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ВСТУП 

Шановна громадо! 

Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» передбачено 
щорічне звітування селищного голови 
перед громадою. Отже, на виконання норм 
законодавства, я представляю підсумки 
моєї роботи, як голови Мар’янівської 
громади, роботи депутатського корпусу 
селищної ради, її виконавчого комітету, 
комунальних підприємств та установ, 
закладів освіти та культури. 

 Цей період роботи Мар’янівської 
селищної ради був насиченим: були і 
перемоги і невдачі, але найголовнішою 
цінністю є люди нашої громади їх 
підтримка і непохитна віра в те, що всі 
труднощі буде подолано і наша громада буде 
зразком добробуту та економічного зростання. 

25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори, на яких було обрано 
новий склад депутатського корпусу Мар’янівської селищної ради. До того ж 
жителі громади вдруге обрали мене головою громади, довіривши представляти 
їх інтереси на всіх рівнях, а також працювати задля розвитку нашої території 
протягом наступних п’яти років. Ще раз хочу подякувати кожному, хто повірив 
мені, давши позитивну оцінку моїй роботі та роботі нашої команди, яку ми 
проводимо з 2019 року. Також я вдячний й депутатам попереднього сьомого 
скликання за плідну роботу та маю надію, що склад депутатського корпусу 
восьмого скликання злагодженою, плідною роботою та виваженими рішеннями 
підтримає ініціативи та зусилля на реалізацію проєктів, які розв’язуватимуть 
назрілі життєві питання та покращуватимуть соціально-побутові умови жителів 
нашої громади. Адже лише у співпраці запорука нашого успіху. 

Я також вдячний кожному жителю громади за активну  життєву позицію 
та небайдужість до проблем та викликів, які постають перед громадою, адже це 

надихає, додає сил та впевненості на шляху розбудови нашої громади.  

Як очільник громади, я можу стверджувати, що нам разом вдалося 
подолати певні труднощі, витримати усі випробовування, забезпечити 
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діяльність усіх комунальних установ та закласти основу для подальшого 
зростання і розвитку як селища, так і сіл, що входять у наш територіальний 
устрій. 

Шановні жителі громади, керівники установ, підприємств та організацій, 
аграрії та приватні підприємці, вірю у нашу єдність та згуртованість заради 
сьогоднішнього дня та майбутнього нашої громади. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 

Мар’янівська об’єднана територіальна громада створена у липні 
2019 року шляхом добровільного об’єднання Бранівської, Цегівської та 

Бужанівської сільських рад з адміністративним центром в селищі Мар’янівка. 
Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 13 травня 

2020 року № 590-р «Про затвердження перспективного плану формування 

територій громад Волинської області» до Мар’янівської об’єднаної 
територіальної громади було приєднано Галичанську та Скригівську сільські 
ради. Мар’янівська громада включає 14 населених пунктів, у тому числі 1 – 

селище та 13 сіл. Внаслідок об’єднання утворено 4 старостинських округи, а 
саме: Бранівський, Бужанівський, Галичанський та Цегівський старостинські 
округи представництво інтересів яких здійснюють старости. 

Населення громади становить 9,326 тисяч осіб. У тому числі: 
- дітей: дошкільного віку – 501, шкільного віку – 1401; 

- осіб пенсійного віку – 1993; 

- працездатного віку – 3791.  

Щільність населення на 1 кв. км. складає 41 осіб. Середній вік жителя – 

42 роки. 
Загальна площа громади складає - 229,77 кв. км з яких: 



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

5 

 

 Сільськогосподарського призначення –15 719,6 га (69%),  
 Лісовий фонд –6 621,7 га (29%),  
  водно-болотного фонду – 1 544,0 га(6%), 
  природно-заповідний фонд складає – 2 586,8 га. 

Корисні копалини представлені торфом, який розміщений на площі 
102,3 га. 

Мар’янівська територіальна громада межує з Горохівською, 
Берестечківською та Радехівською територіальними громадами. 
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ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС, ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року до 
складу Мар’янівської територіальної громади було обрано 22 депутати, що в 
повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу, зі складу 
яких створено чотири постійні комісій: 

  комісія з питань бюджету, фінансів, планування, управління 
власністю, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, 
депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та 
правопорядку.  

 комісія з питань сільського господарства, соціального відродження 
села, регулювання земельних відносин, екології, раціонального використання 
природних ресурсів.  

 комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та підприємництва. 

 комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та підприємництва. 

19 вересня 2021 року за результатами місцевих виборів до Мар’янівської 
селищної ради було обрано депутата у багатомандатному виборчого округу 
№ 6 внаслідок чого депутатський корпус представлений у повному складі. 

Про активність депутатського корпусу свідчить стан відвідування 
пленарних засідань та участі в їх роботі. В середньому на пленарних засіданнях 

були присутні 17 депутатів з 22, що становить 77,3%. 
За звітний період, проведено 24 пленарних засідань сесій (20 сесій) на 

яких розглянуто 1284 проєкти рішень, з яких: 
 1182 підтримано, 

 117 залишились проектами. 

Пленарні засідання селищної ради забезпечуються відео трансляцією у 
прямому ефірі на ютуб-каналі «Мар’янівська селищна рада», що забезпечує 
прозорість прийняття рішень та відкритість селищної ради. 

За звітний період було проведено; 
 22 засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

планування, управління власністю, соціально-економічного розвитку та 
інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав 
людини, законності та правопорядку . 

 18 засідань постійної комісії з питань сільського господарства, 
соціального відродження села, регулювання земельних відносин, екології, 
раціонального використання природних ресурсів . 

 11 засідань постійної комісії з питань промисловості, будівництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та 
підприємництва . 
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 11 засідань постійної комісії з питань промисловості, будівництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та 
підприємництва. 

У розв’язанні питань життєдіяльності громади, координаційною ланкою 
у роботі селищної ради є виконавчий комітет, до складу якого входить 15 
членів, а саме старости, керівники відділів, установ та організацій, та 
представники громадськості. 

За звітний період було проведено 20 засідань виконавчого комітету, на 
яких прийнято 155 рішень. 

Рішення Мар’янівської селищної ради та виконавчого комітету 
оприлюднювались згідно регламенту селищної ради та до Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" на офіційному сайті громади, на якому кожен 
мешканець громади має змогу ознайомитися з проектами рішень, рішеннями, 
результатами поіменного голосування, програмами, положеннями, 
регуляторними актами. Усі прийняті на рішення Мар’янівської селищної ради 
впорядковані належним чином у кількості (27 томів). 

Як цього і вимагає Регламент, за звітний період усі засідання сесій 
селищної ради та постійних депутатських комісій проводились відкрито.. 

Було забезпечено право кожного громадянина бути присутнім на пленарних 

засіданнях, селищна рада не приймала жодного рішення про обмеження такого 
права. 

Рішенням селищної ради від 09 липня 2021 року № 15/10 затверджено 
структуру виконавчих органів селищної ради, загальною чисельністю апарату 
селищної ради та її виконавчих органів в кількості 53 штатних одиниць, а саме: 

 I апарат селищної ради – 2шт.од. 
 II виконавчий апарат ради – 6 шт. од. 
 відділ організаційно-кадрової та правової роботи – 7шт.од.; 
 відділ земельних ресурсів та навколишнього середовища – 6 шт. од.; 
 відділ соціального захисту населення – 4шт.од.; 
 відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій 

– 3 шт. од.; 
 служба у справах дітей – 2 шт. од; 
 відділ бухгалтерського обліку та господарської діяльності- – 6 шт. од; 
 відділ «Центр надання адміністративних послуг» - 5 шт. од.; 
 сектор з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту – 3 шт. од. 
 III самостійний структурний підрозділ селищної ради: 

  фінансовий відділ – 4 шт. од. 
 відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я – 9 шт. од. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Важлива, термінова інформація, яка необхідна для жителів 
територіальної громади завчасно доводилась до відома населення у соціальній 
мережі фейсбук «Мар’янівська селищна рада», щодо планових вимкнень 
електроенергії, громадських обговорень, збору інформації щодо вуличного 
освітлення та ін. 

На сайті селищної ради висвітлювалась необхідна інформація щодо 
довиборів депутата Мар’янівської селищної ради. 

За цей рік: 
 структуризовано старий сайт громади; 

 
 доповнено його історичними відомостями по кожному із населених 

пунктів; 
 зібрано циклічну інформацію про кількість населення у кожному із 

населених пунктів; 
 інформацію про заклади дошкільної та загальної середньої освіти, 

культури, бібліотеки, амбулаторії та ФАПи на території Мар’янівської 
селищної ради, аптеки, їх контактні дані; 

 відомості про релігійні організації; 
 відомості про торгівельну мережу на території Мар’янівської селищної 

ради; 
 інформацію про відділення зв’язку, розклад руху автобусів та поїздів 

(ознайомлено мешканців); 



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

9 

 

 інформацію про стадіони та майданчики на території Мар’янівської 
селищної ради; 

 відомості про культурну спадщину; 
 створено перелік підприємств обслуговування населення, фермерських 

господарств, установ, підприємств та організацій на території Мар’янівської 
селищної ради; 

 відображались новини, оголошення, регуляторні акти, громадські 
обговорення, інформація від фонду соціального страхування, податкової, 
служби зайнятості, очищення влади, відділів Мар'янівської селищної ради, 
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, посилання на електронні послуги; 

 надано індивідуальний доступ кожному із відділів для керування та 
вчасного висвітлення інформації на сайті. 

З кінця жовтня вся ця інформація була перенесена на новий сайт 
громади https://maryanivska.dosvit.org.ua/. 

 
Розроблено та подано на затвердження сесії селищної ради офіційну 

символіку Мар’янівської територіальної громади – Герб, Прапор та Гімн. 

https://maryanivska.dosvit.org.ua/
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З 1 січня 2021 року було зареєстровано: 
 183 державних актів про смерть; 
 30 державних актів про народження, приємно, що останнім часом їх 

побільшало; 
 4 державних акти про шлюб; 
 153 нотаріальних записів (заповіти - 40, доручення - 94, інше - 19); 

 76 видано довідок про спадщину; 
 зареєстровано станом на 19.12.2021 р. – 1382 довідки різного характеру. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Зважаючи на важливість та актуальність запровадження стратегічного 
планування розвитку Мар’янівської територіальної громади, керуючись ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
положення Закону України «Про засади державної регіональної політики», 

постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2015 № 932 «Про 
затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів» 
(зі змінами), наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 30.03.2016 № 75 «Про 
затвердження Методичних 
рекомендацій щодо формування і 
реалізації прогнозних та програмних 
документів соціально-економічного 
розвитку об’єднаної територіальної 
громади», зважаючи на важливість і 
актуальність запровадження 

стратегічного управління розвитком Мар’янівської селищної територіальної 
громади, з метою організації розробки Стратегії розвитку Мар’янівської 
територіальної громади Розпорядженням селищного голови  від 12.03.2021 № 
38-р було сформовано склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку 
Мар’янівської територіальної громади, розпорядженням від 17.09.2021 № 171-р 
до складу робочої групи було включено Грома Василя Андрійовича, 
заслуженого економіста України. 
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Робочою групою було проведено 5 засідань, на яких було зібрано 

необхідну інформацію, проведено інформування та опитування фермерів та 
підприємців Мар’янівської селищної ради, розглянуто матеріали аналізу 
соціально-економічного стану громади, визначено місію і стратегічне бачення 
громади, проведено SWOP-аналіз. 

Як результат виконаної роботи рішенням Мар’янівської селищної ради  
від 02.11.2021 № 19/4 було затверджено Стратегію розвитку територіальної 
громади Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області на 
2021 – 2031 роки та програми дій ради та її виконавчих органів на період 2021 – 

2025 років. 
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БЮДЖЕТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Ресурсний потенціал територіальної громади характеризується наявними 
ресурсами, основними з яких виступають територіальні (просторові), земельні 
та фінансові ресурси. Спроможність громади вимірюється багатьма 
показниками та параметрами, однак фундаментальним компонентом її 
життєдіяльності безумовно є фінансові ресурси, які слід розглядати як один із 
надзвичайно важливих видів ресурсного забезпечення громади. 

Селищний бюджет на 2021 рік розроблявся відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», положень Бюджетного 
кодексу України, показників міжбюджетних трансфертів, очікуваних 
надходжень доходів відповідно до Податкового кодексу України. 

 

Основні фінансові показники 2021 року 

 

Обсяг селищного бюджету на 2021 рік за доходами затверджено в сумі 
70 342,6 тис.грн., з урахуванням змін станом на 01.11.2021 року -

  76 394,0 тис.грн., з них загальний фонд - 73 709,2 тис.грн та спеціальний фонд 
- 2 684,8 тис.грн, в тому числі офіційні  трансферти 55 262,4 тис.грн. 
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За підсумками 11-ти місяців 2021 року виконання дохідної частини 
загального фонду селищного бюджету становить 106%, що становить 
19 316,7 тис. грн. Протягом року збільшились річні планові призначення на 

2 855.0 тис. грн. В структурі власних доходів бюджету основними 
бюджетоутворюючими платежами є податок на доходи фізичних осіб – 54,1%. 

За 11 місяців 2021 року отримано доходів у розмірі 69 789.8 тис.грн., в 
тому числі по загальному фонду – 68 630,8 тис.грн., з них: 

 податок та збір на доходи фізичних осіб – 10 442,4 тис. грн., 
 місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України – 8 328,0 тис. грн..; 
 акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 204,5 тис. грн.,  

 рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 241,1 тис. грн.; 

 неподаткові надходження – 92,0 тис. грн.; 

 офіційні трансферти – 49 314,1 тис. грн. 

Загальний 
фонд 

94% 

Спеціальний 
фонд 

6% 

Бюджет 2021 
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Та по спеціальному фонду – 1 158,9 тис.грн., з них: 
 цільові фонди – 605,7 тис.грн.; 

 власні надходження – 444,0  тис.грн.; 

 екологічний податок – 69,7  тис.грн.; 

 доходи від операцій з капіталом  - 39,2 тис. грн. 
 

54% 

43% 

1% 1% 1% 

Дохідна частина по загальному фонду 

за 11 місяців без офіційних траснфертів 

Податок на доходи 

Місцеві податки та 
збори 

Акцизний податок  

Рентна плата 

Неподаткові 
надходження  
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Із загального обсягу міжбюджетних трансфертів, отримано з державного 
бюджету: 

 базову  дотацію –  14 745,5 тис.грн.; 
 освітню субвенцію – 30 429.0 тис.грн.; 

 дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 084,5  тис.грн.; 

 субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 36,2 тис.грн. 

 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
мережі центрів надання адміністративних послуг 1 343,3 тис.грн. 

 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 545,7 тис.грн. 

 

Цільові фонди  
52% 

Власні 
надходження  

38% 

Екологічний 
податок  

6% 

Доходи від 
операцій з 
капіталом   

4% 

Доходи по спеціальному фонду 

без урахування офіційних трансфертів 

за 11 місяців 
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З обласного бюджету передбачено субвенцію з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету у сумі 1 250,0 тис.грн. на виготовлення ПКД 
та співфінансування на об’єкт: «Капітальний ремонт дороги вул. Садова 
с. Борочиче Луцького району Волинської області» 

З обласного бюджету передбачено субвенцію на фінансову підтримку 
заходів із корінного покращення пасовищ у сумі 158.2 тис.грн. 

Обсяг видаткової  частини селищного бюджету з урахуванням змін  на 
2021 рік складає 78 555,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 

70 669,6 тис. грн., по спеціальному –  7 885,8 тис. грн. 
Протягом року створено та  проведено державну реєстрацію двох 

нових  юридичних структур - Відділ освіти, молоді, спорту та охорони 
здоров’я Мар’янівської селищної ради та  КЗ «Центр надання культурних 
послуг Мар’янівської селищної ради» та здійснено передачу та перерозподіл 
призначень розпису бюджету. 

Базова  дотація 

30% 

Освітня 
субвенція 

62% 

Дотація з 
місцевого 
бюджету 

4% 

Субвенція з 
державного 

бюджету 

3% 

Субвенція "Нова 
українська 

школа" 

1% 

Надійшло з державного бюджету офіційних 
трансфертів станом за 11 місяців 
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За січень – листопад 2021 року проведено видатків у сумі 
62 305,3 тис. грн. Видатки загального фонду склали 59 340,0 тис.грн., 

спеціального фонду -  2 965,3 тис.грн. 

Структура видатків загального фонду бюджету складає: 

 надання загальної середньої освіти – 38 279,3 тис.грн.; 
 надання дошкільної освіти – 6 860,4 тис.грн.; 
 утримання апарату громади  - 7844,8 тис.грн.; 
 соціальний захист - 1 211,7 тис.грн.; 
 культура і мистецтво –1805,6 тис.грн.; 
 житлово-комунальне господарство – 657,9 тис.грн.; 
 економічна діяльність – 559,0 тис.грн.; 
 діяльність місцевої пожежної охорони – 734,8 тис.грн. 
 

 

Загальна середня 
освіта 

66% 

Дошкільна освіта 
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Утримання 
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Структура видатків спеціального фонду бюджету складає: 

 надання загальної середньої освіти – 289,9 тис.грн.; 
 надання дошкільної освіти – 81,9 тис.грн.; 
 культура і мистецтво – 18,7 тис.грн.; 
 економічна діяльність – 2 720,4 тис.грн. 
 

 

Із загального обсягу проведених видатків по загальному фонду 
1 263,3 тис.грн  використано на перерахування міжбюджетних трансфертів 
іншим бюджетам. Найбільшу питому вагу в структурі цих видатків займають 
заходи програм. 

 

Бюджету Горохівської міської територіальної громади: 

 для забезпечення фінансування КНП «Горохівський районний 
ЦПМСД» - 54.5%, що в грошовому еквіваленті становить  688,9 тис.грн.; 

 на виконання Програми фінансової підтримки КП "Горохівська 
багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради на 2021 рік"- 100,0 тис.грн.; 

 на утримання Трудового архіву  спрямовано 45,4 тис.грн.  
 

Загальна 
середня освіта 

9% 

Дошкільна 
освіта 

3% 

Культура та 
мистецтво 

1% 

Економічна 
діяльність 

87% 

Структура видатків спеціального фонду 
за 11 місяців 



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

20 

 

Бюджету Берестечківської міської територіальної громади: 

 на утримання осіб (жителів Мар’янівської громади), які перебувають в 
стаціонарному відділенні для постійного проживання осіб 210,0 тис.грн.;  

 на відшкодування витрат за довіз школярів Мар’янівської 
територіальної громади за січень-квітень 2021 року – 23,3 тис.грн.  

 

Обласному бюджету Волинської області: 
 на співфінансування: 

 для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини – 30,9 тис.грн.;  

 на придбання ноутбуків для педагогічних працівників- 104,7 тис.грн. 
 на виплату: 

 окремим категоріям населення Мар’янівської селищної ради, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 40,1 тис.грн.; 

 державному бюджету – 20,0 тис.грн. 
 

Витрати на поточне утримання установ громади на оплату енергоносіїв і 
комунальних послуг становлять 1 832,6 тис.грн із загального фонду та 
374,8 тис.грн із спеціального. 

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду селищної ради в цьому 
році заплановано на суму 5 213,5 тис. грн. За одинадцять місяців поточного 
року з них профінансовано 2 308,4тис. грн. Основна частина профінансованих 
капітальних видатків - це інвестиційні проекти на утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету, які реалізовано на суму 1 053,7тис. грн.  На виконання проєкту 
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг спрямовано 
909,7 тис. грн, інші капітальні видатки у сумі 345,0тис. грн. на придбання 
основних засобів. 

Відповідно до вимог ст. 55 Бюджетного кодексу України  учасниками 
бюджетного процесу протягом звітного періоду 2021 року  проведено виплати 
по захищених видатках селищного бюджету, з урахуванням підвищення 
розміру мінімальної заробітної плати. Протягом січня – листопада 2021 року 
здійснювались відповідні заходи, які дали можливість провести розрахунки за 
спожиті установами енергоносії, придбані продукти харчування та інші 
соціально значущі видатки. 

Зазначу, що починаючи з 2021 року, у звітному році всі захищені 
видатки також профінансовано відповідно до затверджених бюджетних 
призначень в повному обсязі. Заробітна плата та видатки за спожиті 
енергоносії, інші захищені видатки протягом року фінансувалися в 
першочерговому порядку. Кредиторська заборгованість на кінець 2021 року 
відсутня. 

 Так, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних 



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

21 

 

веб-порталу openbudget.gov.ua, наша Мар’янівська громада має такі результати 
у т.ч. за такими показниками: 

 - доходи загального фонду (без трансфертів) на 1-го мешканця – 

2128,9 грн. з планових показників 19 855.0 тис.грн.; 
- видатки загального фонду на 1-го мешканця – 6.3 тисгрн.за 11 місяців 

звітного періоду; 

- співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою 
видатків загального фонду (з урахуванням  трансфертів) – 12,1%; 

- питама вага капітальних видатків у загальній сумі видатків (загальний 
та спеціальний фонди) – 7,2%; 

- капітальні видатки на 1-го мешканця – 248.0 грн.  
Отже, бюджет селищної ради хоча й перевиконується, але й видаткова 

частина значно витратна. І по мірі передачі державних функцій на місця 
навантаження на бюджет поступово зростають. Тож його наповнення є одним із 
головних напрямків діяльності селищної ради до кінця 2021 року та в 
наступному році. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА РОБОТА 

 

 

Відділ організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської 
селищної ради утворений рішенням Мар’янівської селищної ради  від 03 грудня 
2020 року №1/13. 

Відділ діє на  підставі Положення про відділ, яке затверджене рішенням 
селищної ради від 12 серпня 2021 року №17/12 (у новій редакції). 

Відділ організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської 
селищної ради здійснює: 

1.Організаційне забезпечення діяльності селищної ради та 
виконавчого комітету ради: 

1) методична допомога щодо підготовки проєктів рішень сесії селищної 
ради, виконавчого комітету; 

2) забезпечує підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів 

у межах своєї компетенції; 
3) оформлення документів засідань виконавчого комітету селищної 

ради; 
4) забезпечує надання методичної допомоги в роботі з депутатськими 

запитами та зверненнями. 
 

2.Реалізація державної політики з питань кадрової роботи: 
1) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у 

разі невиконання або порушення їх вимог подає селищному голові письмовий 

висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 
2) здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового 

менеджменту задоволення потреби в кваліфікованих кадрах, забезпечує їх 

безперервне навчання;  
3) документальне оформлення проходження служби в органах місцевого 

самоврядування та трудових відносин. 
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3.Правова робота: 
1) здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів 

законодавства, інших нормативних документів селищною радою, виконавчим 

комітетом селищної ради, їх посадовими особами під час виконання 

покладених на них завдань і повноважень; 
2) представляє інтереси селищної ради та її виконавчих органів в судах; 
3) проводить юридичну експертизу проєктів нормативно-правових актів, 

підготовлених структурними підрозділами, погоджує (візує) їх за наявності віз 

керівників зацікавлених структурних підрозділів. 
4) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), 

бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання 

договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних 

інтересів селищної ради, а також погоджує (візує) проєкти договорів за 

наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних 

підрозділів. 
5) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її 

проведенням. 
6) забезпечує виконання Закону України «Про публічні закупівлі»; 
7) забезпечує проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель на 

основі таких принципів: 
 добросовісна конкуренція серед учасників; 
 максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
 недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
 об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі; 
 запобігання корупційним діям і зловживанням. 
8) затверджує річний план публічних закупівель; 
9) вносить зміни до річного плану публічних закупівель протягом 

бюджетного року; 
10) обирає та проводить процедури закупівель на підставі затвердженого 

річного плану закупівель; 
11) готує  та оприлюднює інформацію про закупівлі в інформаційній 

системі електронних закупівель «ProZorro»; 
12) визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
13) оприлюднює договори про закупівлю за результатами проведення 

процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
14) оприлюднює звіти про результати проведення закупівлі з 

використанням електронної системи закупівель; 
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15) оприлюднює звіти про виконання договору про закупівлю; 
16) оприлюднює звіти про договори про закупівлю, укладені без 

використання електронної системи закупівель; 
17) контролює виконання договорів про закупівлю.  
4. Ведення діловодства: 
1) встановлення єдиного порядку документування управлінської 

інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних 
автоматизованих систем, зокрема системи електронного документообігу 
«АСКОД», методичне керівництво і контроль за дотриманням Інструкції з 
діловодства; 

2) забезпечення прозорості та відкритості діяльності селищної ради, 
реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана 
або створена в процесі виконання виконавчими органами своїх повноважень, 
передбачених чинним законодавством; 

3) забезпечення контролю за строками виконання документів; 
4) інформування селищного голови про стан виконання документів та 

роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, 
депутатів селищної ради; 

5) забезпечує виконання Закону України «Про звернення громадян», а 

саме своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, 
що надійшли до селищної ради з метою оперативного вирішення порушених 

ними проблем. 
Відділ протягом року забезпечував ведення діловодних процесів 

відповідно до вимог державних стандартів, затверджених нормативно-

правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій. З цією 
метою було розроблено, погоджено із архівним відділом Луцької 
райдержадміністрації та затверджено розпорядженням селищного голови від 
31 серпня 2021 року №157-р Інструкцію з діловодства у Мар’янівській 
селищній раді (документування управлінської інформації в електронній та 
паперовій формі та організації роботи з електронними документами в 
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну) та номенклатуру справ. 
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У межах своєї компетенції розробляли: 
 структуру виконавчих органів селищної ради (загальна чисельність 

апарату селищної ради та її виконавчих органів становить 53 штатних одиниці, 
з них 2 самостійних структурних підрозділи селищної ради);  

 порядок формування кадрового резерву в Мар’янівській селищній 
раді, який затверджено рішенням селищної ради від 01 грудня 2021 року 
№ 20/6; 

 колективний договір між керівництвом та трудовим колективом 
Мар’янівської селищної ради на 2021 – 2025 роки, який схвалено зборами 
трудового колективу Мар’янівської селищної ради (Протокол №1 від 
14.04.2021) та затверджено рішенням виконавчого комітету Мар’янівської 
селищної ради від 17.06.2021 № 67; 

 правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
Мар’янівської селищної ради, що затверджено розпорядженням голови від 
26.05.2021 №87-р. 

Відділом здійснюється ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних в апараті 
селищної ради у відповідності до Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921. 

Постійно на контролі перебуває питання підвищення кваліфікації 
посадових осіб селищної ради. Протягом року направлялись в Волинський 
регіональний центр підвищення кваліфікації та в інші заклади для підвищення 
їх кваліфікації відповідно до планів-графіків навчань посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Протягом року здійснювався постійний контроль за своєчасним 
присвоєнням чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування. 

Щомісячно переглядався стаж державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування і готувалися розпорядження про надбавку за вислугу 
років.  
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Відділом опрацьовано 150 проєктів рішень виконавчого комітету, 220 

проєктів розпоряджень селищного голови з основної діяльності на 
відповідність вимогам Інструкції з діловодства і Регламенту роботи 
виконавчого комітету та чинному законодавству. Підготовлено 20 засідань 
виконавчого комітету. Підготовлено 416 розпоряджень з кадрових питань. 

З початку року проведено15 конкурсів на заміщення вакантних посад, за 
результатами конкурсу 15 працівників призначено на вакантні посади. 

Протягом року проводилася робота з кадровими документами відділу за 
2019-2021 роки для передачі їх до архіву. Працівники відділу переглядали 
особові справи працівників селищної ради та приводили у відповідність до 
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої 
влади. 

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо розвитку інституту старост» та з метою забезпечення 
представництва інтересів жителів населених пунктів Мар’янівської селищної 
ради, що увійшли до селищної територіальної громади, 15 вересня 2021 року 
рішенням селищної ради створено 2 старостинських округи: 

Бужанівський старостинський округ з центром в селі Бужани, до складу 
якого увійшли села Бужани, Скригове, Пільгани, Ржищів та Галичанський 
старостиннський округ з центром в селі Галичани, до складу якого увійшли 
села Галичани, Хмельницьке, Новий Зборишів. 

Проведено одне громадське обговорення кандидатури на посаду 
старости. 

Відділ організовує доступ до публічної інформації, здійснює реєстрацію 
та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до селищної ради, в порядку, 
визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», 
забезпечує своєчасне опрацювання та контроль за наданням відповідей на 
запити на інформацію в порядку та у строки, визначені Законом України «Про 
доступ до публічної інформації». За звітний період до селищної ради надійшло 
24 запити на публічну інформацію. На усі запити надано інформацію 
відповідно до чинного законодавства.  

Здійснювалася реєстрація кореспонденції та нормативно-правових 
документів у системі електронного документообігу «АСКОД». 

За звітний період відділом було зареєстровано та опрацьовано 2540 

документів вхідної кореспонденції. Надіслано 1508 вихідних документів. 
Документи, що надходили до селищної ради, а також рішення 

виконавчого комітету селищної ради доводилися до відома відділів, старост 
старостинських округів селищної ради та установ на території селищної ради. 

Відділ забезпечував проведення нарад у селищного голови. 
Відділом ведеться діловодство по роботі зі зверненнями, заявами та 

скаргами громадян. За 11 місяців зареєстровано 1289 зверненьгромадян.  
Із них – 968 вирішено позитивно, на 51 питань дано роз’яснення. Зокрема:  

 230 - питання соціального захисту, 
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 975 - земельних відносин,  
 21 - комунального господарства, 
 28 колективних: 1  з питань охорони здоров’я (212 підписів), 1 - 

освіти (18 підписів) та ін. 
За територіальним розмежуванням звернення розподіляються таким 

чином:  
 Цегівський старостинський округ - 248; 

 Галичанський старостинський округ - 178; 

 Бужанівський старостинський округ - 266; 

 Бранівський старостинський округ - 292; 

 смт Мар’янівка - 305. 

Протягом звітного періоду мешканцям громади було надано грошової 
матеріальної допомоги на суму 427 тис. грн. 

Щокварталу здійснюється аналіз та узагальнення проблем, що 
порушують громадяни у зверненнях до селищної ради. Про підсумки роботи із 
зверненнями громадян розглянуто на засіданнях виконавчого комітету 
08.02.2021 №4, 09.04.2021 №25, 08.07.2021 №78, 18.10.2021 №117.  

 
Відділ організовує проведення особистих/виїзних прийомів громадян 

селищним головою, контролює виконання доручень селищного голови щодо 
вирішення питань, порушених громадянами на особистому прийомі. Нажаль, у 
зв’язку карантинними обмеженнями проведено лише 4 виїзні прийоми 
громадян.  
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У 2021 році відділом підготовлено 4 плани роботи виконавчого 

комітету: 
 рішення виконавчого комітету від 05.01.2021 № 2, від 15.03.2021 № 

12,від 17.06.2021 № 69, від 10.09.2021 №106.  
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Працівники апарату селищної ради на протязі року брали участь у 

навчаннях різного характеру. 
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

 

Протягом 2021 року Уповноваженою особою Мар'янівської селищної ради 
було проведено 6 процедур відкритих торгів. Було двічі оголошено закупівлю 
за предметом Код ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (Філе куряче охолоджене) на 
суму 150 000,00 гривень. Дана закупівля не відбулася через відсутність 
достатньої кількості учасників. В результаті було укладено переговорну 
процедуру з ФОП Кушніром Миколою Терентійовичем на укладено договір на  
суму 148 500,00 гривень. Економія по даній закупівлі 1 500,00 гривень. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-12-009962-b. 

Також було проведено відкриті торги по закупівлі Код ДК 021-2015: 

45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний 
ремонт вулиці Садова в селі Борочиче Луцького району Волинської області). 
Загальна вартість закупівлі, згідно проектно-кошторисної документації, 
становила  4 195 349 гривень. За результатами аукціону було укладено Договір 
з ПП «РОСТРАНС» на суму 2 858 046,51 гривень. Таким чином економія по 
закупівлі склала 1 337 302,49 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-30-

002813-c. 

Тричі оголошувалася процедура закупівлі за предметом Код ДК 021-2015: 

09120000-6  Газове паливо (Природний газ). Торги не відбувалися через 
відсутність учасників. Шляхом проведення переговорної процедури 
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(скороченої) здійснено закупівлю природного газу на 2021-2022 загальною 
вартістю 41 385 гривень. Договір укладено з ТзОВ «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз Трейдинг».Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням 
тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при 
замовленні потужності на добу, за Договором становить 16 554,00 грн. 

Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-10-25-002095-b. 

У зв'язку з неможливістю виконання умов договору постачальником було 
розірвано договір на закупівлю бензину та дизельного палива, який був 
укладений за переговорною процедурою (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-

20-007248-b) на оголошено нову процедуру відкритих торгів. Закупівля не 
відбулася у зв'язку з відсутністю учасників. При  цьому, у зв'язку з розірванням 
договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення 
тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про 
закупівлю, який розірваний з вини такого учасника проведено переговорну 
закупівлю за предметом Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і 
дистиляти(Бензин А-92 та дизельне паливо). За результатами переговорів 
укладено договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВЕСТ КАРД» на суму 64 040,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-

11-19-008795-a. 

Двічі оголошувалася процедура відкритих торгів на закупівлю Код ДК 
021:2015 :37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор 
(Придбання елементів спортивно-ігрового майданчика для сіл Галичани та 
Довгів), яка не відбулася у зв'язку з відсутністю учасників. У зв'язку з цим 
проведено переговорну процедуру з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПАРК-ВОЛИНЬ" та укладено договір на суму 
260000,00гривень. 

Також оголошено процедуру відкритих торгів на постачання електричної 
енергії на 2022 рік на очікувану вартість 437 270,00 гривень. Ідентифікатор 
закупівлі UA-2021-12-08-019859-c. Наразі триває період подачі пропозицій 
учасників. 

Також протягом цього року було оголошено 22 спрощених закупівель. А 
саме проведено закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 – 15820000-2 Сухарі 
та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (Печиво (вівсяне, 
пряник грубий, Марія, топлене молоко), вафлі) з очікуваною вартістю 
188 100,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-04-002867-c. За 
результатами закупівлі укдадено договір з ФОП Кушніром Миколою 
Терентійовичем на суму 139 284,00 гривень. Таким чином економія по 
закупівлі склала 48 816,00 гривень. 
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Було проведено спрощену закупівлю на хліб на суму 75 000,00 гривень. 

Переможцем закупівлі визначено ФОП Музику Олега Володимировича з яким 
було укладено договір на суму 70 000,00 гривень. Економія по закупівлі 
склала 5000,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-04-003342-c.  

Проведено закупівлю за предметом Код ДК 021:2015: 15510000-6 Молоко 
та вершки (Молоко та згущене молоко) на очікувану вартість 
90 000,00 гривень. За результатами закупівлі укладено договір з ФОП 
Кушніром Миколою Терентійовичем на суму 85 640,00гривень. Таким чином 
економія по закупівлі склала 4360,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-

2021-01-16-004469-a. 

Також проведено спрощену закупівлю на булочки в асортименті на суму 
39900,00 гривень. Переможцем закупівлі визначено ФОП Музику Олега 
Володимировича з яким було укладено договір на суму 38 500,00 гривень. 

Економія по закупівлі склала 1 400,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-

2021-01-29-007839-b. 

Закупівлю за предметом Код Код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти 
та горіхи (Морква, цибуля, буряк, капуста, лимони) проведено на очікувану 
вартість 78 250,00 гривень. За результатами закупівлі укладено договір з ФОП 
Кушніром Миколою Терентійовичем на суму 73 500,00гривень. Таким чином 
економія по закупівлі склала 4 750,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-

2021-02-02-009736-a. 

Спрощену закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи (Реконструкція вуличного освітлення від ТП-22404 по 
вул. Центральна, Польова в с. Пильгани, Луцького району, Волинської області) 
проведено, згідно проектно-кошторисної документації, на загальну вартість 
202 756,80 гривень. За результатами аукціону було укладено договір з 
переможцем закупівлі ФОП Павлючиком Вадимом Федоровичем на суму 
61990,00 гривень. Економія по закупівлі склала 140 766,80 гривень. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-012666-b. 

Проведено процедуру закупівлі на роботи по реконструкції вуличного 
освітлення від ТП-22242 по вул. Лісова в с. Пильгани, Луцького району, 
Волинської області на очікувану вартість 113 361,37 гривень, ідентифікатор 
закупівлі UA-2021-05-26-003527-b. Договір за результатами закупівлі укладено 
з ФОП Павлючиком Вадимом Федоровичем на суму46 590,00 гривень. Таким 
чином економія склала 66 771,37 гривень. 

Закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи (Реконструкція вуличного освітлення від ТП-22240 по вул. Підберезна в 
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с. Скригове, Луцького району, Волинської області) проведено, згідно проектно-

кошторисної документації, на загальну вартість 133 430,62 гривень. За 
результатами проведеної закупівлі, ідентифікатор UA-2021-05-26-009386-b, 

укладено договір з Павлючиком Вадимом Федоровичем на суму 
49 890,00 гривень, зекономивши83 540,62 гривень. 

Проведено дві спрощені закупівлі на реконструкцію вуличного освітлення 
від ТП-22406 та ТП-22407 по вул. Центральна в с. Скригове, Луцького району, 
Волинської області. Загальна очікувана вартість проведених закупівель, згідно 
проектно-кошторисних документацій, становила 267 507,57 гривень. За 
результатами аукціонів укладені договори з ФОП Павлючиком Вадимом 
Федоровичем по реконструкції вуличного освітлення від ТП-22406 

(ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-26-012314-b) на суму 41 990,00 гривень, а 
по реконструкції вуличного освітлення від ТП-22407 (ідентифікатор закупівлі 
UA-2021-05-26-013972-b) на суму 59 990,00 гривень. Загальна сума економії 
склала 165 527,57 гривень. 

Спрощену закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи (Реконструкція вуличного освітлення від ТП-22616 по 
вул. Набережна, Селянська в с. Ржищів, Луцького району, Волинської області) 
оголошено на загальну вартість 179 302,73 гривень. За результатами 
проведеного аукціону укладено договір з ФОП Павлючиком Вадимом 
Федоровичем на суму 83 100,00 гривень, отримавши 
економію96 202,73 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-27-001813-b. 

Проведено закупівлю на реконструкцію вуличного освітлення від ТП-307 

по вул. Зарічна в с. Довгів, Горохівського району, Волинської області, 
ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-27-007615-b. Очікувана вартість закупівлі 
становила 253432,95 гривень. Договір на роботи укладено на суму 
99 890,00 гривень, з переможцем закупівлі ФОП Павлючиком Вадимом 
Федоровичем, зекономивши153 542,95 гривень. 

Також було проведено спрощену закупівлю за предметом Код ДК 
021:2015:44810000-1 Фарби (емаль алкідна, фарба акрилова водоемульсійна, 
фарба фасадна акрилова) на суму 76 100,00 гривень. Переможцем процедури 
визначено ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» з яким укладено договір на суму 
63 444,00 гривень. Таким чином економія склала 12 656,00 гривень.  

Двічі було оголошено закупівлю на подрібнювач (косарка) дорожній ПД 
1.65 на суму 89 000,00 гривень, яка не відбувалась через відсутність учасників. 
В результаті було укладено договір без використання електронної системи на 
суму 88 200,00 гривень з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕХДРАЙВ». 
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Проведено закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи (Капітальний ремонт даху будинку культури по вул. 
Незалежності, 26 в смт Мар’янівка Горохівського району Волинської області. 
Блискавозахист) на очікувану вартість, згідно проектно-кошторисної 
документації, 75 802,00 гривень. За результатами проведеної закупівлі 
укладено договір з ПП «Безпека-Сервіс-Плюс» на суму 54 796,22гривень, 

отримавши економію 21005,78 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-

15-004856-b. 

Було проведено закупівлю відеокамер та відеореєстратора на загальну 
вартість 70 000,00 гривень, ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-08-001207-c. 

Переможцем закупівлі визначено ФОП Кучера Дмитра Борисовича з яким 
укладено договір на суму 56 220,00 гривень, зекономивши 13 780,00 гривень. 

Спрощену закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи (Реконструкція вуличного освітлення по вул. 
Прибережна в с. Довгів Луцького району Волинської області) оголошено на 
загальну вартість 260 170,00 гривень. За результатами проведеного аукціону 
укладено договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДКОНТИНЕНТ" на суму 149 699,00 гривень, 

отримавши економію 110 471,00 гривень. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-

12-008649-c. 

Проведено закупівлю на капітальний ремонт частини приміщення Будинку 
культури під ЦНАП по вул. Незалежності, 26 у смт Мар’янівка Луцького 
району, Волинської області на очікувану вартість, згідно проектно-кошторисної 
документації, 1 496 565,00 гривень. Договір на роботи укладено на суму 
1 490 036,14 гривень, з переможцем закупівлі ПП «ДІМ ФАСАДІВ». 
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-20-009231-b. 

Закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 77310000-6 - Послуги з 
озеленення територій та утримання зелених насаджень (Поліпшення 
сільськогосподарських угідь для випасання худоби за межами населених 
пунктів Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області 
загальною площею 20,0000 га) оголошено на суму 189 780,00 гривень. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-05-010159-b. За результатами процедури 
укладено договір з переможцем ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"ГАЛИЧАНИ-АГРО-ЛЕНД" на суму 189 780,00 гривень. 

Проведено закупівлю на папір офісний А4, ідентифікатор закупівлі UA-

2021-10-13-000321-b, на загальну вартість 20 000,00 гривень. За результатами 
аукціону укладено договір з ТОВ «Ромус-Поліграф» на суму 
19 078,50 гривень. 
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Закупівлю за предметом Код ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи (Реконструкція вуличного освітлення від ТП-22105 по вул. Набережна в 
с. Ржищів, Луцького району, Волинської області) проведено, згідно проектно-

кошторисної документації, на загальну вартість 122 628,30 гривень. За 
результатами проведеної закупівлі, ідентифікатор UA-2021-11-22-006495-a, 

укладено договір з Павлючиком Вадимом Федоровичем на суму 
75 538,37 гривень, зекономивши47 089,93 гривень. 

На даний час оголошено ще три спрощені закупівлі на предмет Код ДК 
021:2015: 30210000-4  Машини для обробки даних (апаратна частина) 
(персональний комп’ютер в комплекті), Код ДК 021:2015 39130000-2 Офісні 
меблі (Меблі для облаштування ЦНАПу Мар’янівської селищної ради Луцького 
району Волинської області та віддаленого робочого місця адміністратора (с. 
Бужани)) та Код ДК 021:2015 – 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання 
(Комп’ютерне обладнання), які наразі тривають.  

В електронній системі закупівель оприлюднено 542 звіти про договір про 
закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель. 
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ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

 

Площа земель Мар’янівської територіальної громади складає 22683 га, з 
них сільськогосподарські угіддя – 15719 га, в тому числі ріллі – 13190 га. 

У відділі земельних відносин селищної ради працюють 6 спеціалістів 

(начальник відділу, 2 головних спеціалісти та 3 спеціалісти-землевпорядники). 
Відділ у межах своєї компетенції здійснює регулювання земельних відносин, 
забезпечує проведення земельної реформи з урахуванням інтересів 
територіальної громади та раціонального використання земель. 

Пріоритетними завданнями та функціями відділу є підготовка в 
установленому порядку проєктів рішень на розгляд сесії селищної ради, 

організація підготовчих робіт проведення земельних аукціонів з продажу 
земельних ділянок та прав на них із земель комунальної власності, здійснення 
підготовки договорів оренди та додаткових угод до них, вирішення земельних 
суперечок. 

 

В період з 18 листопада 2020 року розглянуто: 
 975 заяв та прийнято рішення про надання; 

 347 дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок,  
 209 - про надання дозволу на виготовлення технічних документацій,  

 124 - затвердження проектів землеустрою,  

 затверджено 156 технічних документацій,  

 надано 5 дозволів на розробку детального плану,  
 затверджено 5 детальних планів,  
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 надано 5 дозволів на виготовлення проектів землеустрою по зміні 
цільового призначення земельних ділянок.  

Крім того, 129 учасникам АТО надано дозволи на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво 
житлових будинків, господарських будівель та споруд з правом безоплатної 
передачі у власність, з яких 112 чоловік забезпечені земельними ділянками. 

При цьому, в ході роботи, працівниками відділу надавалися роз’яснення 
та рекомендації щодо оформлення права власності земельними ділянками 
різного цільового призначення, надавалась допомога при написанні заяв до 
сесії селищної ради. 

За 11 місяців 2021 року на розгляд постійної комісії селищної ради з 
питань сільського господарства, соціального відродження села, регулювання  
земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів 

спеціалістами відділу було підготовлено 605 рішень по земельних питаннях, 
які винесені та розглянуті на сесіях селищної ради. 

Для 45 громадян пільгової категорії (учасники АТО, бойових дій, 
ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени багатодітних сімей) надано земельні ділянки 
загальною площею 80.00 га. 

Важливим напрямком роботи є прийняття рішень про встановлення 
ставок податку на землю у 2022 році. 

У 2021 році відділом: 

 видано 230 довідок про наявність земельних ділянок у громадян;  
 підготовлено 102 листи вихідної документації, що відносяться до 

земельних питань; 
 підготовлено та укладено 8 договорів оренди землі на площу 61,85 га на 

загальну суму 41 291 грн. 

З метою наповнення дохідної частини бюджету селищної ради відділом 
розроблена та реалізовується Програма регулювання земельних відносин на 
2022 – 2026 роки.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 
дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX в 
комунальну власність Мар’янівської територіальної громади передано 264 

сформовані земельні ділянки загальною площею 1461 га. 

Спеціалістами відділу проведена робота по реєстрації права комунальної 
власності. На даний час зареєстровано право власності на 77 ділянок загальною 
площею 637,4869 га. 

Спеціалістами відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища у проведений аудит земель на території Бужанівського 

старостинського округу, а саме за межами населених пунктів села Скригове, 
Пильгани та частково Бужани. В загальному проведено моніторинг орієнтовно 
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2000 га землі. Під час проведення моніторингу виявлено використання 
земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Зокрема в с. Скригове, 
за межами населеного пункту, урочище «За школою» земельна ділянка  
орієнтовною площею 14,00 га, урочище «За бригадою», орієнтовною площею 
18,00 га, урочище «Соснина», орієнтовною площею 10,00 га  
використовувалася без правовстановлюючих  документів. Земельні частки (паї) 
орієнтовною  площею 19,37 га  в кількості 11 ділянок використовуються 
орендарями без укладених договорів оренди та частково земельні частки (паї) – 

сінокоси також використовуються без правовстановлюючих документів.  
Начальником відділу земельних ресурсів в присутності селищного голови 
проведена зустріч з усіма землекористувачами земель с. Скригове та Пильгани, 
на якій обговорено питання укладення договорів оренди на земельні частки 
(паї) та виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
надані громадянам відповідно до рішень Скригівської сільської ради. 

Постійно проводиться робота з інвентаризації земельних ділянок (паїв) 
громадян, які здані в оренду сільськогосподарським товаровиробникам, а також 
невитребуваних земельних часток (паїв).  

Для збільшення надходжень коштів до бюджету селищної ради відділом 
проводиться робота по підготовці документів для продажу права оренди та 
права власності земельних ділянок на земельних торгах. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

На території громади є 15,62 тис. га сільськогосподарських земель, з 
них: ріллі – 13,2 тис. га. 

Реалізацією цього потужного потенціалу здійснюють 
10 сільськогосподарських підприємств, 20 фермерських господарств та більше 
4100 одноосібників. 

Основним напрямком сільського господарства у Мар’янівській 
територіальній громаді є рослинництво (зернове виробництво, садівництво, 
вирощування технічних культур) та тваринництво. 

На 2021 рік передбачено 12 напрямків державної підтримки АПК,  дві з 
яких впроваджені  в громаді, а саме: 

 бюджетною дотацією за наявні бджолосім’ї для фізичних та 
юридичних осіб, які є власниками від 10 до 300 бджолосімей, у розмірі 200 грн. 
на бджолосім’ю. Для отримання даної дотації до Мар’янівської селищної ради 
звернулось 12 осіб, по яких було підготовлено та упорядковано пакети 
документів на отримання дотацій на загальну суму 85,2 тис. грн., документи 
передано в Управління агропромислового розвитку Волинської ОДА; 

 дотацією з селищного бюджету власникам ОСГ, які утримують три і 
більше корів скористалося 24 особи на суму 22,8 тис. грн. (по 300 грн. за 1 
корову). Зібрано всі пакети документів та проведено виплату селищною радою 
у грудні 2021 року. 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ГАДУЗЬ 

 

 
 

За січень-грудень 2021 року видатки селищного бюджету на галузь 
склали 775,1тис. грн, зокрема на:  

 благоустрій населених пунктів – 215,1 тис. грн. в тому числі 
придбання інвентарю, обладнання, господарських товарів -70,3 тис. грн. 

 фінансування 2-х ставок робітників по благоустрою – 289,4 тис. грн. 
 виплата заробітної плати  громадським працівникам -35,8 тис. грн. 
 подрібнювач (косарка) ПД1,65 з карданом -88,2 тис. грн. 
 роботи по ліквідації стихійних сміттезвалищ в смт Мар’янівка та  

селах громади - 52,5 тис.грн; 

 відповідно до програми «безпечна громада» придбано відеокамери, 
мережеві відео реєстратори на суму 56,2 тис. грн. 
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ДОРОГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 

У звітному періоді з метою покращення вкрай не задовільного стану 
дорожнього покриття  автошляхів загального користування місцевого значення, 
балансоутримувачем яких є служба місцевих автомобільних доріг, з бюджету 
громади було профінансовано та виготовлено слідуючі проєктно-кошторисні 
документації та експертні звіти: 

1) Автомобільна дорога місцевого значення загального користування 
«Мар’янівка-Борочиче-Бужани»: 

 виготовлення ПКД по капітальному ремонту автомобільної дороги 

місцевого значення загального користування «Мар’янівка-Борочиче-Бужани» в 

сумі - 50,0 тис.грн. 
 надання послуг по експертизі ПКД «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги місцевого значення загального користування Мар’янівка-

Борочиче-Бужани» в сумі - 10,0 тис.грн. 
 обсеження технічного стану автомобільної дороги місцевого значення 

загального користування «Мар’янівка-Борочиче-Бужани» в сумі - 14,2 тис.грн. 
 комплексна експертиза «Мар’янівка-Борочиче-Бужани» в сумі - 50,0 

тис.грн. 
 інженерно-геологічні та топо-геодезичні вишукувальні роботи по 

капітальному ремонту автомобільної дороги місцевого значення: 

- «Мар’янівка-Борочиче-Бужани»в сумі -48,7 тис.грн. 
- топо-геодезичні вишукувальні роботи по капітальному ремонту 

автомобільної дороги  місцевого значення загального користування 
«Мар’янівка-Борочиче-Бужани» в сумі 49,9 тис.грн. 
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2) «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення «Ржищів 
– Бужани – Скригове –Диковини –Буркачі - Мерва – Кутрів – Берестечко» 

 проєктно-кошторисна документація  по капітальному ремонту 
автомобільної дороги місцевого значення загального користування «Ржищів – 

Бужани – Скригове – Диковини – Буркачі – Мерва – Кутрів – Берестечко» на 
суму 49,9 тис.грн. 

 технічне обстеження дороги на суму 43,0 тис.грн. 
 експертиза  на суму 49,8 тис.грн. 
 інженерно-геологічні та топо-геодезичні вишукувальні роботи на суму 

99,1 тис.грн. 
 технічний звіт на суму 14,2 тис.грн. 

 

3) «Поточний ремонт автомобільної дороги «Піща – Шацк – Павлівка – 

Горохів – Берестечко - Козин» 

 експертиза на суму 19,9 тис.грн. 
 

На 2021 бюджетний рік з обласного бюджету було передбачено 
субвенцію на місцевий бюджет на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкцію ремонт та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 
сумі 1250,0 тис. грн. та з місцевого бюджету в сумі 250,0 тис. грн. на 
виготовлення ПКД та спів фінансування . 
 

4) «Капітальний ремонт дороги вул. Садова в с. Борочиче Луцького району 
Волинської області» 

 проєктно-кошторисна документація -49,7 тис.грн. 
 експертиза ПКД - 14,2 тис.грн. 

  



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

43 

 

КОМУНАЛЬНІ ДОРОГИ ТА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 

 

З метою покращення стану вулично-дорожньої мережі шляхом ліквідації 
ямковості спеціалізованою технікою  проведено поточний ремонт по вулицях: 

 «Поточний ремонт вулиці смт Мар’янівка, вул. Першого Травня» на 

суму 49,8 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці смт Мар’янівка, вул. Соборна» на суму 

23,4 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці смт Мар’янівка, вул. Незалежності» на 

суму 30,6 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці с. Брани, вул. Павлики, вул. Волиця» на 

суму 29,6 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці с. Довгів, вул. Прибережна» на суму 

27,8 тис. грн.; 
 

 
 

 

 «Поточний ремонт вулиці с. Цегів, вул. Молодіжна 
вул. Інтернаціональна» на суму 22,5 тис. грн.; 
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 «Поточний ремонт вулиці с. Галичани, вул. Прибережна, Шкільна, 

Молодіжна» на суму 46,5 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці с. Борочиче, вул. Шкільна, І. Франка, 

Нова» на суму 29,7 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці с. Хмельницьке, вул. Набережна»  на суму 

31,8 тис. грн.; 
 «Поточний ремонт вулиці с. Хмельницьке, вул. Молодіжна» на суму 

15,0 тис. грн.; 
 розгортання щебеню в с. Пильгани  на суму 4,3 тис. грн.; 
 закуплено щебінь на замощування доріг громади на загальну суму 

93,1 тис. грн. 
Зарезервовано матеріальний резерв для розгортання снігових заметів на 

території сіл громади , на загальну суму 31,6 тис. грн. 
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ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

 
За рахунок коштів бюджету територіальної громади, розроблено робочі 

проекти, проведено реконструкцію вуличного освітлення та технічний нагляд 
на загальну суму 831.3 тис.грн., а саме; 

 «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Прибережна 
с. Довгів Луцького району Волинської області» на суму 168,6 тис.грн. 

 «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічна с. Довгів 
Луцького району Волинської області» та технагляд на суму 97,2 тис.грн. 

 виготовлення проекту по реконструкції вуличного освітлення ТП 
22493 вул. Набережна,Млинів с. Бужани на суму 17,8 тис.грн 

 «Реконструкція вуличного освітлення ТП-22105 ТП-22616; ТП-

22406 по вул. Підберезна, Набережн, Селянська с. Ржищів Луцького 
району Волинської області» на суму 210,5 тис.грн. 

 «Реконструкція вуличного освітлення ТП-22406; ТП-22407 по 
вул. Центральна, Підберезна с. Скригове Луцького району Волинської 
області», за технагляд на суму 190,9 тис. грн. 

 «Реконструкція вуличного освітлення ТП-22404 по вул. 
Центральна, Польова; ТП-22242 по вул. Лісова с. Пильгани Луцького 
району Волинської області» на суму 146,3 тис. грн 

 виплати на поточний ремонт вуличного освітлення смт Мар’янівка 
та сіл громади -147,5 тис.грн., 

 ремонт трансформатора смт Мар’янівка вул. Соборна - 

20,8 тис. грн. 
 оплата за електроенергію нічного вуличного освітлення -

164,4 тис. грн.  
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БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

 
 
     

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та експертний звіт по 
«Капітальному ремонту підсобних приміщень спортзалу по вул. І.Франка, 

5а в с. Борочиче» на загальну суму 56,3 тис.грн. 

Виготовлено топо-геодезизичний звіт для облаштування зовнішніх 
мереж по вул. І.Франка, 5а в с. Борочиче на суму 44 тис грн. 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Протягом року здійснювалась підготовка населення територіальної 
громади щодо дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування. 

Забезпечувалось постійне реагування на звернення громадян, пов’язані з 
порушенням нормальних умов проживання та діяльності, які мали місце в 
зв’язку з порушенням правил благоустрою, аварійними ситуаціями та 
пожежами. В цих випадках надавалась допомога жителям та здійснювалась 
координація роботи сектору з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту. 
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За 11 місяців Мар’янівською місцевою пожежною командою було 
здійснено 35 виїздів на пожежі та загоряння.   

 
Місцева пожежна команда: 
 заробітна плата разом з нарахуванням – 657,6тис. грн. 
 енергоносії - 31,4 тис. грн. 
 придбано бензину - 51,6 тис. грн. 

 запчастин 1,0 тис. грн. 
 вікно – 4,8 тис. грн. 

Сили пожежних команд залучаються на допомогу у ліквідації пожеж, які 
виникають на території району.  

Розроблена та затверджена сесією програма захисту населення на 

території Мар’янівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2021-2025 роки. З якої 2021 році виділено коштів в 
розмірі 187 882 грн.  

Проводиться постійна спільна робота з головним управлінням ДСНС 
щодо розробки аналізу небезпек, що можуть виникнути на території 
Мар’янівської селищної ради. 

Стан пожежної безпеки в населених пунктах громади потребує 
розроблення та реалізації комплексних довгострокових заходів та коштів.  

Спільно з Луцьким районним управлінням ГУ ДСНС у Волинській 
області здійснювалися заходи по перевірці підготовки до літнього періоду, 
дотримання пожежної безпеки в період жнив та зберігання врожаю, підготовки 
навчальних закладів до нового навчального року. На офіційному сайті 
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публікуються пам’ятки, наочна агітація щодо обережного поводження з вогнем, 
дотримання правил пожежної безпеки, заборони випалювання сухої трави та 
сміття. 

 
Місцевою комісією ТЕБ та НС проведено 7 засідань, з них: 

 6 позачергових, де розглянуто 16 питань, з них 5 з охорони 
природнього середовища від пожеж, 1- недопущення травмування та загибелі 
людей на воді, 10 - запобігання епідемічної небезпеки щодо коронавірусної 
інфекції. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

 

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави 
та підлягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, щодо фіксації, 
накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і 
військовозобов’язаних. 

На військовому обліку Мар’янівської селищної ради знаходиться 2451 
військовозобов’язаних, 399 громадян призовного віку.  

Проведена звірка облікових карток військовозобов’язаних по всіх 
населених пунктах, внесено зміни до списків, уточнено місце проживання 
військовозобов’язаних і призовників, складено та уточнено списки учасників 
АТО.  

Постійно проводиться звірка облікових карток військовозобов’язаних та 
призовників, щомісячно до п’ятого числа складаються звіти про зміну 
облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які подаються до 
Горохівського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки.  

Проведенні заходи з організації допризовної підготовки юнаків в 
закладах загальної освіти Мар’янівської селищної ради.  

Згідно розпорядження Горохівського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки було оповіщено 89 чоловік весняного 
призову. На осінній призов здійснено оповіщення 288 чоловік з виїздами за 
місцем проживання призовників. 

На даний час здійснюється приписка юнаків 2005 року народження до 
призовної дільниці Горохівського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, складено списки, уточнено дані 
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згідно реєстрації місця проживання, сформовано та передано 61 особових 
справ. 

На січень місяць планується проходження медоглядів юнаків 2005 року 
народження. 

Загалом за 11 місяців 2021 року медичний огляд пройшли 41призовник, 

65осіб до призовних дільниць, 9 контрактників, 32 військозобов’язаних. 
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» протягом 2021 року здійснення 
державної регуляторної політики забезпечувалося на належному рівні 
відповідно до Плану діяльності Мар’янівської селищної ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням селищної 
ради від 11.12.2020 № 2/10. На веб-сайті офіційному сайті Мар’янівської 
селищної ради оприлюднювались обговорення проєктів 1. Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення сесії «Про встановлення ставок 
земельного податку на 2022 рік», 2. Аналіз регуляторного впливу на ставки 
єдиного податку, 3. Аналіз регуляторного впливу на нерухоме майно. Які були 
затверджені рішеннями Мар’янівської селищної ради від 09.07.2021 № 15/2 Про 
затвердження ставок єдиного податку з 2022 року на території Мар’янівської 
селищної ради, № 15/3 Про встановлення ставок податку на нерухоме  майно,  
відмінне  від  земельної  ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості з 2022 року на території Мар’янівської селищної ради, № 15/4 Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку з 2022 року на 
території Мар’янівської селищної ради, від 21.07.2021 № 16/13/55 Про внесення 
змін в рішення селищної ради від 09.07.2021 № 5/4 Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку з 2022 року на території Мар’янівської 
селищної ради, Затверджено план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2022 рік рішенням Мар’янівської селищної ради від 
01.12.2021 № 20/14. 
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ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

З метою своєчасного, повного і якісного надання адміністративних 
послуг населенню, забезпечення доступності та комфорту людей утворено 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» (згідно рішення Мар’янівської 
селищної ради від 03.12.2020 № 1/22), як структурний підрозділ ради зі 
штатною чисельністю 5 одиниць. У складі відділу створено віддалене робоче 
місце адміністратора за адресою: 45770, Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Бужани, вул. Центральна. 

Для розташування Центру надання адміністративних послуг виділено 
частину першого поверху Будинку культури у смт Мар’янівка загальною 
площею 172,6 кв. м, у якому тривають ремонтні роботи на кошти субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток центрів надання 
адміністративних послуг (1 343 225 грн) на умовах співфінансування з 
місцевого бюджету (237 000 грн). 

Станом на 20 грудня 2021 року ремонтні роботи виконані на 80%. На 
підставі актів виконаних робіт підрядній організації проплачено 909 700 грн, 

що становить 61% до суми договору на виконання капітального ремонту 
приміщення під ЦНАП.  

У серпні 2021 року селищною радою затверджено перелік послуг щодо 
державної реєстрації права власності, реєстрації інших речових прав відмінних 
від права власності та призначено реєстратора ЦНАПу (за конкурсом). За 
період з вересня по листопад 2021 року реєстратором надано 260 платних 
адміністративних послуг з реєстрації нерухомості, у результаті чого бюджет 
селищної ради поповнився адміністративним збором на 44 540 гривень. 

Для здійснення усіх необхідних заходів для початку роботи ЦНАПу у 
відповідності до критеріїв якості Дія.Центрів необхідні додаткові кошти на 
придбання оргтехніки та меблів, оскільки субвенцію з державного бюджету 
отримано лише на ремонт приміщення. Тому, уже розпочато роботу з 
підготовки проєкту на облаштування ЦНАПу на розгляд комісії Міністерства 
цифрової трансформації. 
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Розроблено проєкти рішень щодо затвердження переліку 
адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток та проєкти 
рішень щодо трансформації ЦНАПу у Дія.Центр) та інша поточна робота.  
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ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

У складі освітньої мережі громади 10 закладів загальної середньої 
освіти, з них:  

 4 ліцеї, 
 4 гімназії,  
 2 початкові школи,  
 7 закладів дошкільної освіти. 

 
Об’єкти спортивної інфраструктури: 
 6 стадіонів 

 7 спортивних зали 

 10 спортивних майданчиків 

 6 дитячих майданчиків 

  

У громаді в поточному навчальному році навчається 1303 здобувачів 
освіти. 14 дітей громади обслуговуються Інклюзивно-ресурсним центром 
м. Горохів. 

З 27 липня 2021 року у громаді створено відділ освіти, молоді, спорту та 
охорони здоров’я. 

У 2021 році на утримання закладів освіти громади використано 
22 мільйони 879 тисяч гривень, з них: 

 9 мільйонів 736 тисяч гривень з місцевого бюджету,  
 13 мільйонів 143 тисячі гривень – з державної субвенції (виділені 

кошти на бюджет розвитку громади у загальній сумі 1 мільйон 72 тисячі 
гривень, у т.ч. з місцевого бюджету – 82 тисячі гривень і субвенцій з 
державного  бюджету –   990 тисяч гривень).   

З них: 
 на заробітну плату - 17 мільйонів 612 тисяч гривень (з них на 

нарахування 3 мільйони 201 тисяча гривень); 
 оплата енергоносіїв  - 2 мільйони 517 тисяч гривень; 
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 на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 730 тисяч 
гривень; 

 оплата послуг (крім комунальних) - 470 тисяч гривень; 

 придбання медикаментів - 57 тисяч гривень. 

На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету виділено 546 тисяч гривень та 61 тисяча 
гривень з місцевого бюджету для співфінансування. Відділом освіти, молоді, 
спорту та охорони здоров’я, для першачків громади, придбано 93 парти, 9 
ноутбуків, 9 комп’ютерів, 9 принтерів, дидактичних матеріалів (класні 
дошки, ламінатори, розвиваючі ігри тощо). 

Згідно проєкту «Ноутбук для кожного вчителя» та за рахунок  
співфінансування місцевого бюджету у сумі 104 720 грн. та 1 047 200 грн. 
державної субвенції заклади освіти Мар’янівської селищної ради отримали  56 

ноутбуків. 

Для підтримки осіб з особливими освітніми потребами з державного 
бюджету виділено 27 тисяч гривень. З них на заробітну плату – 3 тисячі 588 
гривень та на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 22 тисячі 955 
гривень. 

 Значний обсяг виконаних робіт для зміцнення матеріально-технічної 
бази закладів освіти.  

Зокрема, проведено: 

Поточний ремонт ЗДО Борочиче – 18 тисяч 446 гривень; 

Поточний ремонт ЗДО Мар’янівка – 42 тисячі 515 гривень; 

Придбано тюль ЗДО Цегів – 5 тисяч 790 гривень; 

Зроблено підвісну стелю в ЗДО Мар’янівка – 5 тисяч 820 гривень. 
  

У закладах загальної середньої освіти: 

 проведено поточні ремонти: 

 Санвузлів Галичанської гімназії – 107 тисяч 279 гривень; 

 Коридору Галичанської гімназії – 49 тисяч 920 гривень; 

 Приміщення Мар’янівського ліцею – 73 тисячі 224 гривні; 

 Коридорів Мар’янівського ліцею –  80 тисячі 791 гривня; 

 Їдальні Мар’янівського ліцею – 89 тисячі 249 гривень; 
  

 придбано матеріалів обладнання та інвентарю: 

 Плитка облицювальна – 18 тисяч 135 гривень 

 М’ячі – 9 тисяч гривень 

 Плита електрична Бранівському ліцею – 19 тисяч 716 гривень; 

 Умивальники Бранівському ліцею – 2 тисячі 574 гривень; 

 Стіл тенісний Ржищівській гімназії – 4 тисячі 700 гривень; 
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 Секції для огорожі Широчанській початковій школі – 10 тисяч 
гривень; 

 Насос для твердопаливного котла Галичанської гімназії – 13 

тисяч  166 гривень. 
 

Забезпечено підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку 
трьома шкільними автобусами с. Брани, с. Борочиче, с. Бужани 140 учасників 

освітнього процесу (з них: 30 вихованців, 110 - здобувачів освіти, 
педпрацівники, які цього потребують). Розроблені та затвердженні в 
установленому порядку маршрути та графіки руху автобусів. 

У вересні цього року з Прилісної громади передано автобус для ліцею 
села Бужани. Це дало можливість забезпечити підвезення дітей з сіл Ржищів, 
Пильгане, Скригове до закладів освіти села Бужани. 

На утримання у належному технічному стані шкільних автобусів було 
профінансовано 135 тисяч 580 грн. а саме: 

 запчастини– 84 тисячі 058 гривень; 

 ремонт – 49 тисяч 900 гривень; 

 чохли для стільців – 1 тисяча 100 гривень; 

 придбано 2408 літрів бензину; 
 1033 літрів дизельного палива; 
 5 літрів моторного масла, аптечки водія. 
 З 01.08.2021 року придбано палива на суму 49 тисяч 775 гривень. 

 

Розпочато роботу по облаштуванню внутрішніх туалетів в початковій 
школі села Широке. Виділенні кошти на виготовлення проектно-кошторисної 
документації  щодо облаштування внутрішніх туалетів гімназії села 
Борисковичі. 

Фізична культура та спорт є невід’ємною складовою освітньої 
галузі. Відповідно до цільової програми розвитку фізичної культури та спорту у 
Мар’янівській селищній раді на 2020-2022 роки» профінансовано заходів на 
суму  59 тис 150 грн. 

Для всіх старостинських округів Мар’янівської селищної ради 
закуплено спортивного інвентарю на суму 25 тисяч гривень.  

Цілком профінансовані заявлені витрати спортивних команд. 
За 2021 рік проведено: 
 Обласному фестивалі фізичної культури й спорту серед 

територіальних громад; 
 Турнір з футболу серед ветеранів з нагоди 100-річчя селища; 
 Турнір з гирьового спорту з нагоди 100-річчя селища; 
 Велопробіг до Дня фізичної культури та спорту; 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На даний час на території громади послуги з надання первинної медичної 
допомоги надає комунальний заклад «Горохівський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» в підпорядкуванні якої знаходиться 3 амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини та 6 фельдшерсько-акушерських 
пунктів. 

З метою забезпечення належного обслуговування населення затверджено 
Програму підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Горохівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 
рік. 
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ЦЕНТР НАДАННЯ КУЛЬТУРНТХ ПОСЛУГ 

Комунальний заклад «Центр надання культурних послуг» Мар’янівської 
селищної ради є неприбутковим комунальним багатофункціональним закладом 
культури, що забезпечує надання комплексу культурних послуг, 
консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до користування 
приміщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання та 
спілкування жителів територіальної громади, діяльність якого спрямована на 
формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для 
масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, 
спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних сил на основі вивчення 
культурних запитів та інтересів різних категорій населення, розвитку фізичної 
культури та спорту. 

В громаді збережено інфраструктуру галузі культури. На даний час у 
Мар’янівській селищній раді діють 9 клубних та 3 бібліотечних заклади. 

Всього у сфері культури працює  чоловік: 9 клубних та 3 бібліотечних 
працівники. 

 

Комунальний заклад «Центр надання культурних послуг» Мар’янівської 
селищної ради працює над поліпшенням матеріально-технічної бази закладів 
культури. Аматорські колективи громади постійно беруть участь у фестивалях-

конкурсах та заходах різного рівня: а саме Фестиваль повстанської пісні 
«Криївка перця», що проводився в смт Цумань, фестиваль «Волинь моя, краса 
моя» присвячений річниці від дня народження Степана Кривенького у місті 
Горохові та фестиваль «В єдності наша сила» у місті Берестечко. Також 
учасники самодіяльних колективів беруть активну участь у проведенні масових 
заходів до Дня села та селища. 
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Серед народних колективів у Мар’янівській об’єднаній територіальній 

громаді, народний аматорський фольклорний колектив «Джерело» село 
Галичани, що є гордістю для громади, аматорський колектив «Червона калина» 
Будинку культури селища Мар’янівка та аматорський колектив «Кумоньки» 
клубу села Довгів. Танцювальний колектив «Галичанка» села Галичани та 
ансамбль «Зорепад» смт Мар’янівка. 

 

В рамках програми бібліотечної сфери здійснено організаційні заходи та 
проведено тематичні години, години-бесіди, книжкові виставки, проведено 
тематичні читання присвячені до Дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка та Лесі Українки. 
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Бібліотечний фонд на кінець 2021 року склав 46 тис. 513примірників на 

суму 242 тис. 300 грн. 

Фактичні видатки на культуру у 2021 році по загальному фонду склали 
478 037,74.грн. при уточненому плані 988 319,66 . грн., що складає 48,58 % до 
плану, по спеціальному фонду при плані 51,500 грн. виконання складає 
5 000,00  грн. або 9,71%, в тому числі: 
 

Забезпечення діяльності бібліотек видатки складають: 
 заробітна плата – 63 127,42  грн; 

 нарахування на оплату праці – 14098,54  грн; 

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар-150,00 грн. 

(придбання канцелярських та господарських товарів, бланків та 
формулярів; 

 оплата послуг (крім комунальних) –0,00тис.грн. 
 

 Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів видатки складаються з: 

 заробітна плата – 154 585,38  грн; 

 нарахування на оплату праці – 42 720,22  грн; 

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар –63 420,00  грн.  

 оплата послуг (крім комунальних) –25 459,80  грн.  

 оплата електроенергії – 13 544,52  грн; 

 оплата природного газу – 2 872,80  грн; 

 оплата водопостачання і водовідведення – 787,82  грн. 
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Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва: 

 заробітна плата –   60249,50  грн.; 

 нарахуання на оплату праці13254,89  грн.; 

 предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 11267,00  грн.; 

 оплата  послуг (крім комунальних)  - 2902,00  грн; 

 інші поточні видатки – 1360,00  грн. 
 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесених до заходів розвитку – 6 777,00  грн., а саме: 

 придбання квітів 931,00 грн 

 придбання сувенірів – 1846,00 грн 

 оплата камерного оркестру «Кантабіле» - 4000,0 грн. 
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

Молодіжна рада Мар’янівської селищної ради створена 23 червня 2021 
року (рішення селищної ради від 23.06.2021 №13/5). До складу ради ввійшло 20 
осіб з числа активної молоді громади.  

Основною метою діяльності Молодіжної ради є участь у вирішенні 
проблем молодіжної сфери, організація молодіжних заходів, набуття досвіду в 
громадській, волонтерській діяльностях, формування та розвиток 
організаційних та лідерських якостей у молоді, поширення цікавого та 
соціально-активного дозвілля серед молоді.   
  За час роботи Молодіжної ради проведено 3 засідання. Зокрема, в ході 
зустрічі  із селищним головою, начальником відділу освіти, молоді, спорту та 
охорони здоров’я та старостами Мар’янівської селищної ради, обговорено 
проблемні питання молоді, шляхи їх подолання та план подальшої співпраці.  

 

Члени Молодіжної ради з робочою поїздкою відвідали с. Скригове, де 
провели зустріч з місцевою молоддю, визначили потреби молоді села, 
зустрілись з завідувачкою клубом. На даний час за підтримки Мар’янівської 
селищної ради придбано тенісний стіл та надано в користування. 

Молодіжна рада долучилась до збору коштів на лікування Юлії Тимощук 
та активно розповсюджувала інформацію про потребу в зборі коштів на 
лікування дівчинки в мережі «Фейсбук». 

В планах Молодіжної ради  організація та проведення святкових 
віншувань до свят новорічно-різдвяного циклу у населених пунктах громади; 
підсумкова зустріч за круглим столом членів ради для обговорення підсумків 
2021 року та планів роботи на 2022 рік.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Спеціалістами відділу соціального захисту населення селищної ради за 
звітний період з січня по листопад 2021 року включно опрацьовано та передано 
до відділення № 1 (м. Горохів) управління соціального захисту населення 
Луцької райдержадміністрації 825 пакетів документів для призначення і 
виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, 
інших грошових соціальних виплат. 

Видано 194  довідки  про перебування (не перебування) на обліку в 
управлінні соціального захисту населення і одержання (не одержання) різних 
видів допомог  та продовжено 37 посвідчень на дітей інвалідів та осіб з 
інвалідністю, батьків і дітей з багатодітних сімей. 

Надано 520 усних консультацій щодо переліку пакету документів на різні 
види соціальних  допомог, пільг, субсидій. 

Селищною радою вчасно забезпечено  з 01 березня 2021 року здійснення 
введення особових справ заявників через програмний комплекс «Соціальна 
громада», працівників забезпечено усім необхідним програмним та 
комп’ютерним забезпеченням. 

Організовано належну соціальну роботу з допомоги сім’ям з 
дітьми. Соціальна робота проводиться з 13 сім’ями, що потребують соціальної 
підтримки у подоланні складних життєвих обставин, в яких виховується 38 

дітей,  з 6 сім’ями, де виховується 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з 14 особами з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  Зазначеним категоріям сімей/осіб 
надано соціальні послуги консультування та соціальної профілактики, 
соціального супроводу.  

Здійснено 4 перевірки цільового використання коштів допомоги при 
народженні дитини. Фактів нецільового використання не виявлено. 

У 2021 році здійснено 98 відвідувань осіб та сімей зазначених категорій. 
Під соціальним супроводом перебуває 1 сім`я, в яких виховується 4 дітей. 
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Також здійснюється соціальне супроводження однієї прийомної сім’ї. 
На всій території Мар’янівської селищної територіальної громади 

надається соціальна послуга догляд вдома за місцем проживання громадянам, 
які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової 
активності та потребують сторонньої допомоги згідно з медичним висновком. 
Дана послуга надається 81 особі 9 соціальними робітниками селищної ради. 
Соціальні робітники надають понад 20 різних послуг, серед яких основними є 
придбання та доставка продуктів харчування, прибирання житла, допомога в 
обробітку присадибної ділянки, оплата комунальних платежів, піднесення 
вугілля, дров, води в дім тощо. Послуги надаються на безоплатній основі. 

Селищною радою в квітні 2021 року замовлено і вручено 18 пам’ятних 

медалей ліквідаторам до 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 
Проведено оздоровлення за кошти місцевого бюджету 6 дітей пільгових 

категорій в таборі ПЗОВ СОТ «Світязь», оздоровлено також 1 дитину-сироту. 

До святкування дня 100-річчя селища Мар’янівка надано 32 продуктових 

наборів жителям смт Мар’янівка. 
До дня 30-річчя Незалежності України надано матеріальну допомогу 

учасникам бойових дій АТО/ООС по 500 грн. кожному. 
Надається натуральна допомога у вигляді одягу малозабезпеченим, 

багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, 
сім’ям з дітьми. На даний час гуманітарну допомогу отримало 16 сімей. 

До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС виплачено ліквідаторам з селищного бюджету по 500 грн. кожному. 

З селищного бюджету виплачується компенсація фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, а саме 10 

жителям територіальної громади.  
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

Станом на 13 грудня 2021 року на первинному обліку служби у справах 
дітей Мар’янівської селищної ради перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. На території проживає – 9 статусних 
дітей та 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, яка прибула з іншої 
території. 8 дітей перебувають під опікою та піклуванням в сім’ях близьких 
родичів, 2 – виховуються в прийомній сім’ї. 

Протягом поточного року знято з первинного обліку 5 дітей, 

позбавлених батьківського піклування: 1 дитину – у зв’язку з досягненням 
повноліття, 1 – у зв’язку з усиновленням, та 3 - у зв’язку з поновленням матері 
у батьківських правах. 

Крім того на обліку служби у справах дітей Мар’янівської селищної 
ради перебуває 13 дітей, які виховуються в 6 сім’ях, які опинились в складних 
життєвих обставинах та 1 дитина, яка  має статус постраждалої внаслідок 
військових дій та збройних конфліктів. З них 6 дітей, особові справи яких були 
прийняті від служби у справах дітей Луцької райдержадміністрації та 7 дітей, 
які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків було взято на облік службою у справах дітей Мар’янівської 
селищної ради. Постійно проводиться обстеження дітей в цих сім’ях,  також на 
постійному контролі служби перебуває 7 сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. З батьками проводиться відповідна профілактично-

роз’яснювальна робота. 
З метою профілактики, попередження правопорушень та злочинів серед 

неповнолітніх, виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, станом на 
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07.12 2021 року здійснено 68 обстежень умов проживання дітей в різних 
категоріях сімей. За результатами обстеження виявлено 3 нові сім’ї, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується  9 дітей, до 
правоохоронних органів було надіслано 1 подання щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності двох батьків, які неналежним чином 
виконують свої батьківські обов’язки. 

 
Протягом 2021 року у травні та вересні в Мар’янівському ліцеї та 

Цегівській початковій школі проведено профілактичні лекції та бесіди.  
До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня службою у справах дітей 

було організоване свято та вручені солодкі подарунки та сувеніри для дітей, які 
перебувають під особливим наглядом керівництва та служби  у справах дітей 
Мар’янівської селищної ради – це діти-сироти, діти позбавлені батьківського 
піклування, а також діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Працівником служби взято участь у 3 судових засіданнях під час 
розгляду Горохівським районним судом кримінальних проваджень про 
обвинувачення неповнолітніх осіб. Службою було підготовлено та подано до 
суду позовну заяву про позбавлення матері батьківських прав та стягнення 
аліментів на утримання малолітньої дитини.  

Постійно проводиться робота щодо попередження жорстокого 
поводження та насильства відносно дітей. Протягом поточного року в службу 



Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 
Мар’янівської селищної ради 

 

69 

 

надійшло 3 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства над дітьми у 
сім’ї. Здійснювалися виїзди у дані сім’ї. 

Станом на 13 грудня  2021 року на  облік  служби у справах дітей було 
взято та перебуває 2 дітей, які виховуються в сім’ях, в яких було скоєно 
насильство над дітьми. 

Про факти вчинення насильства над дітьми в сім’ї відразу 
повідомляються суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству.  

Протягом поточного року до служби надійшло 29 звернень, з них 13 – 

письмових, на особистому прийомі побувало 16 громадян. 
З початку нового року за поданням служби у справах дітей було 

затверджено Положення про службу у справах дітей, створено Комісію з 
питань захисту прав дитини та затверджено її положення. Протягом поточного 
року проведено 8 засідань комісії, на яких розглянуто 17 питань щодо  
соціального захисту дітей.  

З жовтня 2021 року в службі у справах дітей підключено та  функціонує 
Єдина інформаційна аналітична система «Діти». Проводиться робота щодо 
наповнення електронно-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах.  

Службою у справах дітей здійснюється контроль за дотриманням вимог 
щодо захисту майнових прав неповнолітніх, дітей сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування. Рішенням виконавчого комітету Мар’янівської 
селищної ради №79 від 08.07.2021 було утворено місцеву комісію 
Мар’янівської селищної ради із формування пропозицій щодо потреби в 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. Також прийняте рішення «Про упорядкування 
квартирного та соціально-квартирного обліку громадян (дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа) на території 
Мар’янівської селищної ради. 

Станом на 01.12.2021 на обліку громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов (квартирний облік) з категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа перебуває 2 особи, а також 2 особи 
перебувають на соціальному квартирному обліку. 
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Тож у наведеному  звіті за 2021 рік проаналізовано його підсумки та 
результати спільної командної роботи в нелегкий час пандемії та карантинних 
обмежень, в час військової агресії та загострення фінансової кризи, які відчув 
на собі кожен житель України. 

 


