, що викликало великі труднощі
під час оформлення документів та розмежування повноважень і ресурсів між
районом та громадою.
Не зважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас упродовж цього
року, ми співпрацюємо з районними, обласними та державними органами
влади, щоб виконати прийняті нами Програми та зобов’язання.

Як голова громади, планую та забезпечую злагоджену, прозору роботу
депутатського корпусу, виконавчого комітету та працівників структурних
підрозділів сільської ради.
Сільська рада восьмого скликання розпочала свою представницьку
роботу 10 листопада 2020 року після оголошення результатів по виборах
сільського голови та депутатів Дмитрівської сільської ради, 25 жовтня
2020 року. До складу сільської ради було обрано 22 депутати від усієї
територіальної громади.
Для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до
повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
виконавчого комітету, утворено 4 постійні депутатські комісії:
– постійна комісія з питань прав людини, законності, охорони
правопорядку, депутатської діяльності і етики та регламенту;
– постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва, комунальної власності, житловокомунального господарства;
– постійна комісія з питань регулювання земельних відносин,
архітектури, будівництва, перспективного планування, екології та
благоустрою;
– постійна комісія з питань медицини, освіти, культури, спорту,
духовності, молодіжної та соціальної політики.
За звітній період Дмитрівською сільською радою було проведено
16 сесій, дві з яких відбулись позачергово, та розглянуто на них 1489 питань.
За цей час було розроблено та затверджено 26 Програм, за якими живе і
працює громада.
24 листопада 2020 року на І сесії Дмитрівської сільської ради восьмого
скликання було затверджено склад виконавчого комітету Дмитрівської
сільської ради, до якого увійшли 32 особи. Впродовж 2021 року виконавчим
комітетом було проведено 12 засідань, на яких було прийнято 320 рішень з
різного роду питань.
Переважно ці питання стосувалися організації життя громади, освіти,
культури, соціального захисту, житлово-комунального господарства,
благоустрою, організації харчування дітей в навчальних закладах, взяття на
квартирний облік, питання захисту дітей та їх оздоровлення, надання
матеріальної допомоги різним верствам населення тощо.
Для забезпечення організаційної, правової, інформаційної, аналітичної,
матеріально-технічної діяльності Дмитрівської сільської ради, депутатів
сільської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради,
сільського голови, Виконавчого комітету, сприяння здійсненню сільською
радою та її виконавчими органами взаємодії і зв’язку з територіальною
громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими
особами районної, обласної та державної влади функціонує виконавчий апарат
Дмитрівської сільської ради.

Структурними підрозділами Дмитрівської сільської ради є:
– Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
– відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного
виховання;
– служба у справах дітей;
– фінансовий відділ;
– відділ бухгалтерського обліку та звітності;
– відділ технічного та господарського забезпечення;
– загальний відділ;
– відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю;
– юридичний відділ;
– відділ кадрового забезпечення;
– відділ соціального захисту населення;
– відділ містобудування та архітектури;
– відділ державного архітектурно-будівельного контролю;
– відділ комунальної власності, земельних відносин та екологічних
питань;
– відділ оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами;
Штатним розкладом Дмитрівської сільської ради передбачено 133
працівники. Керівники відділів та спеціалісти відбиралися на посади за
результатами конкурсів. Станом на 01.01.2022 працює 99 осіб.
На утримання сільської ради у 2021 році було витрачено
24 546 178,00 грн.
За звітний період сільським головою видано 629 розпоряджень з
основної діяльності та кадрових питань.
Від центральних, обласних, районних органів влади, установ та
організацій протягом 2021 року надійшло та опрацьовано більш ніж
2755 листів.
Всього за звітний період до Дмитрівської сільської ради та
старостинських округів надійшло 2706 звернень громадян (у тому числі 2272
на особистому прийомі громадян (1590 – сільським головою), 434 поштою та
електронною поштою).
Серед питань, що найчастіше піднімаються у зверненнях, є земельні
питання – 1410. Відділом комунальної власності, земельних відносин та
екологічних питань на розгляд сесії Дмитрівської сільської ради готуються
проекти рішень:
– про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (від 30 до 50 на кожну сесію);
– про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (близько 100 на кожну сесію);
– про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачі її у власність (до 50 питань на кожну сесію).

Було виготовлено нормативно грошову оцінку на всі 14 населених
пунктів Дмитрівської сільської ради, розроблено детальні плани територій,
підготовлено та проведено громадські слухання з питань перевірки,
погодження проектів землеустрою, надано відповіді на:
– інформаційні запити – 87;
– адвокатські запити – 165;
– запити прокуратури – 20;
– протягом 2021 року було відкрито 44 судові справи, з яких по 21 ухвала суду
прийнята на користь сільської ради, інші ще розглядаються,
а також листи проведення моніторингу генеральних планів.
Основним підрозділом, який надає адміністративні послуги жителям
громади є Центр надання адміністративних послуг, який був створений в
нашій громаді влітку 2020 року.
У ЦНАП працює 7 адміністраторів та 1 державний реєстратор.
Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), утворений
Дмитрівською сільською радою з метою спрощення процедури отримання
адміністративних послуг, в тому числі послуг, передбачених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» та поліпшення якості їх надання за сучасними
стандартами в форматі «Єдиного вікна».
Питання, які виникають при організації надання адміністративних
послуг, вирішуються в робочому порядку.
Основними завданнями ЦНАПу є:
– організація зручної системи надання адміністративних послуг у
найкоротший термін та за - мінімальної кількості відвідувань;
– спрощення процедури отримання адміністративних послуг;
– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок
надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.
ЦНАП розташований на першому поверсі приміщення Дмитрівської
сільської ради, має зону очікування, в якій розміщено інформаційні стенди.
Для зручності жителів громади в приміщенні сільської ради, встановлено POS
термінал для сплати платежів банківськими картками або готівкою. Операції
по сплаті зазначених платежів проводять працівниками ЦНАПу.
На офіційному сайті Дмитрівської сільської ради оприлюднюється
інформація щодо діяльності Центру та графік прийому громадян у сфері
надання адміністративних послуг.
В Центрі передбачена можливість вільного пересування для осіб з
обмеженими можливостями, а на прилеглій території є місця для безоплатної
стоянки особистого автотранспорту.
Для швидкого обслуговування громадян, робочі місця адміністраторів
розділені за принципом прийому і видачі.
Щодня громадянам надаються консультації щодо отримання
адміністративних послуг, інших юридичних питань та шляхи їх вирішення.
Загалом наданих консультацій – 14500.

Постійно опрацьовуються відповіді на телефонні дзвінки (від 20-30
телефонних дзвінків щодня).
За 2021рік окремо по кожному з суб’єктів виконання
адміністративних послуг ЦНАПом опрацьовано:
Відділ №3 Управління у Бучанському районі Головного управління
Держгеокадастру у Київській області:
звернень – 3398;
надано послуг – 1381, з яких відмов у наданні послуг –758;
консультацій 3398;
видача готових документів замовлених через онлайн сервіс – 200;
виготовлено витягів ДЗК (безпосередньо адміністраторами ЦНАП,
особистий доступ) – 547.
Боярський відділ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області:
надано послуг – 1013, з них відмов у наданні послуг – 9,
консультацій – 3612.
Управління соціального захисту населення Бучанського району:
надано послуг – 15;
консультацій – 198.
Документи дозвільного характеру (перевезення габаритних вантажів):
надано послуг – 426;
консультацій – 254.
Служба у справах дітей:
надано послуг –40, з них відмов у наданні послуг – 1;
консультацій – 127.
Відділ державної реєстрації управління ЦНАП виконавчого
комітету Дмитрівської сільської ради:
З питань реєстрації речових прав на нерухоме майно:
надано послуг – 780;
консультацій – 12654;
безпосередньо адміністраторами ЦНАП, через особистий доступ надано
довідок (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта
нерухомого майна) – 165.
З питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
надано послуг – 47, з них відмов у наданні послуг – 2;
консультацій – 174.
Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб управління
ЦНАП виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:
надано послуг, а саме: реєстрація місця проживання – 1043, зняття з
місця реєстрації – 326;
консультацій – 965;
оформлено адміністративних протоколів про порушення терміну
реєстрації місця проживання – 108;
довідка ф.13 за вказаний період видано – 1282.

З 01.08.2021 р. адміністраторами ЦНАП зареєстровано 92 заяви на
зарахування до закладів дошкільної освіти.
ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
Джерелами формування загального фонду бюджету Дмитрівської
сільської територіальної громади на 2021 рік у частині доходів є надходження,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
Дохідна частина сільського бюджету
За 2021 рік до загального та спеціального фондів сільського бюджету
Дмитрівської сільської ради, враховуючи міжбюджетні трансферти в сумі
46 565 070,02 грн., надійшло 241 624 016,85 грн: до загального фонду
235 441 047,00 грн., до спеціального – 6 182 969,85 грн, що становить 119,32 %
до уточненого плану.
Одним з основних джерел власних надходжень загального фонду є:
Податок та збір на доходи фізичних осіб: отримано 95 407 384,54 грн.,
при плані 69 789 500,00 грн, що складає виконання 129,36% до уточненого
плану. Основними бюджетоутворюючими платниками податку на доходи є :
– ТОВ Віннер імпортс Україна;
– Медичний центр імені академіка Спіженка;
– АРЕНСIЯ ЕКСПЛОРАТОРI МЕДIСIН, ТОВ;
– ТОВ Чиста вода.
Акцизного податку за 2021 ріку надійшло в сумі 48 636 982,29 грн при
плані 41 418 506,00 грн. що складає 117,43% до плану. Найбільші платники
податку є:
– ПП Хотей 2019;
– ТОВ Фора:
– ТОВ АТБ маркет;
– Євро смарт пауер;
– ПП «Укрпластсистем»;
– ПП Амік України.
Місцеві податки та збори: надійшло 43 656 954,21 грн, перевиконання
становить 9 495 090,21 грн.
Податок на майно: надійшло 24 705 642,51 грн. Процент виконання
склав – 115,13%, з них:
– за сплату земельного податку з фізичних осіб: фактично надійшло
1 802 693,98 грн (недовиконання склало 57 306,02 грн).
– за орендну плату з юридичних осіб: за 2021 рік надійшло у загальній сумі
11 704 168,63 грн (перевиконання становить 3 738 986,63 грн), що склало
146,63%. Найбільші платники земельного податку є:
– ТОВ Жовтень;
– ТОВ Інтеркабель;
– ТОВ Мактрейд;
– ТОВ Свікор.
– Єдиного податку: за звітний період надійшло 18 806 616,78 грн при плані
11 103 100,00 грн, або виконано 151,01 % до планових показників.

По спеціальному фонду до бюджету Дмитрівської сільської ради за
2021 рік надійшло 6 182 969,85 грн:
– екологічний податок – 27 209,53 грн;
– інші неподаткові надходження – 187 968,21 грн;
– власні надходження склали – 3 648 964,50 грн;
– кошти від продажу землі – 2 316 143,61 грн.;
– цільові фонди – 2684,00 грн.
Видатки сільського бюджету
Протягом 2021 року профінансовано видатків загального фонду бюджету
Дмитрівської сільської ради з урахуванням трансфертів з державного та
обласного бюджетів в сумі – 199 610 824,09 грн., що забезпечило виконання
показників видаткової частини сільського бюджету на 89,11 % планового
обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.
Фінансування спеціального фонду складає 27 965 987,85 або 72,62 %
планових показників.
Проведено фінансування головних розпорядників коштів по загальному
фонду:
– Дмитрівська сільська рада – 65 976 098,94 грн;
– Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного
виховання – 127 564 401,40 грн;
– Фінансовий відділ – 6 070 323,75 грн.
Код

2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2271
2272
2273
2274
2275
2282

2610

Найменування

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

З початку
року
103 303 079,14
22 831 017,05
11 432 103,66
133 816,55
3 181 608,91
15 645 040,57
51 983,00
8 889 256,13
416 643,40
3 496 010,32
2 063 963,19
256 430,48
2 482 697,48

25 389 709,42

Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
2730
Інші виплати населенню
2800
Інші поточні видатки
ВСЬОГО:
2620

4 331 409,56
1 672 266,89
33 788,34
199 610 824,09

Протягом звітного періоду фінансовим відділом було перераховано
трансфертів з загального фонду в сумі – 4 302 512,73 гривень, з них:
– Субвенція Білогородській ТГ – 1 344 924,00 грн. (408 624,00 – оплата
енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я амбулаторії загальної
практики сімейної медицини , 936 300,00 – фінансування заробітної плати
працівників невідкладної допомоги);
– Субвенція Боярській ТГ – 1 000 000,00 грн. (на медикаментозне
забезпечення громадян Дмитрівської ТГ);
– Субвенція Боярській ТГ – 108 719,13 грн. (на проходження медичного
огляду юнаків призивного віку Дмитрівської ТГ);
– Субвенція Вишневій ТГ – 300 000,00 грн. (на проходження медичного
огляду юнаків призивного віку Дмитрівської ТГ);
– Субвенція Вишневій ТГ – 75 900,00 грн. (фінансове забезпечення
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вишневої міської
ради Бучанського району Київської області з питань забезпечення прав дітей
віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, які проживають на
території Дмитрівської територіальної громади);
– Субвенція Борщагівській ТГ – 56 969,00 грн. (на утримання трудового
архіву);
– Реверсна дотація – 1 416 000,00 грн.

БЛАГОУСТРІЙ
На території сіл Дмитрівської сільської ради у 2021 році за рахунок
коштів місцевого бюджету були проведені наступні роботи:
Ремонт дорожнього покриття
с. Петрушки (387338,96 грн):
вул. 40-річчя Перемоги, вул. Гагаріна, вул. Шевченка, вул. Миру,
вул. Соснова, вул. Лісна, вул. Центральна, вул. Лесі Українки, вул. Лісова,
пров. Озерний.
с. Личанка (244466,41 грн):
вул. Кооперативна; вул. Незалежності;
вул. Вагнера

вул. Козацька;

вул. Нова;

с. Шпитьки (341256,61 грн):
вул. Гагаріна,
вул. Щедра,
вул. Лєрмонтова,
вул. Оксамитова, вул. Незалежності;
Поточний ремонт ринкової площі (124111,27 грн)

вул. Покровська,

с. Горбовичі (98116,07 грн):
вул. Київська, вул. Некрасова
с. Лісне (49671,67 грн):
вул. Лісна
с. Дмитрівка (1745341,29 грн):
вул. Дружна,
вул. Довженка,
вул. Волошкова,
вул. Березова,
вул. Дружби, вул. Ірпінська, вул. Мічуріна, вул. Нова, вул. Північна,
вул. Молодіжна, вул. Садова, вул. Олімпійська, вул. Вишнева; вул. Зелена;
вул. Оксамитова; вул. Козацька, вул. Дачна.
Проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту тротуару
та облаштування тротуару (39799,00 грн)
с. Капітанівка (98900,00 грн):
вул. Лісова; вул. Соборна
с. Мила (97175,00 грн):
вул. 40-річчя Перемоги, вул. Затишна.
Вуличне освітлення
с. Петрушки (27689,75 грн):
проєктні роботи по будівництву
вул. Дзвінкова;
вул. Індустріальна.
с. Шпитьки (177945,38 грн):
вул. Центральна, Лєрмонтова;
вул. Покровська, Молодіжна;
вул. Садова, Медова, Щорса;
вул. Гоголя;
вул. Гагаріна;
вул. Шевченка;
вул. Волошкова; вул. Весняна; Л-ТП-1300

с. Личанка (7573,62 грн):
Поточний ремонт
вул. Польова

вул. Аеродромна;

с. Горбовичі (82463,07 грн):
Поточний ремонт
вул. Вишнева; вул. Київська; вул. Некрасова; вул. Мельникова
с. Лісне(31669,25 грн):
Поточний ремонт
с. Дмитрівка (170324,07 грн):
Поточний (аварійний) ремонт кабельної лінії (92965,94 грн)
Коригування проєкту по будівництву мереж електропостачання масиву
«КУБА» (34483,34 грн);
Будівництво
мережі
вуличного
освітлення
вул. Травнева
(191794,32 грн);
Поточний ремонт (312915,42 грн)
вул. Миру; вул. Нова; вул. Жовтнева; вул. Садова; вул. Лісна;
вул. Мічуріна; вул. Дачна.
Вуличне освітлення стадіону
Ремонт опори
с. Мила (329432,44 грн):
Поточний ремонт (36721,18 грн)
вул. Комарова
вул. Садова
Будівництво вуличного освітлення (292711,26 грн)
вул. Комарова (с. Мила-с. Петрушки)
с. Бузова (19783,55 грн):
Поточний ремонт
с. Гурівщина (49003,02 грн):
Поточний ремонт
с. Буча (27022,39 грн):
Поточний ремонт.
Проектно-кошторисна документація
вуличного освітлення (15000,00 грн).

по

капітальному

Поточний ремонт пандусів
с. Дмитрівка (469392,00 грн);
с. Гурівщина (21532,80 грн);
с. Личанка (29969,08 грн).

ремонту

Видалення сухостійних та аварійних дерев, шкідливих рослин
с. Шпитьки (134309,08 грн);
с. Дмитрівка (49780,00 грн)
с. Личанка (10300,00 грн);
с. Гурівщина (1716,00 грн);
с. Мила (12011,00 грн).
Ремонт меморіалів та пам’ятників
с. Личанка (43630,66 грн);
с. Любимівка (25883,88 грн).
Рішенням Дмитрівської сільської ради № 7/8 від 27.05.2021 р. були
затверджені «Правила благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської
ради». Рішенням Виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради № 135 від
27.05.2021 була створена Комісія з благоустрою Виконавчого комітету
Дмитрівської сільської ради.
За підтримки сільської ради систематично проводиться ліквідація
стихійних сміттєзвалищ, косіння трави на кладовищах та придорожніх смугах,
в населених пунктах громади встановлено спеціальні контейнери для
роздільного збору твердих побутових відходів.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У громаді працює чотири комунальних підприємства, які надають
жителям громади комунальні послуги.
Дотації Дмитрівської сільської ради Комунальним підприємствам в сумі
– 16 357 322,23 грн.
ТОВ «Дмитрівка Комунсервіс»
Дотація Дмитрівської сільської ради – 12 760 643,76 грн.
ТОВ «Дмитрівка Комунсервіс» надає послуги Дмитрівці, Милій,
Капітанівці.
За звітний рік підприємством
виплачено із загального фонду:
– Заробітна плата 6 883 573,62 грн;
– Податки (ЄСВ 22%) 1 622 367,42 грн;
– ПДФО 18% 1 239 043,25 грн;

– Військовий збір 103 253,61 грн;
– Поточний ремонт покрівлі водонапірної будівлі по вул. Садова с. Мила
21 233,15 грн.
– Поточний ремонт приміщення складу (слюсарка) по вул. Молодіжна
с. Дмитрівка 49 980,34 грн.
– Поточний ремонт кімнати охорони по вул. Молодіжна с. Дмитрівка –
49 820,50 грн.
– Поточний ремонт душової кімнати гуртожитку № 3 по вул. Молодіжна
с. Дмитрівка 29 855,74 грн.
– Поточно- аварійний ремонт внутрішніх систем водопроводу по вул. Соснова
№ 5,6,7 с. Капітанівка – 49 872,73 грн.
– гідродинамічне очищення котлів КГБ – 100 12 000,00 грн.
виплачено із спеціального фонду:
– Перша черга капітального ремонту мережі водопостачання по вул. Мічуріна
в с. Дмитрівка 2 654 278,42 грн.
– Перерахунок кошторисних розрахунків капітального ремонту ІІ та ІІІ черги
капітального ремонту водопровода по вул. Мічуріна, 40-річчя Перемоги,
Гагаріна, Миру в с. Дмитрівка 19 440,00 грн.
– Здійснення авторського нагляду капітального ремонту мережі
водопостачання по вул. Мічуріна в с. Дмитрівка І черга 24 300,00 грн.
– Капітальний ремонт зливної каналізації по вул. Радісна та вул. Гагаріна в
сумі 3 950 966,00 грн.
– Технічний нагляд капітального ремонту мережі водопостачання по вул.
Мічуріна в с. Дмитрівка І черга – 34 624,88 грн.
– Проект реконструкції огорожі навколо очисних споруд – 19 440,00 грн.
– Придбання бензогенератора – 14 800,00 грн.
КП «Світанок 2000»
Дотація Дмитрівської сільської ради – 636 662,00 грн.
За звітний період КП «Світанок 2000» отримало субвенцію в сумі
428 200,00 грн;
– Чистка снігу в селах Бузова, Гурівщина, Любимівка, Хмільна, Буча –
98 250,00 грн;
– Вивіз стихійного сміття – 40 000,00 грн;
– Вивіз гілля з с. Бузова – 14 400,00 грн;
– Послуги автовишки с. Бузова – 4 800,00 грн;
– Чистка водо вежі с. Бузова – 29 994,00 грн;
– Вивіз сміття з с. Бузова – 12 852,00 грн;
– Заробітна плата та ЄСВ – 227 904,00 грн.

Також було отримано кошти на спеціальний рахунок в сумі
1 440 710,00 грн., на капітальний ремонт водопровідної мережі на житловому
масиві с. Бузова (виконано) та 49 900,00 грн на закупівлю генератора.
КП «Добробут»
Дотація Дмитрівської сільської ради – 1 320 735,00 грн.
Надійшло бюджетних коштів на рахунок КП «Добробут» за звітний
період в сумі 2 289 093,00 грн., з них витрачено:
– Заробітна плата – 738 870,48 грн;
– Нарахування на заробітну плату – 165 442,76 грн;
– Закупівля сміттєвих контейнерів – 24 000,00 грн;
– Витрати на запчастини та матеріали на сміттєвоз – 15 040,20 грн;
– Інші матеріали – 5 160,84 грн;
– Купівля насосів – 29 295,00 грн;
– Оплата послуг (крім комунальних) – 90 434,60 грн.
– Покрівля будинку по вулиці Гагаріна в с. Шпитьки – 1 047 602,00 грн;
– Технічний нагляд – 12 602,00 грн.
КП «Лісне»
Дотація Дмитрівської сільської ради – 891 385,00 грн.
У звітному періоді на рахунок КП «Лісне» надійшло 903 900,00 грн.
бюджетних коштів, які були витрачені на виконання таких робіт:
– Промивка каналізаційної мережі – 48929,70 грн;
– Закупівля фарби для фарбування огорожі – 9 874,68 грн;
– Поточний ремонт каналізації – 29 577,47 грн;
– Заробітна плата – 470 499,30 грн;
– Нарахування на заробітну плату з (ЄСВ) – 105 861,09 грн;
– Закупівля генератора – 49890,00 грн.
Також за звітній період був виконаний поточний ремонт каналізаційної
мережі по вулиці Лісна, 8, гідродинамічне очищення водонапірної вежі та
трубопроводів водопровідної мережі по вулиці Лісна, 2 в селі Лісне.
ОСВІТА
На забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей дошкільного
віку та реалізації поставлених завдань була спрямована діяльність мережі
закладів дошкільної освіти. На території Дмитрівської сільської ради
функціонує 5 комунальних закладів дошкільної освіти:
– комунальний заклад «Дмитрівський заклад дошкільної освіти (ясласадок) комбінованого типу «Дзвіночок» (с. Дмитрівка);

– комунальний заклад «Личанський заклад дошкільної освіти «Калинка»
(с. Личанка);
– комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок)
«Лісний» (с. Лісне);
– комунальний заклад «Бузівський заклад дошкільної освіти «Пролісок»
(с. Бузова);
– комунальний заклад «Шпитьківський заклад дошкільної освіти
«Світлячок» (с. Шпитьки).
У зазначених закладах навчається та виховується 553 дитини, працює
140 працівників.
Комунальний заклад «Дмитрівський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) комбінованого типу «Дзвіночок»
(с. Дмитрівка)
Загальна кількість дітей, що відвідують садочок – 221.
Дмитрівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» нараховує 9 груп,
1 інклюзивну групу та 2 логопедичні групи.
Працює 57 працівників, з них педагогічних – 28 осіб, непедагогічних –
29 осіб .
На харчування дітей у 2021 році було витрачено:
– бюджетних коштів – 616 313,05 грн.
Харчодень – 75 грн. Батьківська плата становить 60% від вартості
харчування.
Поточні видатки складають:
– Заробітна плата – 6 661 644,17 грн;
– Закупівля на харчоблок технологічного обладнання – 94 440,29 грн;
– Товари на ковід – 14 705,25 грн;
– Меблі, жалюзі, оргтехніка –67 957,02 грн;
– Послуги (виконання певних робіт) – 415 533,34 грн;
– Комунальні послуги – 309 330,68 грн;
– Харчування – 616 313,05 грн;
– Медогляд –12 610,00 грн;
– Озеленення території – 88 309,32 грн;
– Кондиціонери (2шт) – 19 468,00 грн;
– Шкільні рюкзаки – 27 245,82 грн;
– Сантехніка – 49 901,00 грн;
– Комп’ютерне обладнання – 27 139,02 грн;
– Облаштування дитячого майданчика – 83 408,00 грн;
– Машина прально-сушильна – 19 899,00 грн;
– Технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації – 22 680,00 грн;
– Технічне обслуговування комп’ютерної техніки – 46 100,00 грн;
– Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища – 49 802,08 грн;
– Технічне обслуговування орг.техніки – 38 593,50 грн;
– Дезінфекція приміщення закладу – 37 979,20 грн;
– Ремонт та технічне обслуговування котельні – 73 228,31 грн;

– Поточний ремонт приміщення – 49 488,39 грн;
– Поточний ремонт та улаштування сходів – 35 893,12 грн;
– Ремонт та технічне обслуговування обладнання котельні – 79 626,88 грн;
– Улаштування паркану – 49 333,12 грн;
– Інші видатки – 256,68 грн.
Комунальний заклад
«Бузівський заклад дошкільної освіти «Пролісок»
(с. Бузова)
Загальна кількість дітей, що відвідують садочок – 153. У 2021 році
зараховано до ЗДО – 40 дітей. У закладі «Пролісок» функціонує 7 груп.
У ЗДО «Пролісок» працює 34 працівники, з них педагогічних – 14,
непедагогічних – 20.
На харчування дітей за звітний період було витрачено:
– бюджетних коштів – 283 110,00 грн
Харчодень – 75,00 грн. Батьківська плата становить 60% від вартості
харчування.
Поточні видатки складають:
– Заробітна плата – 4 754 650,00 грн, ЄСВ - 1 075 361,00 грн;
– Закупівля на харчоблок технологічного обладнання – 36 803,61 грн;
– Придбані рюкзаки – 29 600,46 грн;
– Товари на ковід – 14 959,00 грн;
– Багатофункціональний пристрій – 10 626,00 грн;
– Шкаф для біл.(7шт) – 15 736,00 грн;
– Пісочниці трасформ(6 шт) – 31 800,00 грн;
– Стіл письмовий (7 шт) – 9 387,00 грн;
– Насосна частина – 15 332,00 грн;
– Будматеріали для ремонту даху – 26 206,80 грн;
– Послуги в сфері інформатизації – 15 140,00 грн;
– Монтаж системи знезараження питної води – 24 600,00 грн;
– Послуги (виконання певних робіт)– 70 824,00 грн;
– Комунальні послуги – 474 858,00 грн;
– Харчування – 283 110,00 грн;
– Медогляд – 16 950,00 грн;
Інші видатки – 4 930,00 грн.
Комунальний заклад
«Личанський заклад дошкільної освіти «Калинка»
(с. Личанка)
Загальна кількість дітей, що відвідують садочок – 56.
За виділені кошти було проведено розрахунки за комунальні послуги,
придбано продукти харчування та техніка, проведено поточні ремонти
приміщень.

У 2021 році зараховано 17 дітей (1 дитина до старшої групи, 16 дітей до
молодшої групи).
Працює 15 осіб, з них педагогічних працівників – 4, основних – 11,
інші – 1 сумісник (0,5 музичний керівник), 1 – угода (бухгалтер), 2 – оператори
газової котельні (опалювальний сезон).
На харчування дітей у 2021 році було витрачено:
– бюджетних коштів – 170 400,42 грн
– спеціальних коштів (батьківська плата) – 69 480,60 грн.
Харчодень – 55 грн. Батьківська плата становить 60% від вартості
харчування. Звільнено від плати за харчування на 100% – 4 дітей; на 50% – 4
дітей.
Поточні видатки складають:
– Поточний ремонт груп та санвузлів – 362 415,20 грн;
– Придбано комплект комп’ютерного обладнання – 77 847,00 грн;
– Закупівля техніки – 50 574,00 грн.;
– Кухонне приладдя – 81 224,00 грн;
– Меблі – 16 170,00 грн;
– Комплект пральна та сушильна машина – 35 260,00 грн;
– Рюкзаки – 6 487,26 грн
– Закуплено технологічне обладнання на харчоблок – 21 940,00 грн;
– Харчування – 110 489,42 грн;
– Медогляд – 7 121,93 грн;
– Надані послуги закладу (обслуговування газового котла,
обслуговування пожежної сигналізації та пульту охорони закладу,
встановлення та обслуговування бухгалтерської програми) – 95 575,51 грн;
Інші:
– Постільна білизна, господарчі, миючі товари та дезінфікуючі засоби –
79 465,13 грн.;
– Послуги, що надані закладу – 102 697,44 грн.;
– Комунальні послуги – 75 817,67 грн.;
– Заробітна плата з нарахуванням – 1 525 271,74 грн.
Комунальний заклад
«Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісний»
(с. Лісне)
Загальна кількість дітей, що відвідують садочок – 18, за 2021 рік в
КЗ ЗДО «Лісний» було зараховано 4 дитини, функціонує 2 групи.
За виділені кошти було проведено розрахунки за комунальні послуги,
придбано продукти харчування та техніка, проведено поточні ремонти
приміщень.
Працює 12 осіб, з них педагогічних працівників – 4. На харчування дітей
у 2021 році було витрачено:
– бюджетних коштів – 46 601,00 грн;
– спеціальних коштів (батьківська плата) – 9 068,00 грн.;

Харчодень – 55 грн. Батьківська плата становить 60% від вартості
харчування. Звільнено від плати за харчування на 50% – 2 дітей.
Поточні видатки КЗ ЗДО «Лісний» складають:
– Заробітна плата – 683 377,00 грн;
– Нарахування по заробітній платі – 162 416,00 грн;
– Комп’ютерне обладнання – 10 626,00 грн;
– Кухонні меблі та обладнання – 17 500 грн;
– Меблі для дитячого садочка – 48 700,00 грн;
– Шкільні рюкзаки – 6 346,68 грн;
– Столи офісні – 13 550,00 грн;
– Поличка з нержавійки – 8 000,00 грн;
– Паромийка та шафа для одягу 21 900,00 грн;
– Секційна огорожа хвіртка – 28 000,00 грн;
– Поточний ремонт – 286 000,00 грн;
– Пожежна сигналізація – 14 400,00 грн;
– Технічний проєкт по ремонту – 20 200,00 грн;
– Продукти харчування – 46 601,00 грн;
– Оплата послуг – 344 480,00 грн;
– Комунальні послуги – 48 417,00 грн.
Комунальний заклад
«Шпитьківський заклад дошкільної освіти «Світлячок»
(с. Шпитьки)
Загальна кількість дітей, що відвідують садочок – 122.
За виділені кошти було проведено розрахунки за комунальні послуги,
придбано продукти харчування та техніка, проведено поточні ремонти
приміщень.
Працює в дитячому садку 30 осіб, з них педагогічних працівників – 11,
непедагогічних – 19.
На харчування дітей у 2021 році було витрачено бюджетних коштів –
408 796,48 грн., спеціальних коштів – 156 253,21 грн (батьківська плата).
Харчодень – 55 грн. Батьківська плата становить 60% від вартості
харчування. Звільнено від плати за харчування на 100% – 4 дитини, на 50% –
13 дітей.
Поточні видатки складають:
– шкільні рюкзаки – 10 985,00 грн;
– Матеріали для поточного ремонту – 8 250,61 грн;
– поточний ремонт – 50 000,00 грн;
– Придбано основні засоби – 913 402,00 грн;
– Комплект комп’ютерного обладнання – 30 000,00 грн;
– Постільна білизна (90комп) – 37 200,00 грн;
– Кухонне приладдя – 290 168,00 грн;
– Пральна машина, сушильна машина, парова машина – 54 700,00 грн;
– Меблі (ліжка 60шт., наповнюваність груп) – 415 134,00 грн;

– Тюль, штори – 86 200,00; грн;
– Комунальні послуги – 362 464,43 грн;
– Медогляд – 38 299,50 грн;
Станом на 01.09.2021 року у Шпитьківський заклад дошкільної освіти
«Світлячок» після реконструкції відкрито 2 додаткові групи (40 додаткових
місць), у закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісний» – одну додаткову
групу (15 додаткових місць).
Існуюча мережа закладів дошкільної освіти задовольняє потреби
жителів Дмитрівської сільської ради в дошкільному навчанні та вихованні.
У Дмитрівській територіальній громаді функціонує 3 заклади
загальної середньої освіти комунальної форми власності:
– Бузівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дмитрівської сільської
ради;
– Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дмитрівської
сільської ради;
– Шпитьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дмитрівської
сільської ради.
Всього в закладах освіти працює 79 класів, у яких здобувають освіту
1901 учень.
У 2021 році дев’яті класи закінчили 156 учнів, з них 6 учнів з відзнакою,
11 класи закінчили 61 учень. За результатами навчання золотими медалями
нагороджені 3 випускники.
У закладах освіти функціонує 8 перших класів, до яких зараховано
190 учнів.
У березні 2021 року заклади загальної середньої освіти одержали ліцензії
на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
(Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від
01.03.2021 року № 100).
Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу дошкільної освіти та загальної середньої освіти Дмитрівської
територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Дмитрівської сільської ради № 80 від 29 квітня 2021 року 16 червня 2021 року
в Дмитрівській територіальній громаді успішно завершився конкурсний відбір
на посаду директорів Дмитрівської та Шпитьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дмитрівської сільської ради та було обрано нових директорів.
27 серпня 2021 року проведено серпневу конференцію для директорів та
педагогічних працівників закладів освіти, де було обговорено Стратегію
розвитку закладів освіти на 2021-2024 роки, зумовлену якісним оновленням
змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із
європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами
суспільства щодо якісної і доступної освіти.
У 2021 році за кошти державного бюджету були видані підручники для
4 та 8 класів. 1638 підручників для 4 класів отримали заклади освіти, що

становить 100% від замовлення. 1637 підручників для 8 класів отримали
заклади, що становить 54,27% від замовлення
Харчування дітей у закладах освіти здійснюється відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження
норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку». Закладами загальної середньої освіти було
складане орієнтовне чотирьох тижневе меню за Євгеном Клопотенком зі
«Збірника рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та
оздоровчих закладах».
Постачання
продовольчих
товарів
здійснюється
різними
постачальниками у відповідності до проведених тендерних процедур та
заключених договорів. Продукти харчування та продовольча сировина
надходять до закладів освіти із супровідними документами, які свідчать про їх
походження та якість (сертифікати відповідності).
Відповідно до рішення сесії 11 сесії 8 скликання №14/11 від 18 серпня
2021 року «Про внесення змін в рішення 3 сесії 8 скликання від 22.12.2020 р.
№ 3/1/3 « Про організацію харчування та встановлення вартості харчування на
2021 рік у закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради
Бучанського району Київської області» затверджено вартість сніданку у
закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради з
01.09.2021 року в межах 30 грн. на 1 дитину (одноразово за день) для учнів
1-4 класів та учнів пільгових категорій; вартість обіду у закладах загальної
середньої освіти Дмитрівської сільської ради з 01.09.2021 року на одного учня
1-11 класів за рахунок батьківських коштів, а також для працівників закладів
освіти за рахунок власних коштів в межах 30 грн.
Бузівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Дмитрівської сільської ради
У Бузівській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 500 учнів, функціонує
22 класи, 5 груп подовженого дня (150 учнів), 6 інклюзивних класів (8 учнів).
Всього працівників – 65. Педагогічних працівників – 37, непедагогічних
– 28.
Логопедичні групи відвідують 53 дитини на групових та індивідуальних
заняттях, 8 учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах.
Форма навчання в Бузівській ЗОШ І-ІІІ ступенів: очна, індивідуальна
(педагогічний патронаж та сімейна), дистанційна.
Охоплено харчуванням (1-4 класи) 225 учнів, пільгове харчування – 56.
Поточні видатки в 2021 році складають:
– Заробітна плата – 11 490 263,00 грн;
– НУШ – 75 318,00 грн;
– Закупівля технологічного обладнання харчоблоку – 507 954,00 грн;
– Придбання товарів (господарські, канцелярські) – 30 327,00 грн;

– Товари на ковід – 7 567,00 грн;
– Меблі, жалюзі, оргтехніка – 464 756,00 грн;
– Послуги (виконання певних робіт) – 370 124,00 грн;
– Комунальні послуги – 509 584,00 грн;
– Харчування – 298 215,00 грн;
– Медогляд – 24 623,00 грн;
– придбання меблів – 229 230,00 грн;
– придбання комп’ютерного обладнання – 617 216,00 грн;
– кухонне приладдя – 72 448,00 грн;
– електричні побутові прилади – 424 100,00 грн;
– паркан бетонний – 48 994,00 грн;
– спортивне приладдя – 34 777,00 грн;
– проектування пожежної сигналізації – 49 475,00 грн;
– проектування блискавкозахисту –47 314,00 грн;
– Інші видатки – 59 048,00 грн.
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Дмитрівської сільської ради
У Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 629 учнів, функціонує
26 класів, 3 групи подовженого дня (90 учнів), 3 інклюзивні класи.
Всього працівників – 72. Педагогічних працівників – 46, непедагогічних
– 26.
Форма навчання в Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів: очна, дистанційна,
змішана, індивідуальна (педагогічний патронаж та сімейна).
Охоплено харчуванням (1-4 класи) 286 учнів, пільгове харчування
43 учні.
Поточні видатки в 2021 році складають:
– Заробітна плата – 8 921 397,70 грн;
– Придбання господарчих товарів – 539 501,17 грн;
– Харчування – 274 618,14 грн;
– Медогляд – 36 630,00 грн;
– Послуги (виконання певних робіт) – 633 510,24 грн;
– Поточний ремонт підвісної стелі в їдальні – 37 364,06 грн;
– Поточний ремонт каб № 18 – 34 259,03 грн
– Поточний ремонт вікон (каб.6,11,10, 9, 8) – 49 602,00 грн
– Капітальний ремонт приміщень (каб. 7, 8, 20, 22) – 877 656,84 грн
– Поточний ремонт автобусів – 115 680,00 грн
– Капітальний ремонт елементів благоустрою території – 2 000 000,00 грн
– Придбання підручників – 46 680,00 грн
– Придбання ноутбуків (НУШ) (2шт) – 39 990,00 грн
– Придбання нетбуків (7шт) – 109 795,00 грн

– Проекційні екрани (11шт) – 15 000,00 грн
– Офісні меблі – 49 883,00 грн
– Комплект меблів для їдальні – 75 514,00 грн
– Стінки комплекти парт – 76 119,00 грн
– Приладдя та обладнання для їдальні – 307 264,90 грн
– Лави гімнастичні в спортзал – 24900,00 грн
– Сервер в бухгалтерію – 19 800,00 грн
– Дизельне пальне – 134 784,00 грн
Шпитьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Дмитрівської сільської ради
У Шпитьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 768 учнів, функціонує
31 клас, 12 груп подовженого дня (316 учнів), 2 інклюзивні класи.
Всього працівників – 92. Педагогічних працівників – 54, непедагогічних
– 38.
Форма навчання в Шпитьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів: інституційна (очна
та дистанційна), індивідуальна (сімейна, педагогічний патронаж).
Охоплено харчуванням (1-4 класи) 316 учнів, пільгове харчування – 74.
Поточні видатки в 2021 році складають:
– Заробітна плата – 14 684 834,00 грн;
– НУШ – 141 320,00 грн;
– Закупівля технологічного обладнання харчоблоку – 485 413,00 грн;
– Придбання товарів (господарські, канцелярські) – 275 239,00 грн;
– Меблі, жалюзі, оргтехніка – 801 681,00 грн;
– капітальний ремонт головного корпусу – 1 115 320,50 грн;
– капітальний ремонт корпусу коридора школи – 842 282,40 грн;
– ремонт (каб. № 18), медичного кабінету – 148 993,51 грн;
– ремонт 2 корпусу кабінет № 8, 10,13, кабінет бухгалтерії – 1624 380,71;
– інтерактивна дошка, проектори, принтер, ПК (4шт) – 399 780,00 грн;
– ноутбуки (4шт) – 152 300,00 грн;
– інтерактивна дошка + проектор (2шт) – 99 900,00 грн;
– Комунальні послуги – 1 122 398,00 грн;
– Харчування – 369 425,00 грн;
– Медогляд – 9 412,00 грн;
–Інші видатки – 15 549,00 грн.
Загальна кількість дітей, що потребують перевезення у 2021/2022 н.р. –
935 учнів, які обслуговуються 5 шкільними автобусами.
На виконання рішення восьмої сесії восьмого скликання Дмитрівської
сільської ради від 28 травня 2021 року № 5/8 «Про організацію відпочинку
дітей в 2021 році», з метою забезпечення організованого, якісного
оздоровлення, відпочинку дітей влітку 2021 року було виділено
1 602 300,00 грн та направлено 245 дітей, які зареєстровані на території
Дмитрівської сільської ради та навчаються в закладах освіти Дмитрівської
територіальної громади.

У закладах освіти Дмитрівської територіальної громади створюються
оптимальні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. В
ЗДО «Дзвіночок» (с. Дмитрівка) функціонує одна інклюзивна група, де
навчається та виховується 3 дитини. У трьох закладах загальної середньої
освіти здобувають освіту 19 дітей з особливими освітніми потребами у
8 інклюзивних класах.
27 травня 2021 року між Дмитрівської сільською радою та Вишневою
міською радою був укладений договір щодо фінансового забезпечення роботи
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області, яка забезпечує здобуття загальної
середньої освіти в частині проведення комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дитини та організації інклюзивного навчання, забезпечення
прав дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, які
проживають на території Дмитрівської територіальної громади.
Освітні заклади з інклюзивним навчанням забезпечуються необхідними
корекційно-розвивальними засобами, у тому числі навчально-методичними
матеріалами, відповідно до запитів закладів та згідно з планом. Супровід,
підтримку, корекційні послуги у закладах освіти дітям з особливими освітніми
потребами надають відповідні фахівці згідно з потребою (практичні
психологи, соціальні педагоги, вчителі-логопеди, асистенти вчителя та
асистенти вихователя).
У Комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Школа
мистецтв «АРТ ВІВА» Дмитрівської сільської ради – 700 учнів, 62 вчителів,
12 інших працівників.
Поточні видатки в 2021 році складають:
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КУЛЬТУРА
Культурні потреби жителів Дмитрівської територіальної громади
забезпечують 4 будинки культури, 3 сільських клуби 1 центр дозвілля,
9 бібліотек, одна школа мистецтв, які охоплюють навчанням та гуртковою
роботою понад 800 наших земляків різновікових категорій.
При даних закладах діють:
народний аматорський колектив української пісні імені Євгена
Бобровнікова (керівник Андрій Стремчук), зразковий аматорський
хореографічний ансамбль «Любисток» (керівник Наталія Делієргієва) та
зразковий аматорський ансамбль спортивно-бального та сучасного танцю
«Парадайз» (керівник Ганна Дітковська), зразковий аматорський вокальний
ансамбль «Барвінок» (керівник Аліна Печена), зразкова аматорська вокальна
студія «Барви» (керівник Юлія Фільчакова), зразкова аматорська художня
студія «Веселка» (керівник Валерія Голдованська) – при Дмитрівському
будинку культури;
народний аматорський фольклорний колектив «Веселка» (керівник
Зінаїда Дегтяренко) при Личанській сільській бібліотеці;
народний хор «Надія» (керівник – заслужений працівник культури Чуприна Ю.Я.), народний аматорський ансамбль «Шпитьківчанка», студія
сучасної хореографії «Blago Dance», духовий оркестр «Мрія» – при
Шпитьківському будинку культури;

аматорський ансамбль української пісні «Калинове намисто» (с. Бузова);
аматорський ансамбль української пісні «Петрушаночка» (с. Петрушки)
та багато багато інших.
Відділ ОКМС згуртував в одне ціле усіх працівників культури громади,
які одним великим колективом почали проводити масові державні та сільські
свята, а це – дні сіл у Лісному, Бузовій, Петрушках, Дмитрівці. На жаль,
швидке розповсюдження коронавірусної інфекції не дало змогу провести такі
ж свята у Личанці та Шпитьках.
Окрім зазначеного, усі будинки культури та клуби привітали своїх
земляків онлайн з Днем Соборності України 21 січня, а 20 лютого вшанували
онлайн героїв Небесної сотні.
У всіх закладах культури Дмитрівської сільської ради пройшли
Шевченківські читання до 207-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка
(9 березня).
Проведено мітинги біля пам’ятників воїнам-визволителям у кожному
селі громади у День пам’яті і примирення та 76-ої річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (8 травня), здійснили поминальні панахиди
на кладовищах (8 травня).
Нікого не залишив байдужим захід-реквієм до Дня пам’яті праведників
світу у Петрушках (14 травня).
Ми встигли відзначити Міжнародний День музеїв та День вишиванки у
селі Личанка (22 травня) велелюдним дійством та неймовірно багатою
виставкою декоративно-ужиткового та живописного мистецтва художників та
рукодільників нашої громади.
У кожному селі громади пройшов День захисту дітей з концертами,
аніматорами та солодощами.
Майстри розмовного жанру різних вікових категорій Дмитрівської
сільської ради презентували відкриття Всеукраїнського фестивалю мистецтв
«Україна – дітям» у музеї Тараса Шевченка у Києві (11 червня), за що
отримали дипломи та грамоти управління культури Київської обласної
державної адміністрації.
Під час проведення «Євро-2020» при кожному закладі культури громади
працювали відповідні фан-зони, де відбувались перегляди прямих трансляцій
матчів.
17 червня наші художні колективи взяли участь у вітанні медичних
працівників громади з професійним святом, а 25 червня – у велелюдних
урочистостях до Дня Конституції України у Дмитрівці. 6 липня у Шпитьках
пройшли народні гуляння у вечір на Івана Купала.
Позитивним є той факт, що 8 липня працівники культури провели
установчі збори у Гурівщанській бібліотеці щодо створення профспілкової
організації працівників культури Дмитрівської громади.
До Дня Конституції викладачі комунального закладу школи мистецтв
«Арт Віва» та аматорські колективи відзняли кліп. Вихованці школи мистецтв
всіляко підтримуються Дмитрівською сільською радою на виїзних концертах,
участі в конкурсах різних рівнів.

В громаді вперше започаткований кінофестиваль, який проходив
протягом серпня місяця в селі Шпитьки. У Всесвітній шаховий день, у
кожному закладі культури наших сіл пройшли шахові турніри.
Державні свята – День Державного Прапора (23 серпня) та День
Незалежності України – також відбулися завдяки спільній роботі усіх закладів
культури громади.
Цікаві відеопривітання та книжкові виставки у бібліотеках
патріотичного спрямування приготували заклади культури громади до Дня
захисників та захисниць України (14 жовтня).
На жаль, світова коронавірусна пандемія внесла свої корективи,
закладів культури Дмитрівської громади перейшла в онлайн режим.
Культура – це невід’ємна складова кожної соціально-економічної
формації людства, тож ми повинні працювати над поєднанням прогресивних
людських знань, переконань і висококультурних норм поведінки, а потім
передавати їх майбутнім поколінням – так , як це робили тисячоліттями наші
пращури.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
На території Дмитрівської сільської ради налічуються такі спортивні
споруди:
6 футбольних полів, 2 волейбольних поля, 4 спортивні майданчики.
Більшість споруд знаходяться в задовільному стані, але є й такі, що
потребують ремонту (стадіон в с. Личанка) або незавершене будівництво
(спортивний корпус в с. Шпитьки).
За рахунок коштів місцевого бюджету в селі Дмитрівка встановлено
скейт-парк – простір для занять екстремальними видами спорту.
В громаді працює комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна
школа «Лідер» (забезпечення громадянам, дітям та молоді рівних умов для
розвитку здібностей та навчання, а тим, які мають перспективу для спорту
вищих досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення),
Комунальний заклад «Спортивний клуб «Лідер» Дмитрівської сільської ради
(забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, здійснення фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності, надання фізкультурно-спортивних
послуг. Здійснює підготовку дітей вікової категорії 6-14 років з Дзюдо, Фріфайт, регбі, футбол, авіамодельний спорт), Комунальне підприємство «Центр
фізичного розвитку та спорту «Шпитьки»
СК «Лідер» налічує 5 тренерів та 160 вихованців, в КП ДСР ЦФРС
«Шпитьки» 5 тренерів та 93 вихованця.

Спортивні клуби Дмитрівської сільської ради приймають участь в
багатьох всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах, де вихованці клубу
займають призові місця.
МЕДИЦИНА
З метою надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що
постійно проживає на території Дмитрівської сільської ради, 17 лютого
2021 року
зареєстровано
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Дмитрівський медичний центр». До складу КНП «Дмитрівський медичний
центр» увійшли 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(с. Гурівщина, с. Дмитрівка, с. Личанка, с. Шпитьки); 5 ФАПів (с. Мила,
с. Бузова, с. Лісне, с. Горбовичі, с. Петрушки).
У штаті КНП «Дмитрівський МЦ» – 5 лікарів загальної практики
сімейної медицини, 3 – педіатри. Ця кількість є недостатньою, враховуючи
кількість населення. Станом на 01.01.2022 з лікарями КНП «Дмитрівський
МЦ» було укладено 10900 декларацій).
За підтримки сільської ради Медичним центром розпочато програму по
безкоштовному забезпеченню наркотичними анальгетиками паліативних
хворих, на яку з місцевого бюджету було виділено 49000 грн.
В амбулаторіях ЗПСМ Медичного центру триває вакцинація жителів
громади від коронавірусної хвороби. В наявності є вакцина трьох виробників.
За три місяці повноцінної роботи вакциновано більше 10 000 осіб.
За 2021 рік КНП «Медичний центр» було виділено з бюджету
Дмитрівської сільської ради 5 374 935,42 грн.:
– Заробітна плата – 2 500 038,98 грн;
– Нарахування на оплату праці – 540 604,15 грн;
– Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 726 621,26 грн;
– Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 133 474,77грн;
– Оплата послуг (крім комунальних) – 678 777,33 грн;
– Оплата теплопостачання – 758 592,00 грн;
– Оплата водопостачання та водовідведення – 8 935,40 грн;
– Оплата інших енергоносіїв – 12 118,14 грн;
– Оплата програм не віднесених до заходів розвитку – 15 400,00 грн.
Протягом 2021 року було здійснено поточний ремонт приміщень амбулаторій
в населених пунктах Дмитрівської сільської ради на суму 122 233,00 грн.
Матеріальні витрати по будинках культури Дмитрівської сільської ради
Дмитрівський будинок культури

– Гімнастичний та цирковий інвентар – 104 090,00 грн;
– Встановлення металопластикових конструкцій – 36 149,20 грн;
– Металопластикові конструкції – 49 710,95 грн;
– Встановлення та ремонт пожежної сигналізації – 115 331,00 грн
– Ремонт вхідної групи – 199 108,00 грн
– Геодезія, технічний звіт по навант.фундаменту – 124 800,00 грн
– Сцена – 249 900,00 грн
– Обслуговування, ремонт котельні – 62 698,88 грн.
Шпитьківський будинок культури
– Звуковідтворювальна апаратура – 89 326,00 грн
– Покрівельні роботи – 45 300,00 грн;
– Обслуговування, ремонт котельні – 19 108,00 грн.
Личанка
– Бензопила – 5970 грн;
– Тверде паливо – 21886,36 грн
Лісне
– Бензопила – 5970 грн;
– Тверде паливо – 35331,82 грн
Хмільна
– Бензопила – 5970 грн;

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
У відділі соціального захисту працює 3 посадові особи та 4 соціальні
працівники, які надають послугу по догляду вдома 13 особам похилого віку із
числа дітей війни, інвалідів війни, членів сімей загиблих у війні, учасників
війни, одиноких пенсіонерів.
Проводиться виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України. З 01 січня 2021 року виплати покладені на місцеві
бюджети, укладено договір про співробітництво між управлінням соціального
захисту населення Бучанської РДА та Дмитрівською територіальною
громадою (компенсація на разі нарахована 4 особам).
Прийнято та передано до управління соціального захисту населення
Бучанської РДА 981 заяви від громадян на оформлення соціальної допомоги,
пільг, субсидій, отримання технічних засобів реабілітації, довідок ВПО,
довідок про отримання (неотримання) допомог, пільг (у т.ч. передано по ПК
«Соціальна громада» – 560), зокрема:
– субсидії 179

– пільги 90
– допомоги 487
– технічні засоби реабілітації 20
– санаторно-курортне лікування, реабілітація дітей з інвалідністю,
психологічна реабілітація учасників АТО 44.
Отримано кошти з державного бюджету для виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 2 учасникам
АТО/ООС, особам з інвалідністю 2 групи (Курза Юрій Іванович (с. Шпитьки),
Бондар Олександр Петрович (с. Бузова)).
Дві особи поселено в будинки-інтернати:
– Кременчугська О.М. (загального профілю);
– Чикаловець А.В. (психоневрологічного профілю).
В рамках меморандуму про співпрацю з Благодійним фондом «Сузір’я
Ангелів» було відкрито соціальний кабінет в с. Петрушки по забезпеченню
одягом, засобами гігієни та продуктами харчування малозабезпечених верств
населення.
Постійно надається одноразова матеріальна допомога громадянам, які
потрапляють в складні життєві ситуації. Протягом 2021 року така допомога
була виплачена 349 громадянам. З нагоди ювілеїв, державних свят, пам’ятних
дат було надано допомогу 1115 особам.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
На території Дмитрівської сільської ради проживають 2747 дітей.
На обліку Служби у справах дітей Дмитрівської сільської ради (далі –
Служба) – 69 дітей:
– діти, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають
на обліку служби – 29 з 12 сімей, в яких були виявлені факти ухилення батьків
від виконання батьківських обов’язків;
– проживають та виховуються під опікою/піклуванням громадян –
13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– у сім’ях родичів та знайомих тимчасово влаштовано – 1 дитина;
– функціонують 4 дитячі будинки сімейного типу та 1 прийомна сім’я, в
які влаштовано на спільне проживання та виховання 26 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На первинному обліку дітей, які залишилися без піклування батьків,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, станом на
01.10.2021 перебуває – 17 (сиріт – 7, позбавлених батьківського піклування –
10).
Протягом 2021 року було взято на облік 2 дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах. Знято з обліку 5 дітей даної категорії:

3 дитини – у зв’язку з встановленням статусу дитини-сироти, 2 – позбавлені
батьківського піклування.
Службою у справах дітей спільно з відділами та підрозділами
Дмитрівської сільської ради, задіяними до роботи з сім’ями та дітьми,
закладами охорони здоров’я, правоохоронними органами, проводиться робота
щодо соціально-правового захисту дітей громади, попередження насильства в
сім’ї, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вживаються
заходи з метою забезпечення контролю за станом утримання та виховання
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Забезпечено супровід сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах фахівцями із соціальної роботи.
Рейди: Службою у справах дітей спільно з сектором ювенальної
превенції відділу превенції Бучанського РУП, систематично проводяться
профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал».
Протягом звітного періоду було проведено 7 рейдів в сім’ях громади, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Виявлено 10 дітей, які потребували
захисту в першу чергу від безвідповідальної поведінки їх батьків.
З них одна дитина було влаштовано до Центру соціальної реабілітації
«Ковчег» Всеукраїнського громадського благодійного фонду «Батьківська
турбота»;
3 дітей-сиріт з 04.07 до 01.09.2021 були влаштовані до ЦСПРД
«Сезенків» Баришевського району Київської області;
З 6 дітьми проведена профілактична бесіда, батьків попереджено про
адміністративну, правову та кримінальну відповідальність в разі невиконання
ними батьківських обов’язків.
Щороку з метою запобігання дитячої бездоглядності, правопорушенням
і злочинності серед дітей, виявлення неповнолітніх, які не приступили до
занять на початок навчального року, службою у справах дітей, було проведено
профілактичний рейд «Урок», а також благодійна акція «В школу з радістю»
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які
перебувають в складних життєвих обставинах.
Під час проведення рейду «Урок» службою було перевіряються
навчальні заклади, здійснюються перевірки стану утримання дітей в
неблагополучних,
кризових,
функціонально
неспроможних,
малозабезпечених сім’ях.
На початок 2021-2022 навчального року було виявлено 1 дитину
шкільного віку, яка не приступила до навчання без поважних причин. Завдяки
вжитим заходам дитина була залучена до навчання.
Надання гуманітарної допомоги:
За підтримки спонсорів у серпні 2021 року була проведена акція «В
школу з радістю»: 34 дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах,
дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування надана допомога у
вигляді канцелярських приладь, рюкзаків для першокласників, спортивних
форм.

Дитині під опікою – Дяченко Єлизаветі с. Лісне, була надана матеріальна
допомога у розмірі 22 000 грн на придбання дороговартісних ліків (гормон
росту).
Також спільно зі спонсорами – Українсько-турецьким фондом, було
надано (в лютому, квітні, серпні 2021 року) 100 продуктових наборів сім’ям,
які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, а також
сім’ям, де виховують дітей з інвалідністю.
Від Фонду «Зростай в родині» (за домовленістю) кожного місяця п’ять
сімей опікунів (4 пенсійного віку і 1 учасник АТО), отримують продуктові
набори на суму 1000 грн.
Оздоровлення:
За звітний період було оздоровлено 28 дітей за державні кошти:
– санаторій «Барвінок» м. Боярка – 13 дітей з сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах,
– путівки від Київської обласної державної адміністрації – 15 дітей: з них
– 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
– 2 дитини СЖО,
– 1 – з інвалідністю,
– 1 – рідні діти батьків-вихователів.
Комісія з питань захисту прав дитини
Всі спірні питання щодо захисту прав та дотримання інтересів дітей
розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини(далі –
комісія).
За звітний період проведено 8 засідань комісії з питань захисту прав
дитини, на яких розглянуто 31 питання, що стосувалися соціально-правового
захисту прав дітей нашої громади, запобігання дитячій бездоглядності, стану
виконання батьківських обов’язків у сім’ях, де були виявлені факти ухилення
від їх виконання, попередження скоєння правопорушень дітьми.
Відповідно до проєктів служби у справах дітей прийнято 28 рішень
органу опіки та піклування, що стосувалися захисту прав дитини, та
забезпечено контроль за їх виконанням.
Надано статус:
дітей-сиріт – 4;
діти, позбавлені батьківського піклування – 3.
Влаштування до сімейних форм виховання:
З метою захисту прав дитини на виховання в сім’ї, до дітей, які набули
статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,
першочергово влаштовують у сімейні форми виховання.
Протягом звітного періоду влаштовано під опіку – 4 дитини;
в сім’ї родичів та близьких – 2 дитини;
в дитячий будинок сімейного типу – 2 дитини.
Судові справи
Служба у справах дітей протягом 2021 року взяла участь у 13-ти судових
засіданнях, де була необхідність забезпечення захисту прав дітей.

На 20.10.2021 року в провадженні Києво-Святошинського суду щодо
позбавлення батьківських прав – 3 справи.
До батьків, які недобросовісно відносяться до виконання батьківських
обов’язків вживаються заходи адміністративного характеру.
Видача посвідчень багатодітної сім’ї:
На території Дмитрівської громади – 129 багатодітних сімей.
За звітний період видано:
– 38 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї
– 9 посвідчень – батьків з багатодітної сім’ї;
– 20 посвідчень для продовження терміну дії.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ
На території Дмитрівської територіальної громади, а саме в селі
Дмитрівка, було відкрито першу поліцейську станцію в Бучанському районі.
На облаштування поліцейської станції виділено 397 206,00 грн:
– обладнання робочого кабінету (ремонт, меблі, комп’ютерна техніка,
телефон, інтернет);
– обладнання кімнати відпочинку (ремонт, меблі, побутова техніка);
– забезпечення необхідними інформаційними матеріалами.
Поліцейськими офіцерами Дмитрівської територіальної громади є
лейтенант Андрій Мельник та старший сержант поліції Олександр Стретович.
Вони працюватимуть цілодобово та обслуговують 14 сіл.
Під час відкриття станції вони отримали два службових автомобіля.
Зі спеціального фонду проведено фінансування в сумі 594 500,00 згідно
програми «Поліцейський офіцер громади» на придбання автомобіля для
поліцейського офіцера громади.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
На території Дмитрівської сільської ради зареєстровано та проживає
159 учасників АТО/ООС та 13 сімей загиблих та померлих учасників
АТО/ООС.
З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення учасники бойових дій
та члени сімей загиблих та померлих отримали по 1 000,00 грн, а з нагоди Дня
захисників та захисниць України учасники бойових дій по 1 000,00 грн, а сім’ї
загиблих та померлих учасників АТО/ООС – по 2 000,00 грн матеріальної
допомоги.
За результатами весняного призову:
– на строкову військову службу від Дмитрівської територіальної
громади пішло 7 осіб;
– на військову службу за контрактом – 5 осіб;
– на навчання територіальної оборони направлено 10 особи.

Всім мешканцям Дмитрівської сільської ради, яких було мобілізовано чи
пішли добровольцями в ЗСУ, було надано матеріальну допомогу.
Для вшанування пам’яті загиблих учасників АТО/ООС, на їх могилах
встановлено 7 флагштоків, ще 3 буде встановлено найближчим часом.
Під час проведення заходів щодо відзначення Дня незалежності України,
Дня захисників та захисниць України, урочистих лінійок в закладах освіти
Дмитрівської сільської ради хвилиною мовчання та покладанням квітів
вшановується пам’ять загиблих учасників АТО/ООС.
Відділом з питань оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами спільно з відділом освіти,
культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання
заплановані та проводяться в закладах освіти Дмитрівської територіальної
громади уроки пам’яті, виховні години, виставки малюнків та інші тематичні
заходи, присвячені вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя з
незалежність України.
Як сільський голова Дмитрівської територіальної громади, в своїй
діяльності я постійно керуюсь чинним законодавством України, дотримуюсь
принципів законності, гласності, колегіальності, прозорості, поєднання
місцевих і державних інтересів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

