






Депутатський корпус складається з 22 депутатів.
З 18 листопада 2020 року по 1 червня 2021 рік проведено:
 10 пленарних засідань (прийнято 383 рішень із них 247 –

земельні);
 9 засідань виконавчого комітету (прийнято 62 рішення);
 селищним головою видано 90 розпоряджень з основної 

діяльності;
 надійшло 935 документів;
 15 запитів на публічну інформацію;
 25 депутатських запитів та звернень;
 Надано 504 відповіді на контрольні документи;
 направлено 174 ініціативних листи.



Від громадян надійшло 442 письмових звернення. 
Із них:
 - 254 вирішено позитивно;
 - на 44 питань дано роз'яснення. 
Зокрема:
 133 - питання соціального захисту, 
 276 - земельних відносин,

 21 - комунального господарства,

 2 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  – 98;

 Галичанський старостинський округ – 28;

 Бужанівський старостинський округ – 103;

 Бранівський старостинський округ – 89;

 смт Мар’янівка  131.

 73 мешканцям громади було надано грошової матеріальної 
допомоги  на суму 143 тис. грн.



з них:
- загальний фонд - 68 

942,6 тис.грн (власні 
надходження 17 000,0

тис. грн.)
- спеціальний фонд -

1 400,0 тис.грн, в тому 
числі офіційні  
трансферти 51 942,6

тис.грн.



За січень-квітень 2021 року виконання дохідної части
бюджету становить 21 194,8 тис.грн, що становить 141%

ЗАГАЛЬНИЙ 
ФОНД

• 20 741,9  тис.грн.:

• місцеві податки і збори – 2 561,1 тис. грн.;
• податок на доходи фізичних осіб – 2 298,9 тис. грн.;
• акцизний податок – 68,1 тис. грн.;
• рентна плата 2,0 тис.грн;

• неподаткові надходження – 13,1 тис. грн.;
• офіційні трансферти – 15 798,8 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ФОНД

• 452,8 тис.грн.:

• екологічний податок – 64,3 тис.грн.;

• власні надходження – 191,8 тис.грн.;

• цільові фонди – 196,8 тис.грн.



 базову дотацію – 5 362,0 тис.грн.;

 освітню субвенцію – 9 669,0 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 –
758 тис.грн.;

 субвенцію з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
9,8 тис.грн.



- надання загальної середньої освіти – 12 358,2

тис.грн.;

- надання дошкільної освіти – 2 637,6 тис.грн.;

- утримання апарату громади – 2 034,0 тис.грн.;

- соціальний захист – 309,1 тис.грн.;

- культура і мистецтво – 462,6 тис.грн.;

- житлово-комунальне господарство – 238,1 тис.грн.;

- економічна діяльність – 38,4 тис.грн.;

- діяльність місцевої пожежної охорони – 269,2 тис.грн.



- надання загальної середньої освіти – 70,3 тис.грн.;

- надання дошкільної освіти – 51,2 тис.грн.;

- культура і мистецтво – 3,1 тис.грн.;

- економічна діяльність – 238,7 тис.грн.





За січень-травень 2021 року - 18 347,1 тис.грн.:

-загального фонду - 18 347,1 тис.грн.,

-спеціального фонду - 363,2 тис.грн.



 Горохівській міській громаді – 200,0 тис.грн. на виплату
особам з рідкісним орфанним захворюванням на виконання
Програми КНП «Горохівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги на 2021 рік» (Програма підтримки
комунального некомерційного підприємства "Горохівський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" на
2021 рік).
 Горохівській міській громаді – 48 815 грн на утримання
трудового архіву.

 Берестечківській міській громаді передбачені кошти на
утримання осіб (жителів Мар’янівської громади), які
перебувають в стаціонарному відділенні для постійного
проживання осіб – 210,0 тис.грн.



 в обласний бюджет - на співфінансування для
придбання телемедичного обладнання для амбулаторії
загальної практики сімейної медицини по вулиці
Задворській, 2, с. Брани; по вул. Млиновій, 3, с. Бужани;

по вул. Шкільній, 2, смт Мар’янівка – 32 670 грн.

 в бюджет Луцького району на виплату окремим
категоріям населення Мар’янівської селищної ради, які
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі – 10 090 грн.



Створено «Центр надання адміністративних послуг» (рішення
селищної ради від 03.12.2020 № 1/22);

-віддалене робоче місце адміністратора цього відділу (с.
Бужани);
-виділено частину першого поверху Будинку культури селищної
ради загальною площею 172,6 кв. м під ЦНАП;

-виготовлено та затверджено проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт зазначеного приміщення;

-підготовлено 2 проєкти на отримання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, з умовою співфінансування
(кошти субвенції – 1 585 300 грн, кошти місцевого бюджету –
367 332 грн).



 Опрацьовано 680 пакетів документів для призначення і виплати
соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання
пільг, інших грошових соціальних виплат.

 Видано 116 довідок про перебування (не перебування) на
обліку в управлінні соціального захисту населення і одержання
(не одержання) різних видів допомог та продовжено 25
посвідчень на дітей інвалідів та осіб з інвалідністю, батьків і
дітей з багатодітних сімей.

 Надано 380 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.



 Соціальна робота проводиться з 10 сім’ями, що потребують
соціальної підтримки у подоланні складних життєвих обставин, в
яких виховується 32 дитини
 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.

 Здійснено 2 перевірки цільового використання коштів
допомоги при народженні дитини
 У 2021 році здійснено 38 відвідувань осіб та сімей зазначених
категорій.

 Під соціальним супроводом перебуває 2 сім`ї, в яких
виховується 4 дітей.



 соціальне супроводження однієї прийомної сім’ї.
 надається соціальна послуга «Догляд вдома»
 послуга надається 83 особам 9 соціальними робітниками селищної ради.

 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 вручено 18 пам’ятних медалей
ліквідаторам до 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

 Активно проводиться робота щодо літнього відпочинку дітей пільгових
категорій в таборах відпочинку області, оздоровлено 1 дитину-сироту.



На території Мар’янівської територіальної громади
проживає:

-2001 дитина від 0 до 18 років,
-579 дітей з багатодітних сімей,
-48 сімей, діти яких виховуються одним з батьків,
-64 дитини з інвалідністю,
-52 дитини, батьки яких брали участь в АТО.



На первинному обліку служби у справах дітей Мар’янівської селищної ради 
перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

З них на території проживає:

–1 дитина-сирота;

– 8 дітей позбавлених батьківського піклування;

– 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, яка прибула з іншої
території;
–7 дітей перебувають під опікою в сім’ях близьких родичів.

1 – дитина перебуває в інтернатному закладі.

З первинного обліку знято 5 дітей, позбавлених батьківського піклування:

-1 дитину – у зв’язку з досягненням повноліття;

-1 – у зв’язку з усиновленням;

-3 - у зв’язку з поновленням матері у батьківських правах.



 На обліку в службі у справах дітей Мар’янівської 
селищної ради перебуває 7 дітей, які виховуються в 4 
сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах;

 1 дитина, яка  має статус постраждалої внаслідок 
військових дій та збройних конфліктів. 

 На постійному контролі знаходиться  6 сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.



 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.

 На балансі Мар’янівської селищної ради знаходиться
житловий будинок у с. Брани, придбаний у 2014 році для осіб
з числа дітей сиріт.

 Одна житлова квартира у м. Горохів, вул. Берестецька,70/1,

яка була придбана у 2015 році для особи із числа дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ – 7

(189 ДІТЕЙ)

ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ – 10 

(1137 УЧНІВ)

І-ІІІ СТ - 4

І-ІІ СТ. - 4

І СТ - 2

14 дітей громади обслуговуються 
Інклюзивно-ресурсним центром м. 

Горохів



 10 установ клубного типу.

 3 бібліотеки
 1 музей

Об’єкти спортивної інфраструктури:

 6 стадіонів
 7 спортивних зали
 10 спортивних майданчиків
 6 дитячих майданчиків



 Забезпечено підвезенням 140 учасників навчального-

виховного процесу (з них: 30 вихованців, 110 – здобувачів
освіти), трьома шкільними автобусами с. Брани, с. Борочиче,
с.Бужани.

 На утримання в належному технічному стані шкільних
автобусів було профінансовано 82253,00 грн. а саме:

 було придбано 2408 літрів бензину;

 1033 літрів дизельного палива.



 Діє «Цільова програма розвитку фізичної
культури і спорту на території селищної ради на
2020/2022 роки» (профінансовано – 7 938 грн),
 «Програма патріотичного виховання молоді,
підготовки та проведення приписки і призову
юнаків на строкову військову службу і Збройні
сили України в Мар’янівській селищній раді на
2021 рік» (профінансовано - 45 550 грн).



 3 амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини;

 6 фельдшерсько-акушерських пункти;

 діє Програма підтримки комунального
некомерційного підприємства «Горохівський
районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» на 2021 рік, відповідно до якої було
перераховано 200,00 тис.грн.



 4 водія та начальник команди;
 с. Бужани працює два водія;

Для утримання пожежного автомобіля за 2 місяці 2020 року профінансовано:
 4 470,00 грн. за 150 літрів бензину 
 придбано економлампочки на 320 грн.

За 4 місяці 2021 року придбання паливно-мастильних матеріалів та 
автозапчастин:
 16 163,00 гривень;

Придбано:
5 комплектів спец одягу (кепка, куртка, брюки) на загальну суму 6 000,00

гривень.
 матеріалів (фарба, сніжка, вапно) на суму
1 192,00 гривні. 



 здійснює централізоване 
водопостачання та 
водовідведення житлового 
масиву, бюджетних 
установ та інших 
споживачів селища 
Марянівка;

 послуги по ремонту мереж 
централізованого 
водопостачання;

 послуги по асенізації;
 ремонт каналізаційних 

мереж;

 ремонт внутрішньобудин-

кових мереж 
водопостачання.



 теплоізоляція теплотраси на території дошкільного навчального 
закладу смт Марянівка;

 у зв’язку з COVID-19 санітарна обробка під’їздів та прибудинкових 
територій;

 капітальний ремонт тракторної техніки;
 очистка доріг комунального значення від снігу.
Діє:
 Програма «Питна вода Мар'янівської селищної ради  на 2020-

2022 роки»);
 Програма соціально-економічного розвитку Мар’янівської 

селищної ради на 2021-2025 роки.



Повторно подано пакет документів на конкурсний
відбір інвестиційних програм та проєктів
регіонального розвитку, що будуть реалізовуватись за
рахунок коштів ДФРР у 2022 році по об’єкту «Нове
будівництво очисних споруд продуктивністю 200

м.куб/доб. в смт Мар’янівка Горохівського району
Волинської області»



 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого
значення О 030210 (Т 03-02) – Мар’янівка – Борочиче –
Бужани км 4+600-км 10+200 Волинської області (ПКД у сумі
222,745 тис. грн. профінансовано з місцевого бюджету);
 Капітальний ремонт вул. Садова в с. Борочиче Луцького
району (ПКД у сумі 63,967 тис. грн. профінансовано з
місцевого бюджету, кошти у сумі 1000,0 тис.грн. Субвенція з
обласного бюджету місцевому бюджету);

 Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого
значення О 030212 (Т 03-02) – Бужани - Ржищів Волинської
області (ПКД у сумі 163,247 тис. грн. профінансовано з
місцевого бюджету);



Виготовлено проєктно-кошторисні документації на вуличне
освітлення:

Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22616 по
вул.Набережна, Селянська в с.Ржищів Луцького району Волинської
області (проект на суму 198,18435 тис.грн.);

Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22407 по
вул.Центральна, в с.Скригове Луцького району Волинської області (

поект на суму 175,76744 тис.грн);
Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22240 по вул.

Підберезна, в с. Скригове Луцького району Волинської області
(проект на суму 153,24036 тис.грн);
Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22404 по вул.

Центральна, Польова в с. Пильгани Луцького району Волинської
області (проект на суму 226,93818 тис.грн.);



 Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22406 по вул.

Центральна, в с. Скригове Луцького району Волинської області
(проект на суму 133,67518 тис.грн);

 Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-22242 по вул. Лісова, в
с. Пильгани Луцького району Волинської області ( проект на суму
132,47966 тис.грн.);

 Реконструкцію вуличного освітлення від ТП-307 по вул. Зарічна, в
с. Довгів, Горохівського району Волинської області (проект на суму
276,69756 тис.грн);

Діє Програма «Благоустрою населених пунктів Мар’янівської селищної
ради на 2020-2022 роки».



Відповідно до прийнятого рішення
селищної ради від 24.03.2021 № 7/3

«Комплексна програма розвитку
сільського господарства Мар’янівської
селищної ради на 2021-2023 роки та
порядок надання та використання
коштів» станом на 01.06.2021 прийнято:

- 14 заяв громадян на суму 6 600 грн.

(подано в реєстр на виплату);

- нові заяви – 5 громадян (Всього 60

голів ВРХ).



Земельний фонд Мар’янівської селищної ради – 22683,2 га, в т.ч.:
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1
Населений 

пункт (межі) 2349,2 289,00 633,04 574,8 407,5 324,1 318,7

2
Сільськогоспо
дарські землі 15719,62 - 5893,8 3476,3 2335,8 237832 1544,4

3 Рілля 13190,5 89,0 5373,6 2919,1 1908,7 1851,9 1048,2

4 Водний фонд 111 2 24 21 21 31 12

5

Лісогосподарс
ького 

призначення
4023,8 - 318,6 712,9 1404,9 874,5 712,9

6
Природно-

заповідного 2586,8 - 695,8 851,4 1039,6 - -



Земельний фонд Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської  
області складає – 22683,2 га, в т.ч.:
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8 Транспорту 179,4 4,1 94,2 27,9 21,1 18 14,1

9 Сіножаті 1090,3 - 102,6 143,5 231,5 172,3 440,3

10 Пасовища 814,8 - 153,1 259,2 84,5 301,0 17,0

11 Меліоровані 78,0 - 5,0 8,0 13,0 26,0 26,0

11 Болото 1544,0 16 516,0 358,0 425,0 99,0 130,0

12 Піски 96,8 3 43,2 47,0 1,6 - 1,9

13
Багаторічні 
насадження 196,5 - 67,5 67,5 46,6 10 4,9

14
Забудовані 

землі 1582,6 177 490,3 86,5 725,7 60,3 42,8

ВСЬОГО 22683,2 289,0 6992,2 4601,0 4914,0 3443,0 2444,0



Розглянуто 307 заяв та прийнято рішення:

- про надання дозволів на розробку проектів
відведення земельних ділянок – 89;

- про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій – 45;

- затвердження проектів землеустрою – 35;

- затверджено технічних документацій – 62;

- надані дозвола на розробку детального плану – 5;



- затверджено детальних планів – 5;

- надано дозвіл на виготовлення проектів землеустрою по
зміні цільового призначення земельних ділянок – 5;

- розглянуто 62 заяви на надання погодження на виготовлення
проектів землеустрою;

- 112 учасників АТО з яких 9 контрактники, забезпечені
земельними ділянками;

- зареєстровано у комунальну власність 38 ділянок на площу
350,5783 га.



З 1 квітня 2020 року по даний час на території
селищної ради працює поліцейський офіцер громади.



 Асоціації органів місцевого
самоврядування Волинської області
«ВОЛИНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ЛІГА»

 Всеукраїнською асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» та меморандум про 
співпрацю.

https://auc.org.ua/
https://auc.org.ua/
https://www.facebook.com/VolynEconomicLeague/
https://www.facebook.com/VolynEconomicLeague/


 Організаційно правові рішення до впровадження
якісного освітнього процесу у навчальних закладах
та закладах медичної сфери для збереження якісних
медичних послуг;

 Для якісного надання послуг здобувачам освіти
вкрай необхідно добудова додаткового корпусу до
основної будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
смт Мар’янівка для облаштування початкових
класів та їдальні



 Для попередження забруднення навколишнього
середовища та створення інвестиційної
привабливості селища Мар’янівка вкрай необхіднно
виконати проєкт «Нове будівництво очисних споруд
продуктивністю 200 м.куб/доб. В смт Мар’янівка
Горохівського району Волинської області» вартістю 13
млн.грн. Даний проєкт поданий для участі у конкурсному
відборі ДФРР;

 Будинок культури с. Борочиче у 90-х роках був окрасою
Горохівського району. На даний час будівля в занедбаному
стані. Проведено експертизу даної будівлі за результатами
якої буде прийнято колегіальне рішення.



АДРЕСА:
Смт Мар’янівка, вул незалежності, 26
Тел. 0984232882, 0687751350
e-mail: maryanivka_silrada@ukr.net


