
                  ПРОЄКТ  

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА                                                   

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

(третя позачергова сесія  

друге пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  19 лютого  2021 р.                          с. Городище                                        № 3/   

                                 

Про виконання Програми соціально-економічного                                                    

розвитку та культурного розвитку на 2018-2020 роки за 2020 рік 

 

          Заслухавши звіт сільського голови про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку на 2018-2020 роки за 2020 рік відповідно 

до пункту 1, частини «а», статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рекомендацій постійних  комісій, сільська рада      

                                                      ВИРІШИЛА: 

1. Звіт сільського голови про виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку на 2018-2020 роки за 2020 рік взяти до відома, 

(додається). 

2. Городищенській  сільській раді,  її структурним підрозділам відповідно до 

делегованих радою повноважень  забезпечити у 2021 році подальший 

розвиток економіки громади та виконання Програми.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, залучення інвестицій та використання майна спільної власності 

територіальної громади сільської ради. 

 

Голова                                                                                    Світлана СОКОЛЮК 

 

 

 



Додаток 

 

Звіт голови Городищенської сільської ради за 2020 рік 

 

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. 

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. Робота  зі зверненнями  громадян  проводиться  згідно  

Закону України «Про  звернення  громадян». 
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Відділом (центром) надання адміністративних послуг надається 10 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 та ін. 

Надано також послуги: 

• 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). 

Надано матеріальних допомог: 

• 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. 

 

 

Сільський бюджет виконано на 103,88% (план – 31 289 388,00 грн, 

виконання – 32 504 964,34 грн). 



Виконання власних надходжень за 2020 рік становить 106,78% (план – 

19 008 373,00 грн, виконання – 20 296 679,38 грн). 

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); 

• 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 – недовиконання плану); 

• 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. 

Видатки установ та галузей Городищенської ТГ за 2020 рік 

 
У 2020 році реалізовано проєктну діяльність з поточних та капітальних 

ремонтів різного роду (вуличне освітлення, дороги, приміщення установ). 

Також Городищенська громада успішно реалізувала проєкти «Поліцейський 

офіцер громади» та «Інститут гендерних уповноважених як механізм розвитку 

соціально орієнтованої громади». 
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Наша громада,  як орган  місцевого  самоврядування, не  відступала 

від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності 

поєднання місцевих і державних інтересів. 

 

 

 

 




