ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2019 РІК
Діяльність сільської ради, її виконавчого комітету спрямована на
забезпечення виконання повноважень, направлених на розв’язання проблемних
питань розвитку території, задоволення соціально-економічних потреб
населення, здійснення від імені територіальної громади та в її інтересах
функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених діючим
законодавством.
Всю роботу сільська рада і її виконавчий комітет виконують відповідно
до основного Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції
України та інших підзаконних нормативно – правових актів.
Інтереси громади в сільській раді представляють 14 депутатів. З метою
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до
повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
виконавчого комітету, утворено 4 постійнодіючі комісії. Першочерговими
питаннями на розгляді сесій та засіданнях виконкомів є питання фінансової
діяльності, наповнення бюджету, контролю за його виконанням, соціальноекономічного розвитку територіальної громади.
Впродовж 2019 року відбулося 12 пленарних засідань, на яких
прийнято 271 рішення, проведено 12 засідань виконавчого комітету на яких
прийнято 32 рішення. Прийняття цих рішень сприяло оперативному розгляду
питань, які потребували вирішення протягом 2019 року.
Моринська сільська рада здійснює свою діяльність відкрито і прозоро. На
офіційному сайті систематично висвітлюється інформація про діяльність
сільської ради, нормативні акти, що приймаються, заходи, які проходять на
території громади.
Сільська рада постійно працює із зверненнями громадян. За минулий рік
до виконавчого комітету сільської ради надійшло 117 звернень (на 33% або на
29 одиниць більше проти 2018 року). По всіх зверненнях дано відповіді, або
прийнято відповідні рішення. Основними питаннями, з якими зверталися
громадяни, є питання соціального захисту - 85 (72,6 % від загальної кількості
звернень), земельних відносин - 4 (3,4 % від загальної кількості звернень),
законності і охорони правопорядку – 2 (1,7 % від загальної кількості звернень).
Значною є робота з мешканцями в частині видачі довідок. Так, в 2019
році їх видано 1220. Проводиться робота по вчиненню нотаріальних дій з
питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В 2019 році по ОТГ було вчинено 126 нотаріальних дій. Зареєстровано 44
особи, знято з реєстрації 56 осіб.
За січень-грудень 2019 року в населених пунктах громади народилося 7
осіб (на 3 особи менше, ніж у 2018 році), померло 37 осіб (на 10 осіб більше,
ніж у 2018 році). Чисельність постійно проживаючого на території громади
населення на 01.01.2020 року становить 1763 особи. (на 42 особи менше, ніж на
початок 2019 року).

Фінансово-бюджетна сфера
Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та
стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді.
Основною метою діяльності об’єднаної громади у сфері бюджетнофінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та
підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
За 2019 рік до загального та спеціального фондів бюджету ОТГ,
включаючи офіційні трансферти, надійшло коштів в сумі 16458,0 тис. грн., що
становить 102,7 % до завдання поточного періоду, в т.ч. до загального фонду
надійшло 16364,5 тис. грн. (102,4%), до спеціального – 93,5 тис. грн. (292,0%).
Офіційних трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету
надійшло 6518,9 тис. грн., в т.ч.:
 до загального:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
3497,9 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
1286,9 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 995,2 тис. грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я в сумі 417,3 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська
школа” у 2019 році в сумі 48,2 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році в
сумі 43,4 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти сумі 9,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 6,0 тис.
грн.;
- інша субвенція в сумі 199,9 тис. грн.;
 до спеціального:
- субвенція з районного бюджету в сумі 15,0 тис. грн.
Власні надходження за 2019 рік по загальному та спеціальному фондах
склали 9939,1 тис. грн., або 104,7 % до річного завдання.
Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади за 2019 рік,
включаючи офіційні трансферти, становлять 16932,2 тис. грн. (більші за
надходження за рахунок вільного залишку на початок року), з них по
загальному фонду – 14593,3 тис. грн. (в т.ч. офіційні трансферти – 7462,9 тис.
грн.), по спеціальному фонду – 2338,9 тис. грн. (в т.ч. офіційні трансферти –
49,6 тис. грн.).
З метою залучення громадськості до вирішення соціально-економічних
питань громади, в 2019 році започатковано реалізацію проектів по бюджету
участі (громадському бюджету) в Моринській ОТГ. Так, за кошти громадського
бюджету в спортивну кімнату Виграївського СБК придбано спортивні
тренажери вартістю 35,8 тис. грн. та упорядковано зону відпочинку біля
громадського ставка в с. Сотники на суму 17,5 тис. грн.

Земельні відносини
Одним із основних напрямків в роботі сільської ради є земельні
відносини. Виконком постійно здійснює контроль за використанням земель, в
першу чергу з метою отримання додаткових коштів до бюджету.
Станом на 01.01.2020 року по сільській раді укладено:
- 12 договорів оренди з фізичними особами на площу 68,2 га та річною
сумою орендної плати 102,7 тис. грн.;
- 65 договорів оренди з юридичними особами на площу 807,6 га та річною
сумою орендної плати – 2828,9 тис. грн.
Згідно виготовленої землевпорядної документації, на протязі року
передано у власність учасникам АТО та ООС 22 ділянки загальною площею
42,4 га та працівникам соціальної сфери 78 ділянок площею 140,5 га
сільськогосподарських угідь.
В адміністративних межах сільської ради сільгоспвиробниками різних
форм власності використовуються на умовах оренди земельні частки (паї), що
перебувають у приватній власності громадян, на загальній площі 3579,1 га. У

2019 році за використання зазначених земель до місцевого бюджету сплачено
податок з доходів фізичних осіб в розмірі 1620,0 тис. грн.
31 січня 2018 року уряд прийняв розпорядження «Про передачу
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність об'єднаних територіальних громад». Розпорядження
уряду важливе з кількох причин: контролювати надходження від плати за
оренду землі за межами населеного пункту та земельного податку з неї, мати
можливість погоджувати передачу земельних ділянок державної власності у
власність або користування. За цей період сільською радою прийнято у
комунальну власність 1542,6 га сільськогосподарських угідь.
Тривають підготовчі роботи щодо продажу окремими лотами права
оренди на частину земельних ділянок, переданих до комунальної власності. В
2019 році проведено 1 торги по 5 ділянках площею 90,3 га, в результаті чого
були укладені договори оренди на ті земельні ділянки, що не
використовувалися та сплачена річна орендна плата в сумі 1073,8 тис. грн.
Проведення земельних торгів та визначення їх переможця дає змогу
підвищити ставку орендної плати та, відповідно, збільшити надходження до
місцевого бюджету.

Соціальна сфера
У центрі уваги знаходились і знаходяться питання покращення рівня
життя людей в населених пунктах об’єднаної територіальної громади. Вже
майже два роки (з лютого 2018 року) на території ОТГ діє комплексна
Програма соціальної підтримки населення «Турбота» Моринської сільської
ради на 2018-2020 роки. Матеріальна допомога надається жителям населених
пунктів громади на лікування онкозахворювань, при доровартісному
оперативному втручанні, на поховання одиноких непрацездатних громадян,
особам з інвалідністю І –ї групи, учасникам АТО, учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Забезпечуються безкоштовним
оздоровленням в інформаційно-просвітницькому центрі «Екологічна варта» у
селі Виграїв діти, батьки яких є учасниками бойових дій; діти з багатодітних
сімей, в яких троє і більше дітей до 18 років; діти одиноких матерів; діти з
малозабезпечених сімей; діти, батьки яких позбавлені батьківських прав; діти
внутрішьопереміщені з окупованих територій; обдаровані діти до 18 років;
діти-сироти, напівсироти; діти з інвалідністю.
Впродовж 2019 року за кошти місцевого бюджету надано матеріальну
допомогу на проведення складних дороговартісних операцій та лікування

онкозахворювань 21 жителю громади на суму 105,0 тис. грн., на поховання
трьом одиноким непрацездатним особам на суму 3,0 тис. грн., 33 учасникам
АТО на суму 66,0 тис. грн. Надано одноразову матеріальну допомогу 10 особам
з інвалідністю І-ї групи на суму 5,0 тис. грн. Оздоровлено 8 дітей пільгових
категорій на суму 22,4 тис. грн. Забезпечено продуктовими наборами 9
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на суму 2,7 тис. грн.
Загальне фінансування по програмі «Турбота» у 2019 році склало 206,4
тис. грн.
Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій
населення, які потребують соціального захисту. Проводилися обстеження
перевезень пільгових категорій населення сільської ради на приміських
автобусних маршрутах та визначалися коефіцієнти, необхідні для розрахунку
сум компенсаційних виплат перевізникам за пільгове перевезення. Сума
компенсаційних виплат за пільгове перевезення за 12 місяців 2019 року склала
87,5 тис. грн. Забезпечувалося підвезення пільгових категорій населення до
кладовищ населених пунктів в поминальні дні, сума компенсації за яке склала
2,3 тис. грн.
Виконавчим комітетом постійно надаються консультації жителям сіл
громади з питань отримання одноразової допомоги на поховання, отримання
допомоги при народженні дитини, отримання субсидій, допомоги
малозабезпеченим сім’ям та інше. Так, за звітній період надано 266
консультацій по даних питаннях.
Всі одинокі громадяни похилого віку в населених пунктах громади
знаходяться
на
обслуговуванні
чотирьох
соціальних
працівників
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Корсунь-Шевченківського району. За 12 місяців поточного року на
утримання соціальних працівників з місцевого бюджету профінансовано 262,2
тис. грн. Бажаючим надається первинна медична допомога, допомога в
обробітку присадибних ділянок, закупівля продуктів харчування, тощо.
До новорічних свят за кошти бюджету об'єднаної територіальної громади
було придбано та вручено новорічні подарунки всім дітям віком від 0 до 17
років, які проживають на території громади на суму 21,2 тис. грн.

Інфраструктура
У 2019 році Моринська ОТГ отримала з державного бюджету субвенцію
на формування інфраструктури в сумі 995,2 тис. грн. За її рахунок було

виконано капітальний ремонт 4 відрізків вулиць в чотирьох населених пунктах
громади:
- вул. 25 років Перемоги в с. Ситники на суму 208,0 тис. грн. (прокладено
2
432 м асфальтного покриття);
- вул. Моренка в с. Виграїв на суму 280,2 тис. грн. (прокладено 747 м2
асфальтного покриття);
- вул. Дружби в с. Сотники на суму 231,1 тис. грн. (прокладено 490 м2
асфальтного покриття);
- вул. Молодіжної в с. Пішки на суму 275,9 тис. грн. (прокладено 747 м2
асфальтного покриття)
Співфінансування з місцевого бюджету по інфраструктурній субвенції
склало 81,689 тис. грн.: на виготовлення проектно-кошторисної документації,
оплати послуг по технічному та авторському наглядах.
За 12 місяців 2019 року за кошти об’єднаної територіальної громади
проведено поточні ремонти (грейдерування, підсипання, вирівнювання)
дорожнього покриття 12 вулиць в селах Сотники, Пішки та Ситники на суму
196,9 тис. грн.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах відремонтована дорога
загального користування місцевого значення Н-01 – Нехворощ – Виграїв на
суму 848,8 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету на розробку
проектно-кошторисної документації склало 10,0 тис. грн.
За кошти державного дорожнього фонду проведено поточний дрібний
ремонт доріг загального користування місцевого значення Н-01 – Моринці на
суму 150,7 тис. грн., Н-01 - Нехворощ – Виграїв на 199,0 тис. грн., Н-01 –
Кичинці (до с. Сотники) на 199,0 тис. грн. та комунальної вулиці Молодіжної
села Пішки на суму 199,9 тис. грн.
Таким чином, у 2019 році на ремонт доріг населених пунктів Моринської
об’єднаної територіальної громади з різних джерел фінансування витрачено
2889,9 тис. грн.
В рамках проекту «Від дерева й роду – коріння народу», який переміг у
конкурсі мікрогрантів від Благодійної організації «Благодійний фонд «Урожай
– громаді» «Час діяти 2019» впорядковано зону відпочинку в центрі села
Моринці. Загальний бюджет проекту 58,7 тис. грн., в т. ч. кошти Благодійного
фонду – 25,0 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 33,7 тис. грн.
В 2019 році за рахунок місцевого бюджету в селах Виграїв та Сотники
проведено поточний ремонт вуличного освітлення, прокладено, відповідно, 1,4

км та 0,6 км мережі та встановлено 9 і 7 одиниць LED світильників на загальну
суму 114,3 тис. грн.

Освіта
Освітня галузь громади представлена Моринським навчально-виховним
комплексом «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована
сільськогосподарська школа І-ІІІ ступенів» ім. Героя Радянського Союзу А.П.
Харковця. В процесі створення об’єднаної територіальної громади – це опорний
навчальний заклад, в якому навчаються діти з 6 населених пунктів: сіл
Моринці, Ситники, Виграїв, Пішки, Нехворощ та Сотники. В школі навчається
120 учнів молодших та старших класів, а також 25 дітей в дошкільній групі,
працюють 22 педагогічних працівники та 14 осіб технічного персоналу.
Завантаженість навчального закладу становить 45,3 %.
Всі вчителі володіють методикою використання інформаційних
технологій. Для задоволення освітніх запитів дітей та учнівської молоді у
школі функціонує 5 гуртків різних напрямків, якими охоплено 58 % учнів.
Регулярний та безоплатний підвіз дітей до школи та дитячого садочку,
здійснює шкільний автобус.
Фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок освітньої субвенції
з державного бюджету та місцевого бюджету. Впродовж 2019 року на потреби
освіти з бюджету об’єднаної територіальної громади перераховано 2313,9 тис.
грн.
Розпорядженням КМУ від 07.07.2018 № 867-р «Деякі питання розподілу у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
виконавчому комітету Моринської сільської ради було виділено 610,0 тис. грн.
на утеплення фасадів та заміну вікон в Моринському НВК. В зв’язку з тим, що
кошти субвенції надійшли в кінці бюджетного 2018 року, роботи були
перенесені на 2019 рік. В 2019 році за кошти місцевого бюджету (89,4 тис. грн.)
була виготовлена проектно-кошторисна документація, проведені тендерні
торги, визначено підрядника та виконано роботи на всю суму субвенції.
Співфінансування з місцевого бюджету склало 18,3 тис. грн.
В 2019 році з метою покращення температурного режиму в навчальному
закладі замінено 20 дерев’яних віконних блоків на металопластикові на суму
199,9 тис. грн.
В їдальні навчального закладу проведено капітальний ремонт кухонного
блоку та каналізації на суму 198,9 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.
Також, в навчально-виховному комплексі проведено капітальний ремонт
туалетних кімнат з облаштуванням їх санітарно-гігієнічним обладнанням на
суму 199,2 тис. грн.

Охорона здоров’я
Мережа закладів охорони здоров'я Моринської об'єднаної територіальної
громади представлена 4 лікувально- профілактичними закладами, в т.ч.:
амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Моринці;
фельдшерсько-акушерський пункт с. Виграїв;
фельдшерсько-акушерський пункт с. Сотники;
фельдшерсько-акушерський пункт с. Пішки.
В ФАПах сіл Виграїв та Сотники відсутні медичні праціники, тому в дані
села раз у тиждень здійснюється підвіз фельдшера із с. Моринці, а, при потребі
– лікарі з КНП «Корсунь-Шевченківський ЦПМСД».
В амбулаторії загальної практики сімейної медицини функціонує 3 ліжка
денного стаціонару.
У 2019 році на фінансування галузі охорони здоров’я з місцевого
бюджету спрямовано 278,8 тис. грн., за які забезпечувалася виплата заробітної
плати молодшим медичним працівникам, оплата за енергоносії, закуповувалися
медичні засоби, вакцини та інше.
За кошти Благодійної організації «БФ «Урожай – громаді» в рамках
реалізації проекту «Сучасний стоматологічний кабінет в Моринській АЗПСМ»,
який переміг у конкурсі мікрогрантів «Добробут громади», в стоматологічний
кабінет амбулаторії було закуплено стоматологічну установку, інструменти та
меблі на суму 96,9 тис. грн., за кошти бюджету ОТГ проведено поточний
ремонт в стоматологічному кабінеті на суму 39,0 тис. грн.
Також, Благодійна організація «БФ «Урожай – громаді» надала фінансову
допомогу на поточний ремонт процедурного кабінету Моринської АЗПСМ на
суму 42,5 тис. грн.
В червні 2019 року в Моринській амбулаторії загальної практики сімейної
медицини за підтримки Благодійної організації «Благодійний фонд «Урожай –
громаді» відбувся прийом лікаря-кардіолога з Черкаського обласного
кардіологічного центру. Близько 30 мешканців громади побували на прийомі та
отримали безкоштовні консультації фахівця.

Культура та духовність
Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій,
мови, значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які
спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини,
художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в
гуртках, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої
самодіяльності та створення нових, організації дозвілля населення, зміцнення
матеріально-технічної бази, збереження матеріалів, пам'яток, пам'ятних місць.

Заклади культури Моринської громади представлені чотирма сільськими
будинками культури та 1 сільським клубом.
При кожному закладі культури діє бібіліотека (5 закладів). Також, на території
ОТГ діє єдиний в Україні музей Козацької слави в селі Виграїв.
При будинках культури та клубі діють вокально – хорові ансамблі:
- дорослі: «Калина», «Водограй», «Явори», «Любисток».
- дитячі: «Перлинка», «Соловейко», «Козаки», «Надія».
У 2019 році одна з бібліотек громади, а саме Моринська бібліотека була
переформатована у фітнес-бібліотеку, в якій встановлено спортивні тренажери
та придбано гардини, пенал, плакати на суму 12,1 тис. грн. Проведено поточні
ремонти СБК с. Моринці та СБК с. Сотники на суму 92,6 тис. грн., замінено
гардини в СБК с. Виграїв на суму 5,9 тис. грн. Придбано процесор ефектів та
музичний центр для Моринського СБК на суму 9,9 тис. грн. За спонсорські
кошти придбано сценічні костюми для Сотницького СБК на суму 6,6 тис. грн.
На проведення культурно-масових заходів в 2019 році спрямовано 28,3
тис. грн. з бюджету об’єднаної територіальної громади.
Виконкомом та працівниками культури проводяться вітання ювілярів,
ветеранів праці та інших категорійних громадян із знаменними датами та
урочистими подіями.
Всі аспекти діяльності Моринської сільської ради, виконавчого комітету
та працівників комунальних закладів направлена на забезпечення комфортного
та благополучного проживання у населених пунктах громади.

