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Про підсумки виконання
Плану соціально-економічного
розвитку і бюджетуБрошнів-Осадської
селищної ради ОТГ за І півріччя 2018 р.

ПідсумовуючивиконанняПлану соціально-економічногорозвитку ОТГ за І
півріччя 2018 року, необхідно відзначити досягнення позитивних результатів в
окремих сферах діяльності.

У сфері промисловості забезпечено позитивну динаміку зростання обсягів
реалізованої промислової продукції.Зростання обсягів виробництва до показника
2017 року забезпечено підприємствами: ТОВ «Свісс-Кроно», ТОВ «ЦБМ
«Осмолода», ТОВ УРСП «Памібро». Найбільше штатних працівників на
підприємствах, а відповідно – найбільшими платниками податків до місцевого
бюджету є підприємства ТОВ ЦБМ «Осмолода» (251 особа) та ДП «Брошнівське
ЛГ» (241 особа).

Активізовується також малий бізнес - протягом звітного періоду в громаді
зареєстровано 4 юридичні особи та 19 фізичних осіб-підприємців, відкрито 2
заклади торгівлі.

Протягом І півріччя 2018 року виконавчим апаратом селищної ради
проведено відповідну роботу з метою залучення коштів державного та обласного
бюджетів на 2018 рік. Підготовлено 2 проекти на фінансування з Державного
фонду регіонального розвитку та 2 проекти на фінансування за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Загальна сума залучених з
держбюджету коштів становитиме 4196,1 тис. грн.

Програмою «U-LEAD з Європою» підтримано заявку ОТГ щодо участі в
проекті з створення у громаді центру надання адміністративних послуг, в якому
суб’єкти звернень зможуть отримати максимально необхідний перелік
адміністративних послуг у комфортнихумовах безпосередньо у центрі громади.

Розпочатовиконання комплексу робіт з топографо-геодезичної зйомки для



оновленої планової схеми (в масштабі 1:2000) для розробки Генплану та плану
зонування території села Кадобна. Вносяться зміни до генпланів с.Креховичі та
селища Брошнів-Осада, також розробляються схеми зонування.

Впродовж 1 півріччя 2018 року з державного бюджету виділено 10
млн.грн. на реконструкцію очисних споруд в селищі Брошнів-Осада.
Придбано трактор «Білорус МТЗ 1025.2», асенізаційний причіп та причіп для
перевезення твердих побутовихвідходів.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
виділено 1 тис.грн. для придбання обладнання (контейнерів) для збору
побутовихвідходівна території Брошнів-Осадської ОТГ.

Протягом звітного періоду виготовлено проектно-кошторисну
документацію для «Нового будівництва полігону твердих побутових відходів із
влаштуванням сміттєсортувальної лінії в смт.Брошнів-Осада» та проект
реконструкції очисних споруд в смт. Брошнів-Осада.

В ОТГ функціонує 3 заклади загальної середньої освіти: 1 ліцей та 2
гімназії, 2 заклади дошкільної освіти та ПЛПЛ.

Брошнів-Осадський ліцей вперше взяв участь у Міжнародному проекті
"GoCamp-2018" та здобув перемогу. В результаті - протягом двох літніх тижнів
(6-19 серпня) англомовний волонтер - носій мови, навчав дітей англійської мови
у мовному таборі.

Створено Брошнів-Осадську ДЮСШ, завершено ремонтні роботи по
реконструкції залу для боксу і боротьби. У ЗДО «Світанок» запрацював
оновлений басейн. Ведуться повномасштабні будівельні роботи в 3 закладах
загальної середньої освіти. Придбано шкільний автобус для перевезення учнів та
педагогів.

Роботу з основних напрямків культурно-освітньої діяльності в ОТГ
забезпечують: 3 народні доми та 4 бібліотеки, функціонує 8 колективів
художньої самодіяльності, 4 з яких мають звання «Народний аматорський».
Протягом І півріччя 2018 року відбулося ряд культурно-мистецьких заходів, в
яких активну участь приймали аматорські колективиоб’єднаної громади.

Медичну допомогу в громаді здійснює КНП «Брошнів-Осадська міська
лікарня» та її структурні підрозділи: АЗСМ в с. Креховичі і ФАП в с.Кадобна.
В закладах охорони здоров’я відчутно покращився сервіс обслуговування
пацієнтів: проводяться безкоштовні УЗД обстеження, кардіограма, аналізи.
Медичні заклади забезпечені медикаментами першої необхідності та засобами
медичного призначення, підключені до Електронної системи охорони здоров'я
eHealth, за допомогоюмедичної інформаційної системи «Медікс».

Найближчим часом буде встановлено нову систему рентгенівську
діагностичну, вартістю 1млн. 700 тис. грн., що дозволить зробити як рентген, так
і флюорографію органів.

За І півріччя 2018 року до селищного бюджету ОТГ надійшло доходів
загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в
сумі 34855087 грн., що складає 110,07% до уточненогоплану на 1 півріччя.

Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)
надійшло 16743822 грн., що складає 121,58 % до уточненогоплану на 1 півріччя.
Доходівспеціального фонду надійшло 660438 грн.

До селищного бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету в сумі 1790



тис. грн.. Зокрема на: придбання спецтранспорту та обладнання для збору і
перевезення побутових відходів – 1200 тис.грн; зміцнення матеріально-технічної
бази ЗДО «Світанок» - 300 тис. грн. та Брошнів-Осадського Народного дому - 50
тис.грн.; капітальний ремонт Брошнів-Осадського ліцею - 240 тис.грн.

Видатки селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах за
звітний період склали 28628906 грн., в т.ч.: по загальному фонду – 26155866 грн,
по спеціальному фонду – 2473041 грн.

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду
займають захищені видатки, які за І квартал 2018 року склали 9120520,56 грн, з
них: видатки на виплату заробітної плати – 14407576 грн, оплату за спожиті
тепло - енергоносії – 2297800 грн, видатки на медикаменти та продукти
харчування – 340500 грн, видатки соцзабезпечення – 163750 грн.

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки виконання Плану
соціально-економічногорозвитку та бюджету Брошнів-Осадської селищної ради
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 р., керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної
ради об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИВ:
1. Інформацію про підсумки виконанняПлану соціально-економічного

розвитку та бюджету Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної
територіальної громади за І півріччя 2018 р. прийняти до відома.

2. Виконавчомукомітету,структурним підрозділам, керівникам підприємств
і установ Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади
забезпечити реалізацію завдань і заходів з виконання Плану та бюджету на 2018
рік., зокрема:

2.1. контроль за цільовим та ефективним використанням коштів освітньої,
медичної, інфраструктурної субвенцій та додаткової дотації з державного
бюджету.

2.2. вжиття заходів щодо продовження будівництва, реконструкцій,
капітальних та поточних ремонтів незавершених об’єктів в населених пунктах
громади;

2.3. активізацію роботи щодо проведення заходів з енергозбереження в
бюджетних установах;

2.4. сприяння активізації впровадження заходів медичної та освітньої
реформ в громаді.

3. Контрольщодо виконання цього рішення покласти на першого заступника
селищного головиМельника Б.О.

Брошнів - Осадський селищний голова Назарій Іванів


