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СВІТЛАНИ СОКОЛЮК

за 2020 рік

Друге пленарне
засідання третьої сесії
восьмого скликання
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Відповідно до пункту 6 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» при здійсненні наданих
повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і

відповідальним перед територіальною громадою, 
відповідальним - перед відповідною радою, а з питань

здійснення виконавчими органами ради повноважень органів
виконавчої влади - також підконтрольним відповідним

органам виконавчої влади. Сільський голова щорічно звітує
відповідно сільській раді про здійснення державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності
виконавчими органами відповідної ради



Робота зі зверненнями громадян
проводиться згідно Закону України
«Про звернення громадян»
До Городищенської сільської ради у 2020 році
надійшло 1027 звернень громадян, що на 610
більше ніж у 2019 році (актуальність земельних
питань).
Письмових звернень - 732; звернень на особистому
прийомі сільського голови і секретаря – 295;
колективних звернень – 6; від учасників бойових
дій, учасників та інвалідів війни - 58; інвалідів - 39;
ветеранів праці - 17; багатодітних сімей – 75.
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Вхідна документація: 
АСКОД – 2368;
гуманітарний відділ – 563.

Вихідна документація: 
АСКОД – 289;
гуманітарний відділ – 508.



• Проведено сесій
Городищенської

сільської ради – 10;
• Прийнято рішень –

535.



• Проведено засідань
виконавчого

комітету – 11; 
• Прийнято рішень -

120. 



ВІДДІЛОМ (ЦЕНТРОМ) НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

надається 12 видів адміністративних послуг

У 2020 році здійснено первинну
реєстрацію актів цивільного стану

(20 народжень, 11 шлюбів, 41 смерть); 
вчинено нотаріальні дії (164 заповіти, 

12 засвідчень справжності підпису,          
25 доручень); зареєстрували місце
проживання 78 осіб, знялися з місця

реєстрації проживання 94 особи; видано
різного виду довідок - 2041



ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО та
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ – 531 714 грн

• Державна реєстрація права власності – 1694 
(302 820 грн);
• Державна реєстрація інших речових прав – 1372
(126 280 грн);
• Державна реєстрація обтяжень – 2 (220 грн);
• Внесення змін до Державного реєстру – 27 (2 160 грн);
• Надання інформації з реєстру речових прав – 453 (22 250 грн);
• Надання витягів з ДЗК – 854 (77 984 грн).



Перебувають на обліку

У 2020 році складено 58 актів обстеження матеріально-побутових умов; 
проведено 7 засідань комісії з питань захисту прав дитини (розглянуто 17 
питань), надано 4 дозволи на цілодобове перебування в закладах освіти.

• Сім’ї, які перебувають на обліку як СЖО (у складних життєвих обставинах) – 11 (31 
дитини);

• Соціально квартирний облік – 6;
• Квартирний облік – 6;
• Діти, позбавлені батьківського піклування – 4 (до 18 років).



ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Всього на військовому обліку у Городищенській сільській раді
перебуває 2634 особи, із них:

Призовників - 252 , військовозобов’язаних чоловіків - 2317 .
військовозобов’язаних жінок - 65 .

Вручено 123 повістки військовозобов’язаним.

Відправлено 15 звітів про оповіщення військовозобов’язаних
та призовників на військові комісаріати. 



Надання матеріальних допомог у 2020 році

• на лікування -187 000,00 грн;
• при ліквідації надзвичайних ситуацій – 5 000,00
грн;

• до «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні» - 11 500,00 грн;

• учасникам АТО – 22 700,00 грн.
• одноразова допомога на поховання – 2 000,00 грн



Виконання сільського бюджету за 2020 рік (103,88 %)

31289388 32504964

План на 2020 рік Виконання



Власні надходження загального фонду за 2020 рік (106,78 %)

19008373
20296679

План на 2020 рік Виконання





Основними джерелами надходжень загального фонду сільського
бюджету за поточний рік стали перевиконані заплановані в
помісячному розписі сільського бюджету показники надходжень: 

• податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у

вигляді заробітної плати – 9 798 044,95 грн (114,81%, понадпланові надходження 1 263 801,95 грн);

• податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку

інших ніж заробітна плата – 3 497 805,12 грн;

• акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 142

912,27 грн (151,87%, понадпланові надходження 48 812,27 грн);

• земельний податок з юридичних осіб – 74 212,39 грн (463,83%, понадпланові надходження 58 212,39

грн);

• орендна плата з юридичних осіб – 1 838 050,94 грн (104,83%, понадпланові надходження – 84 670,94

грн);

• земельний податок з фізичних осіб – 147 073,13 грн (108,22%, понадпланові надходження 11 173,13 грн);

• єдиний податок з фізичних осіб – 1 562 009,88 грн (186,78%, понадпланові надходження 725 709,88 грн)
В структурі доходів загального фонду сільського бюджету неподаткові надходження становлять
223% або 371 899,00 грн.



Доходи платників податків за 2020 рік
5449232,25 5331183,06

3512589,32

565455,86 155128,25

1948656,77

29529,98



До спеціального фонду сільського бюджету (без урахування
трансфертів) надійшло 1 052 801,48 грн, що становить 102,78% до
затверджених показників на рік з урахуванням змін

Найбільшу питому
вагу у надходженнях
спеціального фонду
займають власні
надходження

бюджетних установ –
93,19% 

394400,3

316550,76

17080,52

Батьківська плата за харчування Плата за водопостачання

Інші власні надходження



Міжбюджетні трансферти
За 2020 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло
офіційних трансфертів 11 134 957,00 грн

• Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10 297 300,00;
• Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 642 300,00;
• Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій – 195 357,00;
• Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 073 327,96;
• Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 19 998,00;

• Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету – 200 007,00;

• Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 713 322, 96;

• Інші субвенції з місцевого бюджету -140 000,00.



Міжбюджетні трансферти
Кошти у вигляді іншої субвенції передано Луцькому та
Горохівському районним бюджетам

• на придбання апарату ШВЛ, засобiв iнд,захисту, експрес-тестiв (Горохiв
ЦРЛ) – 100 000,00;

• на придбання апарату ШВЛ, засобiв iнд,захисту, експрес-тестiв (Луцьк
ЦРЛ) - 70 000,00;

• на заходи по боротьби з поширенням COVID-19 – 100 000,00;
• компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам

похилого віку, інвалідам – 3 000,00;
• співфінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр

Горохівської районної ради" – 16 500,00;
• оплати комунальних послуг на Луцьку районну лікарню – 137 600,00 грн;
• утримання трудового архіву (Луцький район) – 6 000,00 утримання

трудового архіву (Горохівський район) – 6 800,00;
• на утримання соціальних працівників (Горохівський район) – 149 400,00;
• на утримання пожежної охорони (Сенкевичівка – 15 000,00 Чаруків – 5

000).



Видатки установ та галузей Городищенської ТГ за 2020 рік
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Аналіз проєктної діяльності з реалізації Програми соціально-
економічного та культурного розвитку на 2018-2020 роки
Городищенської сільської ради за 2020 рік

• Проектно-кошторисна документація
• Реконструкція
• Поточні/капітальні ремонти
• Електромонтажні роботи
• Роботи з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій
• Часткове очищення водойми тощо



Вуличне освітлення

• Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Бережанка по вул.Широка, вул.Центральна; в с.Михлин по
вул.Молодіжна, вул.Паркова, вул.Набережена та с.Угринів по вул.Молодіжна, вул.Шевченка,
вул.Польова, вул.Набережна Горохівського району Волинської області – 12, 31619;

• Поточний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Городище по вул.Центральна Луцького району
Волинської області – 41, 07876;

• Виготовлення кошторисної документації/Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП №206,
ПЛ-0,4 кв Л-1 по вул.Касьянівка в с.Несвіч Луцького району Волинської області – 9,996;

• Виготовлення кошторисної документації/Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП №206,
ПЛ-0,4 кв Л-2 по вул.Касьянівка в с.Несвіч Луцького району Волинської області – 9,996;

• Поточний ремонт вуличного освітлення від КТП-339 і КТП-179 (заміна лічильників) в с.Бережанка
Горохівського району Волинської області – 4, 98282;

• Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП №152, ПЛ-0,4 кв Л-2 в с.Загаї Горохівського
району Волинської області – 195,297.
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Нове будівництво сільського стадіону в с.Городище,
Луцького району Волинської області (завершення) –
159 405,57 грн



Дороги
• Архітектурні, інженерні та планувальні послуги - Експертиза проекту

будівництва - Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої
частини по вулиці Центральна села Городище Луцького району – 7,72;

• Виготовлення проектної документації капітального ремонту дорожнього
покриття по вулиці Центральна в селі Городище Луцького району
Волинської області – 49,880;

• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в селі
Городище Луцького району Волинської області – 1285,600;

• Виготовлення кошторисної документації/Капітальний ремонт
автомобільної дороги місцевого значення С 030205/Н-17/-Угринів-
Сенкевичівка км 0+000 – 4+4000 Луцького району Волинської області –
346,000;

• Експлуатаційне отримання вулиць Молодіжна, Зелена, Івана Франка,
Набережна в селі Угринів та вулиць Дубова, Зелена, Польова в селі
Дубова Корчма Горохівського району Волинської області – 189,852;

• Поточний ремонт комунальної дороги по вулиці Закостілля в селі Несвіч
Луцького району Волинської області – 198,471;

• Поточний ремонт комунальної дороги в селі Бережанка – 49,500.



Поточний ремонт кабінету інформатики Угринівського закладу
загальної середньої освіти Городищенської сільської ради по вулиці
Шевченка 6 в селі Угринів Горохівського району Волинської області

– 80 000 грн



• Поточний ремонт зовнішнього входу в харчоблок Угринівського
закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської ради
по вулиці Шевченка 6 в селі Угринів Горохівського району
Волинської області – 14,000;

• Поточний ремонт харчоблоку (санвузла) Угринівського закладу
загальної середньої освіти Городищенської сільської ради по
вулиці Шевченка 6 в селі Угринів Горохівського району Волинської
області – 36,000;

• Поточний ремонт зовнішнього освітлення на приміщенні клубу в
с.Михлин Горохівського району Волинської області – 9, 4553;

• Поточний ремонт внутрішніх приміщень Дитячого навчального
закладу "Зірочка" Городищенської сільської ради по вулиці Зелена
1 в селі Угринів Горохівського району Волинської області –
149,593



Поточний ремонт харчоблоку Дитячого навчального закладу
"Росинка" Городищенської сільської ради по вулиці Шкільна 33а в
селі Городище Луцького району Волинської області – 197,739



• Поточний ремонт шатрової покрівлі будинку культури села
Бережанка Городищенської сільської ради по вулиці
Центральна, 24 в селі Бережанка Горохівського району
Волинської області – 109,99711;

• Поточний ремонт приміщень Несвічівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської
сільської ради по вулиці Центральна 50 в селі Несвіч
Луцького району Волинської області – 195,95665;

• Часткове очищення існуючої водойми в селі Бережанка
Городищенської сільської ради Волинської області –
119,97797.



Капітальний ремонт харчоблоку Городищенського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської сільської
ради по вулиці Шкільна,37 в селі Городище Луцького району
Волинської області – 806,000



Протипожежний захист

• Вогнезахисне обробляння деревяних конструкцій покрівлі в будівлі
Михлинського ЗДО "Дзвіночок" по вулиці Молодіжна,8а в селі Михлин
Горохівського району Волинської області) ДК 021-2015 (CPV) 45340000-2 -
Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів – 9,3772;

• Роботи з вогнезахисного обробляння деревяних конструкцій покрівлі в
будівлі Угринівського ЗДО "Зірочка" по вулиці Зелена,1 в селі Угринів
Луцького району Волинської області – 18,434;

• Роботи з вогнезахисного обробляння деревяних конструкцій покрівлі в
будівлі Угринівського ЗДО "Зірочка" по вулиці Зелена,1 в селі Угринів
Луцького району Волинської області – 8,642;

• Електромонтажні роботи (роботи по влаштуванню блискавкозахисту будівлі
Угринівського ЗДО "Зірочка" по вулиці Зелена,1 в селі Угринів, Горохівського
району, Волинської області) – 41,57641.



«Поліцейський офіцер громади»



«Соціальна громада» (від Мінсоцполітики)

Соціальна громада - це сучасне IT-рішення, яке дозволяє приймати документи на
оформлення виплат максимально наближено до людей.

В межах проєкту Городищенська ТГ отримала меблі та комп’ютерну техніку
(75 500 грн)



«Інститут гендерних уповноважених як механізм
розвитку соціально орієнтованої громади» (від АМУ)

Спільно з ГО «Всеукраїнська Демократична дія» 
Городищенська громада увійшла до списку
переможців конкурсу на фінансування

короткострокових гендерних ініціатив Асоціації
міст України (серпень-листопад 2020 року).
У межах проєкту відбулась зутріч із головою
правління ГО «Ґендерний креативний простір» 
Галиною Єрко - Городищенська громада стала
пілотною у Волинській області щодо реалізації

ґендерної політики в ТГ як на рівні
документообігу, так і щодо створення посади

уповноваженої/-го з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильства за ознакою
статі.

14  вересня 2020 року розпорядженням голови
у Городищенській ТГ визначено гендерну

уповноважену особу



«Люди громади» (місцевий проєкт)
19 статей про мешканців та мешканок громади, чиї життєві
історії захоплюють



Забезпечення реалізації державної
політики у сфері

регулювання земельних відносин

Загальна площа земель –

10,5 тис. га

Сесією Городищенської сільської ради у 

2020 році прийнято 338 рішень відповідно 

до звернень громадян, що стосуються 

земельних питань 



ОРЕНДА, Сільськогосподарські землі комунальної
власності:

• ТзОВ «Городище» – 363,54 га в тому числі:
 рілля - 216,82 га, сіножаті - 51,01 га, пасовища - 80,83 га, господарські двори - 14,88 га.
 У 2020 році надійшло коштів від оренди землі – 724 553,00 грн, що становить в

середньому на 1 га -1993 грн
• СГПП «Несвіч» - 222,78 га в тому числі:
 рілля -140,4 га, сіножаті - 63,82 га, багаторічні насадження – 7,78 га, господарські двори –

10,77га. 
 У 2020 році надійшло коштів від оренди землі – 395 249,68 грн, що становить в

середньому на 1 га -1774 грн
• ПОСП ім.Шевченка - 765,57 га в тому числі:
 рілля - 560,92 га, пасовища – 151,01 га, господарські двори – 53,125 га. 
 У 2020 році надійшло коштів від оренди землі – 534 717,91 грн, що становить в

середньому на 1 га - 698 грн



Договори оренди на земельні ділянки водного фонду

• орендар ТзОВ «Захід-Сітка» орендує 235,12 га. Орендна плата -
522,65грн/1га;

• орендар Можайський О.В орендує 13,2438 га. Орендна плата - 600,75 
грн/1га;

• орендар Копилов А.Б. орендує 48,9613 га. Орендна плата -
335,79грн/1га;

• орендар Алімов С.І. орендує 2,4285 га. Орендна плата -356,91грн/1га;
• орендар Цуз Г.А. орендує1,5825 га. Орендна плата - 496,75 грн/1га;



Забезпечення реалізації державної
політики в галузях освіти, культури, 

фізичної культури та спорту у 2020 році



Програма «Шкільний автобус»

Для потреб школярів
курсувало 2 шкільних

автобуси, які підвозили 144 
здобувачі освіти до
навчальних закладів. 

За 2020 рік використано
6 720 л пального

(165 178 грн).



ЗЗСО - 16 грн/1 день
ЗДО - 35 грн/1 день

ХАРЧУВАННЯ

• У 2020 році 85 здобувачів освіти пільгових категорій було
звільнено від оплати за харчування повністю (69 – у ЗЗСО та
16 – у ЗДО)



НОВА УКРАЇНСЬКАШКОЛА:  
Комп’ютерне обладнання – 107 000 грн

Засоби навчання – 46 930 грн
Одномісні учнівські комплекти – 49 450 грн

Меблі для зон НУШ – 17 507 грн



За кошти Горохівського районного
бюджету на суму 140 тис. грн закуплено

вчительський ПК для кабінету
інформатики Угринівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів, мультимедійний комплекс для
Бережанківського ЗЗСО І-ІІ ступенів та

ноутбук і проектор з екраном для
Угринівського ЗДО «Зірочка» 



Протягом 2020 року працівниками гуманітарного відділу
проведено 8 нарад та серпневу онлайн-конференцію із
керівниками закладів освіти; 10 нарад (в тому числі
онлайн) із працівниками клубних та бібліотечних установ. 
Надано індивідуальні консультації щодо підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, проведення заходів, 
створення картотеки умільців, ведення комунікації через
соціальні мережі тощо.



Упродовж 2020 року всі клубні та
бібліотечні установи продовжували

свою роботу згідно планів та
організовували культурно-
дозвіллєву діяльність з

дотриманням протиепідемічних
заходів. 

Станом на кінець грудня 2020 року
в п’яти закладах культури
нараховувалось 23 клубних

формування.
У звітному періоді у закладах

культури та бібліотеках проведено
146 культурно-мистецьких заходів, 
значна кількість яких у онлайн-

режимі.



Фізична культура і спорт

• Видатки галузі у 2020 році
становлять 29 212 грн, з них:

• 15 745 грн – футбольна
форма;

• 8 720 грн – спортивний
інвентар;

• 1 500 грн – заявкові внески;
• 3 247 грн – інші витрати

(медалі, кубки, грамоти
тощо).



У 2020 році на благоустрій
населених пунктів
Городищенської ТГ, 

зміцнення матеріально-
технічної бази бюджетних

установ залучено
спонсорські кошти та

кошти громади



ТзОВ «Городище»: 
• ремонт дороги С030838 Григоровичі-Городище + ямковий

ремонт комунальної дороги по вул. Східна у с.Григоровичі
(понад 600  000); 

• фінансова підтримка ФК «Волинь» ( 1 05 000 ); 
• новорічні подарунки для здобувачів освіти ЗЗСО та ЗДО

(Угринів, Михлин, Городище); 
• фотоапарат (27 400 ); 

• розчищення водойми у с.Михлин (20 000 );
• допомога у зарибленні водойми у с.Городище (35 000);

• укладання бруківки у с.Городище (500  000);
• меблі для кабінету поліцеського офіцера громади (35 000);

• підтримка сфери освіти – зміцнення матеріально-технічної бази
закладів освіти (1 50 000)



СГГПП «Несвіч»

• Благоустрій (Несвіч) – 220 000, 
• Новорічні подарунки для здобувачів освіти ЗЗСО
та ЗДО (Бережанка, Несвіч);

• Сфера освіти – 45 000;
• Встановлення фігури Божої Матері та благоустрій
прилеглої території (Бережанка) – 1 0 000;

• Ремонтні роботи ( храм с.Бережанка) – 43 000.



ПОСП ім.Шевченка

• Дитячий майданчик у с.Угринів (спільно із
фондом «Тільки разом») – 75 000;

• Кошти на костюми колективу «Мальви» (Михлин) 
– 5 000.

• Благоустрій прилеглих територій

• Проведення Водохрещенських купань



КОШТИ ГРОМАДИ:
Михлин – 41 000 грн
Городище – 60 000 грн
Бережанка – 45 000 грн



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Наша громада, як
орган місцевого самоврядування, 
не відступала від зазначених
законодавством принципів

законності, гласності, колегіальності
поєднання місцевих і державних

інтересів



Городищенська громада у медіапросторі

https://www.facebook.com/
gorodyshche.gromada/

https://gorodyshe.gr.org.ua/

Офіційний вебсайт

Facebook-спільнота

https://www.facebook.com/gorodyshche.gromada/
https://gorodyshe.gr.org.ua/


ЙДЕМО РАЗОМ ДО СПІЛЬНОЇ МЕТИ!




