
Звіт сільського голови
за 2019 рік

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ ТА ПРИСУТНІ!

Відповідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним
перед громадою та її жителями.

Як голова громади, намагаюсь побудувати злагоджену, відкриту роботу
депутатського корпусу, виконавчого комітету та працівників сільської ради.

Білоцерківська сільська об’єднана територіальна громада утворена
шляхом добровільного об’єднання громад чотирьох сільських рад
Великобагачанського району: Білоцерківської, Подільської, Бірківської та
Балакліївської. До її складу входять 18 сіл з адміністративним центром у с.
Білоцерківка. Загальна площа 200,69 км2, з відносно зручним транспортним
сполученням між населеними пунктами.

Інтереси громади в сільській раді представляють 22 депутати. З метою
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до
повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
виконавчого комітету, утворено 4 постійних депутатських комісії.

Не зважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас впродовж 2019
року, ми прагнули виконати всі прийняті нами програми, а також
співпрацювали та надавали фінансову підтримку установам та організаціям,
розташованим на території об’єднаної громади.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія.
Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше
одного разу на квартал.

Всього за звітний період відбулось 7 пленарних засідань, на яких
розглянуто 833 питань та прийнято відповідно стільки ж рішень сільської
ради.

Розроблено та затверджено 18 Програм, відповідно до яких працювала
сільська рада.

Завдяки цілеспрямованій роботі сільської ради та виконавчого комітету
нам вдалося забезпечити нормальне функціонування освітніх закладів,
закладів культури та медицини, покращити їх матеріально-технічний стан



покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та досягти певних
позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності громади.

Впродовж 2019 року проведено 28 засідань виконавчого комітету, на
яких прийнято 172 рішення з різного роду питань.

Переважно це питання бюджету, освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального захисту, житлово-комунального господарства, благоустрою, інші.

Виконавчий комітет координує роботу відділів, підприємств та установ,
що належать до комунальної власності територіальної громади.
Безпосередню роботу по розгляду планових питань та звернень, підготовці
проектів рішень виконкому та сільської ради, контролю за виконанням
прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого
самоврядування здійснює сільська рада.

І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед
керівництвом сільської ради є формування потужного кадрового потенціалу.

Робота сільської ради здійснюється у відповідності до затверджених
планів роботи виконкому та сільської ради (включаючи депутатський корпус)
та завдань, що ставляться на планових нарадах у сільського голови, на яких
розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи
вирішення проблемних та перспективних питань. За підсумками нарад
відповідальним виконавцям давались відповідні доручення, які стосувалися
питань діяльності освітніх закладів, організації харчування дітей у дитсадках
та школах сільської ради, реалізації проектів та програм, ремонтів,
освітлення вулиць, розгляду окремих звернень та скарг громадян. Такі
наради відбувалися щотижня.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету
сільської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних
адміністративний послуг.

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
вирішення проблем, які турбують жителів сіл, розглянуто 792 звернення.
Вирішено позитивно 368 звернень, дано роз’яснення по 136 зверненням.
Найбільше звернень надійшло від ветеранів праці – 296 та осіб з інвалідністю
І, ІІ, ІІІ групи - 50. Найчастіше порушувались питання: соціального захисту –
163, аграрної політики і земельних відносин – 138, житлової політики – 34,
транспорту і зв’язку – 33, комунального господарства – 28, охорони
здоров’я – 11, та інше.

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та
в межах компетенції, надано необхідну допомогу. На питання, порушені у
зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні
роз’яснення.



Від установ, підприємств та організацій надійшло 899 листи. Значна
увага приділялась якості підготовки документів та дотриманню термінів їх
виконання.

Спеціалістами виконкому та в. о. старост за зверненнями мешканців сіл
підготовлено та видано у 2019 році 2306 довідок, вчинено 400 нотаріальних
дій, з них: складено заповітів – 47, видано довіреностей – 247, посвідчено
справність підписів – 102, видано дублікатів заповітів – 2, посвідчено копій
документів – 2.

Ведеться облік військовозобов’язаних. На території сільської ради
обліковується 1001 особа, в т.ч.: офіцери запасу – 26, призовники – 135,
учасники АТО, ООС – 89, допризивна молодь – 12, сержанти, старшини,
матроси, прапорщики, рядові – 840.

З метою покращення якості надання адміністративних послуг у 2019
році запрацював новий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП),
який було відремонтовано за кошти місцевого бюджету, а техніку та меблі
надано Програмою «U-LEAD з Європою». За звітний період зареєстровано за
місцем проживання 121 особу, знято з реєстрації 152 особи, в т.ч. в зв’язку із
смертю – 71 особу. Всього зареєстровано 2120 правових актів, з них: право
власності – 442, інших речових прав – 1403.

БЮДЖЕТ

Виконання доходної частини сільського бюджету загального фонду
за 2019 рік склали 45 609,796 тис. грн., з них 30 902,231 тис. грн. власні
доходи, при планових на 2019 рік 45 674,564 тис. грн., в т.ч. 30 918,6 тис. грн.
власні доходи. Виконання плану становить 99,9 %.



Доходи бюджету ОТГ План на 2019 рік,
тис. грн.

Факт за 2019
рік, тис. грн.

Надходження від ПДФО 17 040,0 20 380,8
Надходження від єдиного
податку

2 728,0 2 667,0

Плата за землю 3 755,0 3 947,6
Рентна плата 600,0 303,0
Акцизний збір 6 410,0 3 054,4
Інші доходи 385,6 549,4
Разом 30 918,6 30 902,2

Основним податком, який надходить до загального фонду бюджету, є
податок на доходи фізичних осіб. За 2019 рік до сільського бюджету він
надійшов в сумі 20 млн. 380,8 тис. грн., або 119,6% до планових показників.
Основним платником даного податку є ПП «Білоцерківська агропромислова
група» (с. Білоцерківка) – сплачено більше 10 млн. грн. та ТОВ «Білагро» (с.
Красногорівка) – більше 7 млн. грн.

На території громади діє три АЗС та одна АГЗС. У 2019 році отримано
2 млн. 614,3 тис. грн. акцизного податку за пальне.

Планові показники по акцизному податку не виконано у зв’язку із
зменшенням коефіцієнта розрахунку частки надходжень від сплати
акцизного податку до бюджету Білоцерківської сільської ради від загального
обсягу акцизного податку по Україні.

Виконання видаткової частини загального фонду видатків в
порівнянні з 2018 роком характеризується такими показниками:

тис. грн.
2018 р.
(факт)

2019 р.
(факт)

Освіта 19 271,1 21 502,7
Культура 3 114,2 2 335,3
Благоустрій 2 573,8 1 597,9
Державне управління 7 308,8 8 951,2
Соціальний захист 2 362,3 2 497,8
Інші видатки 300,9 27,9
Медична субвенція 2 907,4 625,9
Субв. на утр. об’єктів спільного користування 1 794,4 629,4
Реверсна дотація 3 165,5 4 610,8
Інші субвенції та дотації 269,4 659,1

Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана на
98,4%, (план – 44 млн. 148,7 тис. грн., факт – 43 млн. 438,0 тис. грн.),
спеціального фонду 98,6% (план – 9 557,8 тис. грн., профінансовано – 9
425,6 тис. грн.).



Це дало можливість забезпечити утримання та функціонування мережі
закладів сільської ради. Зокрема за загальним фондом видатки становлять:

Код Показник

План на
період з

урахування
м змін

Касові
видатки

за
вказаний
період

%
виконання

на
вказаний
період

0100 Державне управління 9 010,576 8 951,218 99,341
1000 Освіта 21 976,600 21 502,650 97,843

3000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2 518,765 2 497,835 99,169

4000 Культура i мистецтво 2 466,223 2 335,303 94,691
5000 Фiзична культура i спорт 2,085 2,085 100,000
6000 Житлово-комунальне господарство 1 622,767 1 597,948 98,471
8000 Інша діяльність 25,793 25,792 99,997
9000 Міжбюджетні трансферти 6 525,841 6 525,199 99,990

Усього 44 148,650 43 438,029 98,390
За спеціальним фондом:

Код Показник

План на
період з

урахування
м змін

Касові
видатки

за
вказаний
період

%
виконання

на
вказаний
період

0100 Державне управління 6 601,073 6 630,731 100,449
1000 Освіта 1 037,360 2 264,661 218,310

3000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 60,200 1 513,381 2 513,922

4000 Культура i мистецтво 58,249 130,388 223,846
6000 Житлово-комунальне господарство 1 757,922 1 766,358 100,480
7000 Економічна діяльність 10,120 10,120 100,000
9000 Міжбюджетні трансферти 32,924 32,924 100,000

Усього 9 557,848 12 348,564 129,198

ОСВІТА

В громаді сформована системна робота щодо виконання основних
завдань, реалізації заходів щодо подальшого реформування дошкільної,
загальної середньої освіти - складників системи освіти, створення необхідних
умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти,
поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.

Кількість закладів дошкільної освіти у 2019 році – 5 (у вересні 2019
було завершено ремонтні роботи по Подільському дитячому садочку
«Берізка»). У 2019/2020 навчальному році кількість вихованців закладів
дошкільної освіти становила 115 осіб. Працює 34 працівники, з них – 14
педагогічних. Охоплення дітей дошкільною освітою п’ятирічного віку



організованими формами дошкільної освіти становить 100%. У всіх закладах
дошкільної освіти належним чином організовано харчування дітей. Середня
вартість харчування на 1 дитину у 2019 році становила 40 грн., з яких 70%
місцевий бюджет, 30% – батьківська плата. Одним із найважливіших питань
соціального захисту у закладах дошкільної освіти є організація харчування
дітей пільгових категорій. За рішенням сесії сільської ради від плати за
харчування в закладах дошкільної освіти звільнено стовідсотково дітей із
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, чиї батьки є
учасниками АТО, ООС, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Мережа закладів загальної середньої освіти становила у 2019 році –
5, із них: закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 2; закладів
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – 3. Загальна кількість учнів
становить 384 особи. Працює 122 працівники, з них – 74 особи педагогічного
складу.

З метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної базової і
повної загальної середньої освіти, профільної та допрофесійної підготовки
учнівської молоді профільне навчання запроваджено в 3-х закладах освіти з
української мови, біології та екології.

Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів закладів освіти. Вартість
харчування 1-4 класів становить 25 грн. (100% - місцевий бюджет), 5-11
класів – батьківська плата, крім дітей пільгових категорій, включаючи дітей
із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, чиї батьки є
учасниками АТО, ООС.

Велика увага приділяється роботі з обдарованою молоддю, а саме
участь учнів у районних та обласних олімпіадах, інтелектуальних мовно-
літературних конкурсах, конкурсах-захистах Малої академії наук, фестивалях
та змаганнях, зокрема:

- Бугай Аліна, учениця 11 класу Красногорівської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів І місце у І етапі районного конкурсу-захисту наукових
робіт Малої академії наук та ІІІ у ІІ обласному етапі у секції: екологія);

- Шарай Юлія, учениця 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів в обласному конкурсі «Поезія народів світу», у номінації
«За щирість читання – Гран-Прі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
талантів «Мелодії і ритми над Ворсклою-2018» (у номінації «Художнє
читання»);

- Колісник Софія, учениця 10 класу Красногорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ІІІ місце в обласному етапі конкурсу-



захисту Малої академії наук у секції: біологія людини; ІІІ місце у ІІІ
обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та ІІІ місце в
обласному конкурсі «Здорове життя - успіх буття»;

- Кір’ян Єва, учениця 10 класу Красногорівської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів ІІІ місце в обласному етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук у секції: зарубіжна література;

- Красюк Віктор, учень 8 класу Балакліївського НВК переможець
першого обласного етапу XII Міжнародного конкурсу з українознавства;

- Манашина Діана, учениця 10 класу Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ
переможець обласного конкурсу читців «Поезія народів світу» німецькою
мовою у номінації «За щирість читання»;

- Корж Карина, учениця 8 класу Подільської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів ІІ місце в міжнародному конкурсі «Змагаймося за нове життя»,
присвяченому творчості Л.Українки у номінації «декламація»;

- Чайка Владислав, учень 10 класу Красногорівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів І місце у Всеукраїнській олімпіаді з графічної підготовки;

- Крилевець Денис, учень 9 класу Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
І місце у Всеукраїнській олімпіаді з графічної підготовки;

- Савицький Ілля, учень 8 класу Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів І
місце у Всеукраїнській олімпіаді з графічної підготовки;

Близько 30 учнів учнів стали переможцями районних етапів даних
олімпіад та конкурсів.

Учнівсько-педагогічний колектив Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
здобув перемогу у Всеукраїнському екопроекті «Кліматичні краплі».

Завдяки наполегливості учасники проекту увійшли у четвірку
переможців та стали учасниками 24 конференції сторін Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату в м. Катовіце (Польща).

Також, учні Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів зайняли І місце у 36
обласному зльоті краєзнавців та активістів шкільних музеїв (Гамаля Дмитро,
Колісник Софія, Кір’ян Єва, Веретельник Ірина), а команда «Характерники»
Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів І місце у І районному етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»).

У закладах загальної середньої освіти організовано роботу 16 гуртків та
секцій науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-
краєзнавчого, фізкультурно-спортивного, художньо-естетичного та
військово-патріотичного напрямів, якими охоплено 253 дітей.

Для забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми
потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в закладах



дошкільної та загальної середньої освіти на території Білоцерківської
сільської ради створено рівні умови для отримання освітніх послуг для дітей
з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням:
Білоцерківський НВК 1 учень (11 клас). У цьому ж закладі введено посаду
асистента вчителя.

Забезпечено перевезення дітей у заклади загальної середньої та заклади
дошкільної освіти для отримання освітніх послуг, шкільними автобусами.

Туристсько-краєзнавча робота
І місце у 36 обласному зльоті краєзнавців та активістів шкільних музеїв
(Гамаля Дмитро, Колісник Софія, Кір’ян Єва, Веретельник Ірина, учні
Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Військово-патріотичне виховання
Команда «Характерники» Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у І

районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») - І місце.

СПОРТ

Жителі громади являються активними учасниками різноманітних
спортивних змагань та неодноразово ставали переможцями і призерами
даних заходів.

Минулого року в м. Кременчук проходила спартакіада з рекреаційних
адаптивних видів спорту, участь у якій взяли соціально-активні особи з
інвалідністю Білоцерківської громади. До складу команди ввійшли: Трускало
Володимир Іванович, Фененко Віктор Іванович, Козар Олександр
Васильович, Зленко Володимир Миколайович та наймолодший учасник
нашої команди Тривайло Ростислав.

Спортсмени громади брали участь у таких змаганнях:
ІІІ загальнокомандне місце в районних змаганнях з тенісу отримали:

Дубовик Вячеслав Вікторович (ІІІ місце), Ганущак Наталія Михайлівна (І
місце), Копін Ольга Олександрівна та Трускало Анатолій Миколайович (ІІ
місце);

VIII загальнокомандне місце у першості Полтавської області серед
представників органів місцевого самоврядування у складі команди
Великобагачанського району здобули: Падалій Ніна Петрівна (шашки – 7
місце), Рибальченко Петро Павлович (перетягування канату – 9 місце),
Вільховий Анатолій Васильович (штовхання гирі 24 кг – 8 місце).

І місце у районних змаганнях з волейболу: Москаленко Максим,
Штомпель Олександр, Прокопчук Юрій, Головко Святослав, Срібний Іван
(всі з с. Бірки), Вільховий Віталій та Лиходід Андрій (с. Балаклія);



IV місце в турнірі з волейболу пам’яті Д.М. Джуганя (с. Остап’є):
Срібний Олександр, Пятак Вячеслав, Прокопчук Юрій, Штомпель Олександр
(с. Бірки), Вільховий Віталій та Лиходід Андрій (с. Балаклія);

VII місце в першості Полтавської області з волейболу фізкультурно-
спортивного товариства “Колос” – за Великобагачанський район приймали
участь 6 волейболістів: Вільховий Віталій, Лиходід Андрій (с. Балаклія),
Москаленко Максим, Пятак Вячеслав, Штомпель Олександр, Прокопчук
Юрій (с. Бірки);

ІІІ місце у кубку Великобагачанського району з волейболу здобула
команда з Бірок: Срібний Олександр, Срібний Іван, Штомпель Олександр,
Пятак Вячеслав, Васильченко Едуард, Головко Святослав;

В чемпіонаті України з волейболу ФСТ “Колос” (м. Житомир) у складі
збірної Полтавської області приймав участь представник нашої громади —
Вільховий Віталій (с. Балаклія), зайнявши 8 загальнокомандне місце серед
25-ти областей;

ІV місце посіла Красногорівська команда в чемпіонаті району з
волейболу (Калініченко Ю.Г., Луць Роман, Луць Руслан, Омелич Іван, Скиба
Роман, Луць Анна, Рибальченко Володимир);
Учні загальноосвітніх закладів ставали призерами та переможцями:

І місце в районних спортивних змаганнях «Нащадки козацької слави»;
І місце у районних змаганнях з легкоатлетичного чотириборства

«Дружба»;
І місце в районних змаганнях та ІІІ в обласних зональних з міні-

футболу (дівчата);
І місце в районних змагання з баскетболу та волейболу (юнаки);
І місце у районних змаганнях з шахів та шашок;
ІІ місце в районних змаганнях з волейболу(дівчата);
ІІ місце у районній спартакіаді школярів допризовної молоді;
ІІ місця у районних та обласних змаганнях з футболу;
ІІ місце у районних змаганнях з настільного тенісу;
ІІ місце у районних та ІІІ місце в обласних змаганнях з міні-футболу

(юнаки);
ІІІ місце в районних змаганнях з легкої атлетики.

КУЛЬТУРА

Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку
особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян,
доступності освіти у сфері культури для задоволення культурних потреб
жителів громади включає: 7 клубних установ, в т.ч. сільських будинків



культури – 5, сільських клубів – 2, комунальний заклад «Бібліотека
Білоцерківської ОТГ» – 1 та 5 бібліотек-філій.

Протягом 2019 року працівники закладів культури постійно працювали
над вивченням та задоволенням культурних запитів різних категорій
населення. Робота здійснювалася згідно з планом роботи на 2019 рік,
враховуючи всі державні та релігійні свята.

Клубні заклади є організаторами та співорганізаторами проведення
різнопланових заходів: розважальних, урочистостей та концертних програм
до державних, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів, вечорів
пам'яті.

Так, згідно з календарним планом заходів закладів культури у 2019 році
було проведено 425 культурно-масових заходів, які відвідало близько 36 тис.
осіб. Щорічно відзначаються святкування сіл громади, аматорські колективи
приймали участь в різножанрових фестивалях та конкурсах, як районних так
і обласних. Минулого року на території громади започатковано Відкритий
фестиваль-конкурс «Запальний веселий сміх нас об’єднує усіх», який зібрав
учасників з семи районів області та п’яти ОТГ.

Колективи мали змогу представити область на Всеукраїнських та
Міжнародних фестивалях: Всеукраїнський конкурс «Зірковий час»,
Міжнародний фестиваль «Полтавська галушка», Всеукраїнські фестивалі
гармоністів та «Пасіка Сірка» (м. Дніпро»), Національний чемпіонат України
з фольклору «Euro-Folk-2019» м. Вінниця, презентація Національного
Сорочинського ярмарку м. Одеса.

Всього на заходи культурно–мистецького характеру витрачено коштів
77,4 тис. грн. Для проведення Дня села включаючи старостинські округи -
46,1 тис. грн., проведення дня захисту дітей - 18,5 тис. грн., на інші свята -
12,8 тис. грн.

Протягом 2019 року у бібліотеках-філіях було оформлено книжкові
виставки з нагоди державних свят, а також присвячені ювілеям видатних
письменників та поетів.

У 2019 році бібліотеки брали участь в обласних конкурсах,
організованих обласними бібліотеками, а саме: Всеукраїнський конкурс
«Книгоманія – 2019»; Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі
канікули – 2019» у номінації «Так, я люблю Україну!» Молдавчук Світлана
та Танцюра Катерина, с. Поділ; участь у Перших краєзнавчих читаннях
«Будеш, батьку, панувати», присвячені 250-літтю від Дня народження Івана
Котляревського Веретельник Ірини с. Поділ.

Систематично здійснювалися виїзди в заклади культури територіальної
громади з метою контролю за їх діяльністю та надання методичної допомоги.



Постійно поповнюється книжковий фонд за рахунок державної програми, а
також подарунків користувачів бібліотек та обмінних фондів.

МЕДИЦИНА

Надання медичних послуг на території громади у 2019 році
забезпечували:

- 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
- 6 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП);

№ Назва лікарняного закладу Місце розташування Чисельність
лікарів

1 Білоцерківська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини

с. Білоцерківка, вул. Лесі
Українки, 11 6

2 Огирівський ФАП с. Огирівка, вул. Ватутіна, 3 1
3 Подільський ФАП с. Поділ, вул. Дружби, 43 1
4 Бірківський ФАП с. Бірки, вул. Перемоги, 52 1
5 Балакліївський ФАП с. Балаклія, вул. Центральна, 15 1

6 Красногорівський ФАП с. Красногорівка, вул. Федора
Василенка, 21 1

За рахунок медичної субвенції проведено фінансування на утримання
закладів первинної та вторинної медицини Білоцерківської сільської ради
Великобагачанського району Полтавської області загальним обсягом 625,9
тис. грн. За рахунок дотації з місцевого бюджету на забезпечення
енергоносіями закладів було виділено 644,1 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

У Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Білоцерківської сільської ради утворено два відділення:
відділення соціальної допомоги вдома та відділення надання натуральної та
грошової допомоги, при котрому працює служба перевезення «Соціальне
таксі». Дана служба з перевезення працює з 11.01.2019 року. Також 24 травня
2019 р. створено пункт прокату технічних засобів реабілітації, в який за
кошти місцевого бюджету придбано 4 інвалідні візки та 2 ходунків.

За звітний період послугу догляд вдома отримали 134 особи, а станом
на 01.01.2020 року на обслуговуванні перебуває 123 особи. За звітний період
з обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома знято 14 громадян
похилого віку, з них 12 осіб у зв’язку зі смертю та 2 особи у зв’язку з
переїздом.

На сьогоднішній день матеріально-технічна база територіального
центру в хорошому стані, соціальні робітники в цілому забезпечені
спецодягом та засобами пересування. Всього за 2019 рік терцентром
отримано фінансування у сумі 1 713,021 тис. грн.



Служба у справах дітей

Станом на 01.01.2020 року на території Білоцерківської ОТГ проживає
674 дитини від 0 до 18 років, з них 42 багатодітні родини, в яких виховується
155 дітей. Також є дві родини в яких виховується по 7 дітей.

Протягом 2019 року на обліку в службі у справах дітей перебувало три
родини які опинились в складних життєвих обставинах, на вихованні в цих
родинах 20 дітей.

Протягом року службою у справах дітей здійснювались виїзди в
багатодітні та малозабезпечені сім’ї з метою перевірки умов проживання
дітей, надання індивідуальних консультацій та проведення профілактичних
бесід.

Оздоровлення.
У 2019 році на підготовку пришкільних таборів до оздоровчої кампанії

було витрачено 20,0 тис. грн., а на проведення 99,5 тис. грн. та було охоплено
відпочинком 142 дитини (учні 1-4 класів). Всі діти в пришкільних таборах
харчувались безкоштовно.

На закупівлю путівок в табори оздоровлення у 2019 році було
використано 305,2 тис. грн. та оздоровлено 42 дитини пільгових категорій –

з них:
- 2 дитини-сироти;
- 11 дітей з багатодітних родин;
- 3 дитини з малозабезпечених родин;
- 5 дітей, які перебували на диспансерному обліку;
- 3 талановиті та обдаровані дитини;
- 3 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери

села;
- 11 дітей, осіб визнаних учасниками бойових дій;
- 4 дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Діти пільгових категорій оздоровлювались безкоштовно та з

батьківською доплатою в розмірі 15% та 25% від вартості путівки.

Надаю основний перелік виконаних робіт за 2019 рік:

- капітальний ремонт Бірківського навчально-виховного комплексу по
вул. Перемоги, 39 в с. Бірки (термомодернізація);

- капітальний ремонт приміщення дитсадка в с. Поділ;
- капітальний ремонт покрівлі Балакліївського НВК;
- будівництво вхідних груп амбулаторії загальної практики сімейної

медицини;



- будівництво мереж вуличного освітлення в Білоцерківській ОТГ (с.
Огирівка (вул. Мічуріна) та с. Поділ (вул. Гоголя, вул. Котляревського, вул.
Чайковського, вул. Мостова, вул. Шевченка) шляхом встановлення
світильників на основі LED технологій;

- ремонт мереж вуличного освітлення в с. Коноплянка, с. Білоцерківка
та с. Красногорівка;

- капітальний ремонт покрівлі Балакліївського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» по вул. Центральній, 2 в с. Балаклія Великобагачанського району
Полтавської області. Коригування;

- капітальний ремонт покрівлі Балакліївської загальноосвітньої школи
I—II ступенів по вул. Центральній, 2 в с. Балаклія Великобагачанського
району Полтавської області;

- придбання мультимедійного обладнання (інтерактивні дошки,
мультимедійний проектор з екраном) для Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- облаштування спортивного майданчика в Красногорівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів для гри в міні-футбол з покриттям "Штучна трава";

- облаштування дитячих майданчиків ігровими комплексами в селах
Балаклія, Бірки та Поділ;

- придбання інформаційних стендів для екологічної стежки до центру
Полтавщини в селі Красногорівка;

- виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції
приміщення Красногорівської ЗОШ з добудовою туалету;

- придбання комплекту для спортивного майданчика (Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної адміністрації);

- придбання сміттєвих баків;
- виплачено допомог на загальну суму 396,2 тис. грн, в тім числі:

допомогу жителям сільської ради згідно рішення сесії на основі поданих заяв
на лікування 76 чоловік – 115,0 тис. грн., надання допомог дітям-інвалідам
17 чоловік - 17,0 тис. грн., інвалідам 1 групи загального захворювання - 22
чоловік - 22,0 тис. грн., надання одноразової грошової допомоги учасникам
бойових дій на території інших держав - 17 чоловік - 17,0 тис. грн, надання
допомоги особам, які приймали участь в АТО 86 чоловік - 86,0 тис. грн.,
допомоги на поховання особам, які ніде не працювали і не знаходилися на
обліку в ЦЗН 4 чоловіки – 11,4 тис. грн., надання матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах - 127,8 тис. грн.;

Підсумовуючи, хочу подякувати керівникам і працівникам освітніх,
медичних, культурних, комунальних установ та закладів, підприємцям,



аграріям, депутатам, працівникам сільської ради та виконавчого комітету за
спільну роботу, яка спрямована на розвиток Білоцерківської громади.

Особлива подяка кожному жителю громади, хто підтримує, дає поради,
хто не лише критикує, а й вносить пропозиції та бере активну участь в житті
громади.

Дякую за увагу!

Сільський голова Іван ЛЕЩЕНКО


