ЧОРНООСТРІВСЬКА
ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Паспорт громади станом на 01 січня 2017 р.
Загальна площа території громади – 278,3 км. кв.
Кількість населених пунктів – 21
Кількість населення – 12459 тис. чол. З них:
Кількість пенсіонерів – 3781 чол.
Кількість дітей віком 0-6 років – 623 чол.
Кількість дітей віком 6-18 років – 966 чол.
Кількість населення працездатного віку – 6199 чол.

Гуманітарна сфера
10 дошкільних навчальних закладів.В них 368 дітей
10 загальноосвітніх навчальних закладів.В них 966 учнів
11 сільських бібліотек
17 сільських клубів
Дитяча музична школа. Вній навчається 220 дітей.
Літературно-краєзнавчий музей українського поета-байкаря Л.І. Глібова

Соціальна сфера
Чорноострівський СЦСССДМ

Сфера охорони здоров’я

-

-

-

-

Чорноострівська районна лікарня №2 – 56 працівників – 55 ліжок цілодобового
стаціонару.
У 2016 році створено комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» (71 працівник) який включає:
15 фельдшерсько-акушерських пунктів;
2 амбулаторії – смт. Чорний Острів та с. Грузевиця.
Кількість працівників установ та організацій Чорноострівської селищної ради –
487чол.
Протягом 2016 р. було проведено 18 засідань виконкомів, з них 6 позачергових та
прийнято 121 рішення. Проведено 13 засідань сесій, з них 2 позачергові.
Найчастіше розглядалися питання мешканців: на зменшення плати за харчування дітей
та присвоєння адрес; надання дозволу на виготовлення та затвердження проектнокошторисної документації; зрізка дерев; затвердження списків громадян на отримання
щомісячної адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним транспортом та інші
важливі питання що стосуються благоустрою та життєдіяльності населених пунктів.
На сесіях селищної ради було прийнято 876 рішень, з них зокрема найбільш вагомі
рішення та програми:
щодо надання щомісячної адресної грошової допомоги пільговим категоріям громадян на
проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах Хмельницького району
жителям Чорноострівської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік;
про організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій
закладів освіти Чорноострівської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 20162017 н.р.;
шкільний автобус на 2016-2018 р.р.;
про соціальну підтримку незахищених верств населення Чорноострівської селищної ради;
підтримки учасників АТО та членів їх сімей;
розвитку земельних відносин та охорони земель на території Чорноострівської селищної
ради;
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення Чорноострівської об’єднаної територіальної громади
"Власний дім" на 2016-2020 роки
охорони навколишнього природного середовища Чорноострівської селищної ради;
розвитку освіти Чорноострівської селищної ради на 2016-2020 роки.

Використання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури ОТГ
Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням
оснащеного маніпулятором для підйому
контейнерів, для вивезення твердих побутових
відходів та 100 контейнерів для збирання сміття
Реконструкція вуличного освітлення в с. Осташки
Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна
конструкцій даху та покрівлі) Грузевицької
ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній буд. 77
Придбання екскаватора для Чорноострівського
комунального підприємства «Рембуд» виконавчого
комітету Чорноострівської селищної ради
Придбання шкільного автобуса для підвезення
дітей до навчального закладу Чорноострівської
селищної ради
Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття
вул. Першотравнева в смт. Чорний Острів
Придбання транспортного засобу спеціального
призначення для комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»

2683700 грн
446762 грн
1121387 грн
948000 грн
1695000 грн
1498915 грн
409840 грн

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Назва
Вартість
Придбання комп’ютерної техніки
151827 грн
Заміна вікон в будівлі БК с. Мартинівка
30000 грн
Заміна вікон в будівлі Бережанської ЗОШ І-ІІ ст.
40000 грн
Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації
Назва
Вартість
Реконструкція теплогенераторної в
10620 грн
Осташковецькій ЗОШ І-ІІ ст.
Реконструкція системи опалення в
19042 грн
Осташковецькій ЗОШ І-ІІ ст.
Реконструкція теплогенераторної в НВО с.
13058 грн
Педоси
Реконструкція системи опалення в НВО с. Педоси
31489 грн
Реконструкція теплогенераторної в Грузевицькій
19457 грн
ЗОШ І-ІІІ ст.
Утеплення фасаду в Грузевицькій ЗОШ І-ІІІ ст.
103629 грн
Вуличне освітлення с. Осташки
51006 грн
Будівництво свердловини с. Захарівці
30800 грн
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в
83200 грн
с. Вовча Гора
Капітальний ремонт дорожнього покриття
62762 грн
вул. Першотравнева смт. Чорний Острів
Капітальний ремонт
2000 грн
(заміна вікон ЗОШ с. Бережанка)
Капітальний ремонт
2000 грн
(заміна вікон БК с. Мартинівка)

Бюджет Чорноострівської ОТГ
Фактичні надходження до загального фонду (з трансфертами) за 2016 рік
у тому числі власні доходи:
Всього
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за землю
Акцизні податки
Єдиний податок
Інші податки та збори
Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ
Базова дотація
Стабілізаційна дотація
Освітня субвенція
Медична субвенція
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
Інша субвенція
Фактичні надходження до спеціального фонду (з трансфертами) за 2016 рік всього:
у тому числі:
Екологічний податок
Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

тис. грн..
57895,1
21782,2
9311,00
4240,1
2675,7
5036,5
518,9
8803,6
2917,6
274,8
15845,3
7624
216,4
431,2
1444,3
19,7
22,7
118,8

Використання коштів бюджету Чорноострівської ОТГ у 2016 році
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
Придбання:
Приміщення «Ратуші вежі»
Приміщення бібліотеки с. Вовча Гора
Водонагрівача для ЗОШ с. Захарівці
Підручників
Комп’ютерної техніки для СЦСССДМ
Комп’ютерної техніки для Чорноострівської селищної ради
Пам’ятника загиблому воїну Ліщинському Богдану
Музичної апаратури для Чорноострівського будинку культури
Проектора ЗОШ с. Грузевиця
Проектора ЗОШ с. Мар’янівка
Насоса глибинного с. Грузевиця
Насоса глибинного с. Вовча Гора
Відвалу для снігу до екскаватора

160000 грн
245000 грн
4950 грн
42065 грн
12998 грн
99492 грн
30000 грн
222100 грн
9300 грн
8420 грн
10739 грн
7206 грн
25000 грн

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Реконструкція:
Теплогенераторної ЗОШ с. Осташки
Теплогенераторної ЗОШ с. Педоси
Теплогенераторної ЗОШ с. Грузевиця
Поточний ремонт вулиць:
с. Антонівка
49845 грн
с. Манилівка
с. Грузевиця
140000 грн
с. Миколаїв
с. Осташки
79998 грн
с. Вовча Гора
с. Мар’янівка
244726 грн
смт. Чорний Острів
с. Ляпинці
33500 грн
с. Катеринівка
с. Мартинівка, Бережанка
49742 грн
с. Везденьки
Фінансування:
Передача частини медичної субвенції
Чорноострівського КЗ «Центр
1500000 грн
Хмельницькій ЦРЛ
ПМСД»
Передача частини медичної
Чорноострівського селищного
субвенціїХмельницькому районному
712000 грн
центру СССДМ
Центру «ПМСД»
Органів місцевого самоврядування
3225057 грн
Бібліотек

72398 грн
121273 грн
197830 грн
99545 грн
49751 грн
298858 грн
199924 грн
79913 грн
49754 грн
1927541 грн
108748 грн
472161 грн

Загальноосвітніх шкіл
Дошкільних навчальних закладів
Працівників позашкільних закладів
освіти
Чорноострівської РЛ №2

15151107 грн
4831786 грн
144282 грн

Краєзнавчого музею ім. Глібова
Будинків культури
Музичної школи

3256316 грн
Виплати:
Одноразова грошова допомога учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО
Одноразова грошова допомога у разі настання непередбачених надзвичайних обставин,
які об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи
Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після
досягнення 18-річного віку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд (адресна допомога)
Придбання подарунків та сувенірів ювілярам до дня святкування 650-ти річчя з
часу першої писемної згадки про Чорний Острів та 25-ої річниці Дня Незалежності
України

115472 грн
629441 грн
1347367 грн

154 000 грн
60312 грн
7240 грн
518543 грн
21026 грн

Виконані роботи та придбання товарів із залученням коштів соціальних угод
Вартість

ТОВ
«Агропартнер-1»

ТОВ
«Волочиськ-Агро»

Благодійний фонд
«Ми поруч»

ТОВ «Поділля Агро
Сервіс»
ТОВ
«Агропромтехніка»
ТОВ «ГЕРРОМ Інвест
Україна»
ТОВ «НАТ»
Чорноострівське ХПП
ТОВ «Агроприбужжя2007»
ТОВ «Аграрна
компанія 2004»
ТОВ«Ламка Агро»

Паркан біля БК та церкви в с. Антонівка
Будівництвосвердловини в с. Антонівка
Поглиблення ставу с. Везденьки
Встановлення куполу на Святодмитрівській церкві с. Малі Орлинці
Перекриття Святопокровської церкви с. Миколаїв
Столи та лавки для поминальних обідів у будинок культури
с. Миколаїв
Бетонна огорожа біля церкви с. Манилівка
Ремонт глибинного насосу с. Манилівка
Іграшки ДНЗ с. Миколаїв
Паркан біля БК та ФАПу с. Катеринівка
Столи та лавки в БК с. Катеринівка
Дитячий майданчик с. Антонівка
Будівництво свердловин с. Антонівка, с. Катеринівка
Будівництводвох свердловин в с. Ставчинці
Будівництводвох свердловин в с. Польові Гринівці
Котел на тверде паливо для ФАПу с. Ставчинці
Лінолеум для ФАПу с. Ставчинці
Лінолеум для ЗОШ с. Ставчинці
Дитячий майданчик с. Захарівці
Іграшки в ДНЗ с. Миколаїв
Насос криничний та ремонт системи водопостачання в ЗОШ
с. Миколаїв
Бетонний паркан с. Педоси
Дошка шкільна ЗОШ с. Мар’янівка
Дитячі майданчики с. Мар’янівка
Електроплита в ЗОШ с. Бережанка
Двері в ЗОШ с. Бережанка
Підживлення пасовища с. Лапківці
Насос глибинний ЗОШ с. Рідкодуби
Літній табір с. Рідкодуби
Підживлення пасовища с. Рідкодуби
Ремонт глибинного насосу с. Рідкодуби
Вікна ЗОШ с. Осташки
Вікна ЗОШ с. Осташки
Будівництво свердловинидля ЗОШ с. Захарівці
Вікна ЗОШ с. Рідкодуби
Меблі для їдальні Чорноострівського НВК, сувеніри для учнів шкіл
Наклад 800 прим. Зам. № 4 Замовник: Чорноострівська селищна рада
Надруковано: ФОП Мельник А.А. м. Хмельницький, вул. Чорновола, 37 т/ф (0382) 74-69-49, 74-32-22

24000 грн
49380 грн
24804 грн
14625 грн
5000 грн
7936 грн
5384 грн
2950 грн
15525 грн
11400 грн
3899 грн
80000 грн
21000 грн
20000 грн
20000 грн

