
Шановна громадо! 

 Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в 

Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальною 

громадою. Позаду рік нашої з вами спільної роботи. А тому згідно із 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме 

статті 42, я, як селищний голова, 

звітую перед вами про зроблене в 2019 році. Мій звіт адресований всім 

моїм виборцям і буде опублікований на офіційному сайті 

Гребінківської селищної ради. 

 Одним з головних завдань на посаді селищного голови вважаю 

забезпечення відкритості й прозорості в прийнятті рішень, організації 

конструктивного діалогу з громадськістю. 

Говорячи за роботу селищної ради, її виконавчого комітету, варто 

зазначити, що ми виконували і виконуємо як власні, так і делеговані 

державою повноваження, які обумовлені в Законі України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”.  

 Перш ніж перейдемо до конкретних фактів про пророблену 

роботу, хочу разом з вами згадати, в якому чудовому селищі ми 

живемо. Не зайвими будуть статистичні та демографічні дані по наших 

Гребінках. Адже ми переживаємо разом реформування нашого 

суспільства, і в цей час важливо знати, що маємо, і не втратити в період 

реформ. Використати реформи для покращення добробуту нашого 

населення. 

 Отже: перші показники взяті з мережі Інтернет, а наступні - це 

наше реальне життя. 

 

 

 



 Як бачимо, за демографічними показниками більшість нашого населення у 

працездатному віці. Усе працездатне населення, спроможне працювати в 

народному господарстві, визначають як економічно активне населення. Тож 

маємо гарні трудові ресурси, маємо перспективу. Виходячи з цього, хотілося б, 

щоб в селищі з’являлися нові підприємства, організації та установи, які 

забезпечать жителів високооплачуваною роботою. 

 



  

Провівши аналіз бюджету Гребінківської селищної ради, можна побачити, що з 

кожним роком бюджет зростає, та з бюджетом зростають витрати і потреби 

селища. Щоб значно покращити інфраструктуру селища, поліпшити умови 

проживання жителів селища, бюджет потрібен набагато більший. Наповнення 

селищного бюджету, пошук джерел наповнення бюджету було і залишається 

пріоритетним завданням роботи селищної ради. 

Найбільшим наповнювачем бюджету залишається податок на землю, хоча тут 

варто відмітити, що не всі орендарі нашої землі є добросовісними платниками 

податків, тому Гребінківська селищна рада змушена в судовому порядку 

стягувати земельний податок з таких орендарів: ТОВ «Ресурс-Сервіс» 

(Гребінківський базар), ТОВ АРАЙ Україна ЛТД, ТОВ Глорія Мрія. 



Серед платників податків можна виділити найбільших, хто вносить левову частку 

до нашого бюджету. 

 

Всім відомо, що бюджетні кошти маємо право витрачати, згідно з чинним 

законодавством, тільки на об’єкти, які перебувають у комунальній власності 

Гребінківської селищної ради. Тому на об’єкти комунальної власності 

Васильківської районної ради, яка повинна ними опікуватися, ми можемо 

виділяти незначні кошти у вигляді субвенцій.  

 

 

 

 



 Що зроблено, ви бачите на вулицях, у дитячих садках, на дитячих і 

спортивних майданчиках, в парках і на стадіонах. Для того, аби все 

працювало як єдиний механізм, треба було забезпечити виконання 

бюджету, працювати зі спонсорами, які допомагають у реалізації 

багатьох проектів. 

Сьогодні разом з вами хотіла би проаналізувати, що вдалося зробити у 

звітному періоді позитивного, а над вирішенням яких проблем 

необхідно працювати надалі, які корективи до наших планів необхідно 

внести. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 2019 РОКУ 

 Затверджено 3 технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності за Гребінківською селищною радою та отримано 

реєстрацію права власності на свердловини; 

 Затверджено комплексну схему розміщення групи тимчасових споруд в 

центральній частині селища; 

 Затверджено 22 технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 



 Затверджено 14 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва, обслуговування житлового будинку та ведення 

особистого селянського господарства; 

 Передано в постійне користування земельну ділянку міжшкільному 

навчально-виробничому комбінату трудового навчання та професійної орієнтації 

учнів «Гребінківський»; 

 Передано в довгострокову оренду земельну ділянку 0, 078 га ФОП Назарько 

(орендна плата 5945 грн.); 

 В стадії завершення новий Генеральний план селища Гребінки; 

 Надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва, 

обслуговування житлових будинків – 12 громадянам; 

 Надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва, обслуговування житлового будинку та ведення 

особистого селянського господарства – 6 громадянам 

 

 

 

ОБОРОННА РОБОТА 

 Проведена прописка до призовної дільниці юнаків 2002 року народження – 

20 осіб ; 

 На весняний призов 2019 року направлено в Васильківський військкомат 

для проходження призовної медкомісії – 140 осіб; 

 Призвано в Збройні сили України - 3 особи; 

 На осінній призов 2019 року направлено в Васильківський військкомат для 

проходження призовної медкомісії – 117 осіб; 

 Направлено у Васильківський військкомат військовозобов’язаних для 

уточнення облікових даних та проходження медкомісії – 370 осіб; 



 Проходять службу за контрактом в Збройних Силах України – 9 осіб,  них в 

ССО – 4 особи; 

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні надана одноразова 

матеріальна допомога (загальна сума – 71 000 грн)  інвалідам, учасникам бойових 

дій ДСВ, учасникам війни, сім’ям загиблих, учасникам АТО, учасникам бойових 

дій в Афганістані. 

 Всього допомогу отримали 160 осіб, а саме: 

 Інваліди, учасники бойових дій ДСВ, учасники війни, сім’ї загиблих - 72 

особи  - отримали 27 000 грн.; 

 Учасники АТО - 56 осіб - отримали 28 000 грн.; 

 Учасники бойових дій на території інших держав - 32 особи - отримали 16 

000 грн. 

 

 



 

 

 

НАШІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 

1. Введення в експлуатацію та наповнення матеріально- технічної бази 

ЦНАПУ; 

2. Будівництво Центру дозвілля та розвитку молоді по проспекту Науки; 

3. Реконструкція приміщення амбулаторії (виділено з обласного бюджету  

9 млн. грн.), придбання автомобіля; 

4. Встановлення міні – футбольного поля з штучним покриттям в ОНЗ  

Гребінківський НВК; 

5. Капітальний ремонт тротуару по вул. Святопокровська; 



6. Ремонт доріг по вул. Зарічна, провулок Партизанський, вул. Київська в 

районі кафе «Гребінки»; 

7. Встановлення нових дитячих майданчиків та доповнення новими 

елементами існуючих майданчиків; 

8. Продовження роботи по оснащенню парку біля цукрового заводу в 

напрямку спортивного та здорового розвитку дітей та дорослих; 

9. Виконання програми «Питна вода»; 

10. Освітлення вул. Київська; 

11. Озеленення селища та покращення благоустрою в різних регіонах селища; 

12. Утеплення фасаду ОНЗ Гребінківський НВК; 

13. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул. Святопокровська  

під театр драми та ляльок; 

14. Виконання програми по співфінансуванню ремонтних робіт у 
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 У звіті селищного голови я намагалася розкрити не свої особисті 

досягнення, а підвести підсумок того, як жило і працювало селище, оскільки, як 

ви розумієте, одна людина нічого не може зробити. Дякую всім, хто не тільки на 

словах, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій 

двір, вулицю, наше селище, загалом, державу. 

 Я не приховала проблем і недоліків, навпаки. загострила на них увагу, а це 

означає, що нам є над чим працювати, до чого прагнути. 

 Досягнення гідного рівня життя громадян нашого селища було і 

залишається для мене основною метою роботи на посаді селищного голови. Вірю, 

що співпраця однодумців та професіоналів сприятиме забезпеченню економічного 

та соціального розвитку селища та задоволенню потреб моїх земляків. 

Щиро дякую за увагу! 

 


