Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
села Микитинці за 2017 рік
Про виконання бюджету на 2017 рік
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 2017 рік склала 16830894,13грн.
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 13457000,00грн. Виконання до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 125,08 відсотка, а саме:
- доходів загального фонду за 2017рік надійшло 14439398,38 грн., у тому числі
субвенція з міського бюджету 376800,00грн., виконання за 2017 рік забезпечено до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 122,87 відсотка;
- доходів спеціального фонду надійшло за 2017рік 2391495,75грн., у тому числі
субвенція з
міського бюджету 1605000,00грн.,
виконання забезпечено до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 140,27 відсотків.
Сільський бюджет з видатків виконано за 2017рік в цілому на 89,27 відсотка до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін (затверджено із врахуванням змін
18937616,66 грн., використано – 16904724,16 грн.), в т.ч.:
- з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми на
рік із врахуванням змін на 92,39 відсотка (затверджено на рік із врахуванням змін
7713100,00грн., використано 7125952,59грн.);
- з видатків спеціального фонду виконання забезпечено до річної затвердженої
суми із врахуванням змін на 87,12 відсотка (затверджено на рік із врахуванням змін –
11224516,66грн., використано 9778771,57грн.)
Сесії, виконкоми
Спільно з виконкомом сільської ради, депутатами спрямовуємо зусилля на
виконання радою своїх повноважень, на пошук підходів до розв’язання назрілих для
громади питань. За звітний період було проведено 8 пленарних сесійних засідань, за
результатами розгляду питань, що були розглянуті на сесіях, прийнято 202 рішення.
Подаємо таблицю участі депутатів у сесійних засіданнях за 2017 рік:
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Прізвище, ім`я, по
батькові
Марків Галина
Володимирівна
Литвинюк Марія
Григорівна
Василюк Михайло
Петрович
Щербанюк Богдан
Васильович
Паращук Ірина Іванівна
Шкорута Наталія
Дмитрівна
Гамерник Іван
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Лебедин Володимир
Зіновійович
Гунчак Тарас Ігорович
Гнатишин Василь
Петрович
Шкорута Іван
Васильович
Гречаник Роман
Юрійович
Сухецька Наталія
Петрівна
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За звітний період виконкомом сільської ради було проведено 8 засідань,
прийнято 102 рішення. На засіданнях виконкому розглядалися заплановані питання,
що стосуються регламенту, плану роботи виконавчого комітету, посадових інструкцій
працівників апарату, присвоєння поштових адрес, дозволи на підключення до
інженерних мереж,надання матеріальних допомог, інші питання.
За звітний період видано 895 довідок різного характеру, сільським головою на
особистому прийомі прийнято 59 громадян, вхідних листів- 311, підготовлено
вихідних документів – 126, складено 156 актів.
Вчинення нотаріальних дій: у 2017 році вчинено 53 нотаріальні дії; в тому
числі зареєстровано 25 довіреностей, посвідчено 28 заповітів, зареєстровано 7
шлюбів, 10 народжень, 26 свідоцтв про смерть.
Проведення капітального та поточного ремонту доріг
У 2017 році продовжувалися роботи, спрямовані на покращення благоустрою
села, здійснення капітального та поточного ремонту доріг.
капітальний ремонт вулиць: вул.Студенцева-469672, 80 грн., вул.Грицишина1424032, 80 грн., вул.Вишнева - 474841, 20 грн., тротуар вул.Просвіти - 420034, 80
грн., вул.Зарічна - 9375, 60 грн.,
Капітальний ремонт алеї на сільському кладовищі -3763720, 80 грн.,
Технагляд, експертиза, проектні роботи- 89838, 70 грн.
Проведено роботи із поточного ремонту вулиць: вул.Дзівінського-198952, 80;
вул.Надрічна-17388, 40; вул.Декабристів - 198920, 40; вул.Ясенева, Борців,
пров.Шкільний, вул.Коротка, част. Вул.Вітрова, вул.Черепкова, вул.Світла,
вул.Просвіти- на суму 1904935, 20 грн. На сьогодні зроблено благоустрій 60%
вулиць. У стадії покриття щебенем 40%.
Одне з важливих виконаних завдань, про яке просила громада та батьківська
громадськість Микитинецької ЗШ, - облаштування тротуару від вул. Декабристів по
вул. Просвіти до приміщення школи.
Давно назріла проблема облаштування центральної алеї та виконання інших
робіт на сільському кладовищі села по вул.. Юності. У жовтні 2017 року розпочалися
роботи з облаштування алеї. Субвенцію з міського бюджету за підтримки депутата П.
Гавриша було виділено у кінці року, тому виконано лише частину робіт. Завершення
робіт у 2018році.
Освітлення
За звітний період освітлено вул. Декабристів біля масиву «Ювілейний»,
частину вул. Світлої зі сторони вул.Борців, частину вул. Світлої зі сторони
вул.Зарічної, частину пров.Декабристів. Виділено кошти на ремонт мереж

зовнішнього освітлення 68031, 60 грн., на обслуговування вуличного освітлення
72579,60 грн.
Таким чином, сьогодні Микитинці освітлені повністю, залишилися окремі малі
провулки.
Організація безпеки
Зважаючи на збільшення в останні роки кількості ДТП та інтенсивності руху,
великої кількості транспорту на усіх дорогах села і в денний, і в нічний час, з
сільського бюджету було виділено кошти для покращення організації дорожнього
руху в сумі 198770, 40грн. тис. грн. У центрі села по вул.Грицишина передбачено
місце для паркування автомобілів.
У звітному році продовжили роботу із встановлення дорожніх знаків, кільця на
перехресті вул.Зарічна - Грицишина-Ясенева біля НД села.
Благоустрій
З метою покращення умов проживання мешканців села заплановано і виділено
кошти та виконано роботи із утримання доріг у зимовий період, покосу трав, ремонту
майданчиків та площадок:
Очищення вулиць від снігу - 43129, 20грн.
Покіс трав - 49998 грн.
Утримання доріг – 50000 грн.
У звітному році зроблено поточний ремонт дитячо-спортивних майданчиків,
відкрито відпочинково-спортивну площадку по вул.Ясеневій у співпраці з міською
радою та депутатом Петром Гавришем.
На будівництво другої черги водопроводу по вул.Дорошенка-Сірка, частини
вул. Чебрецевої виділено 1069078, 80 грн. Проектно-кошторисна документація,
експертиза, технагляд, інше- обійшлося 109179, 94 грн.
Всі проведені закупівлі і договори були проведені з урахуванням вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» у системі електронних закупівель ProZZorro.
Контроль у сфері благоустрою
З метою забезпечення належного контролю за дотриманням Правил
благоустрою села, вжиття заходів для усунення порушень створено адмінкомісію
сільської ради, яку очолює заступник сільського голови.
Складено протоколи про адміністративні правопорушення, надано приписи про
усунення порушень вимог законодавства про благоустрій.
Про вивіз ТПВ
Як і в попередні роки, побутові відходи вивозилися та утилізувались за рахунок
сільського бюджету. Загалом за рік вивезено з території села 120 тонн сміття. Це
обійшлось сільському бюджету у суму 285623, 78 грн. ТПВ від господарств села
вивозились за звичним усталеним графіком двічі на місяць.
Впродовж року працювали над цією проблемою, особливо заступник
сільського голови. Виготовлено та встановлено 6 контейнерів для пластику, їх було
розміщено у різних куточках села.
Допомога закладам освіти, медицини та культури села
Як і щороку, ми надавали допомогу закладам, які функціонують в нашому селі та
утримуються за рахунок міського бюджету.
З сільського бюджету було надано субвенцію міському бюджету:

на поточні видатки :
- медицина-140 тис. грн.
- школа- 227 тис. грн.
- ДНЗ- 150100 тис. грн.
- вуличне освітлення -279100 тис. грн.
- Муніципальна варта-78 тис.грн.
- Культура -900 тис. грн..
на капітальні видатки:
- ДНЗ- 4049900 грн.
- медицина-90 тис. грн..
- культура 199 тис.грн.
- школа- 150 тис. грн.
Відповідно на ці кошти придбано усе необхідне: меблі, бензин, медикаменти,
медичні засоби, встановлено вікна, зроблено ремонт примішень, зроблено огорожу,
бруківку та інші роботи для нашого Народного дому, школи, амбулаторії. Придбано
сценічне взуття для хорового колективу, комп’ютерну техніку до школи, зроблено
ремонт туалетної кімнати, надано допомогу амбулаторії тошо. Перекрито дах школи.
Співпраця з Дорадча радою учасників АТО
У результаті військових дій, які розгорнулися на сході України, було
мобілізовано на військову службу 38 чоловіків. Зараз в зоні бойових дій перебуває 5
чол. Створена Дорадча рада, яка активно працює.
Впродовж 2017 року і громада не залишалася осторонь цих проблем неодноразово підтримувала наших воїнів. У співпраці з волонтерами передавали
продукти, необхідні речі в зону АТО.
Інформаційна діяльність
Відповідно до вимог законодавства, голосування на сесіях проводиться шляхом
поіменного голосування, а результати цього голосування із кожного окремого
питання є складовою частиною матеріалів сесій.
Сільською радою відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднювалися
регуляторні акти. На виконання Закону України »Про доступ до публічної інформації
«в частині забезпечення прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних
повноважень» розпочато роботу сайту села, який поповнюється новою інформацією.
Крім того, продовжується видання вісника «Голос громади», в якому надається
інформація з різних сфер життя села, висвітлюються основні події та заходи, що були
проведені на території села, друкуються рішення, які мають важливе для громади
значення, оголошення. У звітному році було проведено зустрічі із мешканцями
багатоквартирних будинків по вул.Декабристів, мешканцями села- активістами
різних років, на яких обговорено актуальні для села проблеми та заслухано
пропозиції людей, які у різні роки мали причетність до управління селом та добрих
справ на благо громади.
Задля зручності отримання послуг громадянами-мешканцями села у сільській
раді створено центр надання адмінпослуг, в якому проходить реєстрація місця
проживання. У перспективі - соціальні послуги, реєстрація речових прав та ін..
На адресу сільської ради поступило 14 запитів на публічну інформацію. Надано
відповіді та матеріали згідно із запитами.

Про активне дозвілля
Футбольний клуб «Січ» Микитинці створений у 2009 році. Команда бере
участь у чемпіонаті м. Івано-Франківська.
Друга бере участь у чемпіонаті міста з футзалу. За цей період команда здобула
п'ятнадцять комплектів нагород. А також є володарем кубка і суперкубка м. ІваноФранківська.
У 2017 році команда взяла участь у Всеукраїнському турнірі об’єднаних громад
з міні - футболу і стала бронзовим призером змагань. З нагоди досягнення такого
результату отримали грамоти кубки і медалі. У футбольному клубі займається 52
спортсмени.
Традиційними є змагання з волейболу, футзалу, настільного тенісу, мініфутболу. У 2017 році до дня захисту дітей проведено конкурси, рухливі ігри і
естафети, щорічний велопробіг до Дня Незалежності.
Проведено ремонт футбольного поля і воріт, дитячих майданчиків, закуплено
спортивне приладдя. Реконструйовано майданчик з міні-футболу.
Микитинецькі діти і молодь мають серйозні успіхи та досягнення з теквондо.
Зокрема, ставали неодноразовими переможцями різного рівня змагань. Микитинецька
команда відома за межами села та області.
Культурно - просвітницька робота Народного дому с.Микитинці
за 2017 рік
Впродовж 2017 року в Народному домі с.Микитинці проводилась активна
робота із відродження та збереження досягнень української культури, збереження та
розвитку народної аматорської творчості, задоволення культурних потреб та
організації відпочинку населення. Це різноманітні заходи для дітей,молоді, святкові
урочисті вечори до державних і пам’ятних дат,тематичні заходи, зустрічі з цікавими
людьми: правоохоронцями, медиками, істориками тощо. Працівники Народного дому
активно співпрацюють з осередком союзу українок, микитинецькою ЗОШ І-Ш
ступенів, церквою св.Микити, ветеранами, активістами села, микитинецькими
родинами, які мають численні таланти.
За звітний період із культурно-масової роботи в Народному домі було
проведено 78 заходів. Культурно-масові заходи проводились згідно із місячно –
квартальними планами.
Основні заходи:
- «Кардинал Йосип Сліпий»- відкрите засідання клубу цікавих зустрічей
«Посиденьки у пані Анни». Яке було приурочене до 125-річчя кардинала
Йосипа Сліпого.
- «Гордо майоріє наш вкраїнський стяг», акція, приурочена до Дня
українського прапора. На акцію зібралися найбільш патріотично налаштовані
діти та молодь.
- Велопробіг «Микитинці – це Україна»
- «Мій тато- герой», так називався концерт, приурочений до Дня батька та
зустрічі з учасниками АТО. Запрошені жителі села, які брали участь у
антитерористичній операції на сході країни,прибули до Народного дому разом
зі своїми дітьми.
- «Душа народу в пісні розцвітає»- конкурсний захід, що проводився між усіма
міськими та сільськими закладами культури Івано-Франківська.
- «Роде наш красний…» - показовий захід КЦЗ «Посиденьки у пані Анни».

Народні університети та школи культури.
Університет «Народознавство» керівник- А.Кузнєцова
За звітний період проведено 12 занять університету «Народознавство».
Любительський клуб «Кришталеві джерела». Керівник- Бутюк Н.Я. .За
звітний період проведено 9 засідань клубу.
Любительський клуб образотворчого мистецтва «Чарівний олівець».
Керівник- Анна Кирпан. За звітний період відбулось 9 засідань клубу
«Чарівний олівець»
Клуб цікавих зустрічей «Посиденьки у пані Анни».Керівник – Анна
Кузнєцова.
За звітний період проведено 9 засідань.
За звітний період колективами НД було проведено 12 різнопланових
концертів.
Організаційна та фінансово-господарська робота
Закуплено фарбу для оздоблення сцени власними силами працівників НД,
здійснено оздоблення сцени (реконструкція одягу сцени, художній розпис стіни),
закуплено тканину для пошиття костюмів для ансамблів «Перлинки» та «Мереживо»,
пошито костюмів для «Мережива», власноручно пошито та оздоблено дитячі
костюми для ансамблю «Перлинки».
Народний дім села по праву вважається одним із зразкових закладів та у
звітному році нагороджений грамотою.
Соціальні питання
У 2017 році складено 105 актів згідно зі зверненнями громадян, надано
матеріальні допомоги інвалідам, ветеранам, людям похилого віку, чорнобильцям,
учасникам бойових дій, багатодітним родинам, матерям-героїням, учасникам АТО,
громадянам інших пільгових категорій на загальну суму 273800 грн. Для учасників
аматорських колективів НД виділялися відрядні, кошти на транспортні послуги,
матеріальні допомоги до Дня Незалежності. До Нового року, свята Миколая надано
солодоші дітям Микитинецької ЗШ, дітям-учасникам аматорських колективів,
учасникам АТО.

