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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

Про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів 

Макарівської селищної ради у 2018 році 

 
Заслухавши звіт селищного голови Токаря В.Я. про діяльність 

виконавчих органів ради у 2018 році, відповідно до статей 26 і 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила: 

 

 

1. Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів ради у 2018 

році взяти до відома (додається). 

2. Оприлюднити звіт селищного голови про діяльність виконавчих 

органів Макарівської селищної ради у 2018 році, шляхом розміщення на сайті 

ради в мережі Інтернет. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету 

та фінансів, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту. 

 

 

 

 

Селищний голова                                        В.Я. Токар 

 

 

 

смт Макарів 

23 травня 2019 року 

№ 762-45-VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення селищної ради 
від 23.05.2019 № 762-45-VІІ 

 

Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів  

Макарівської селищної ради у 2018 році 

 

Шановна громадо!  

Шановні депутати! 

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є 

підзвітність та відповідальність перед громадою, а тому, згідно із Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», я, як селищний голова, 

звітую перед вами про зроблене в 2018 році. Мій звіт адресований не тільки 

присутнім, але й всім моїм виборцям. 

Протягом звітного періоду свою роботу я будував перш за все виходячи 

з вимог та повноважень, наданих законодавством України і вона є неділимою з 

роботою нашого депутатського корпусу, роботою виконавчого комітету, 

посадових осіб селищної ради. Працюючи однією командою, у своїй діяльності 

ми намагаємося бути чесними, справедливими й відкритими до людей, стояти 

на захисті їхніх прав і свобод. 

Як голова, я прагнув організувати роботу так, щоб рада якомога повніше 

та ефективніше виконувала покладені на неї обов’язки, діяла послідовно й 

зосереджено із урахуванням інтересів виборців. Саме тому, при розгляді 

найгостріших питань нам вдалося знаходити правильні, іноді компромісні 

рішення, спрямовані на першочергове розв’язання питань, що безпосередньо 

впливали на стан соціально-економічного розвитку території громади.  

Так, протягом 2018 року проведено чотирнадцять засідань сесій 

Макарівської селищної ради на яких прийнято 233 рішення, в тому числі 3 

регуляторних акти, а саме: «Про встановлення ставок і пільг із сплати 

земельного податку на 2019 рік», «Про встановлення ставок і пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік», «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік (транспортного податку, 

єдиного податку, туристичного збору)».  

Також, в 2018 році було проведено 12 засідань виконавчого комітету, на 

яких ухвалено 122 рішення.  

Загалом за звітний період радою та виконавчими органами розглянуто 

658 звернень від громадян та юридичних осіб. 

Відділом державного архітектурно-будівельного контролю селищної 

ради за минулий рік зареєстровано 119 документів в Реєстрі дозвільних 

документів. Проведено 44 перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 

архбудконтролю, складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, 

винесено 8 постанов на суму 24650 грн.  

При Макарівські селищній раді також діє відділ державної реєстрації, на 

який покладено функції з реєстрації місця проживання громадян, реєстрації 

прав на нерухоме майно та державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 



За 2018 рік працівниками вказаного відділу безпосередньо внесено до 

Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань – 630 реєстраційних дій стосовно суб’єктів 

підприємницької діяльності (ФОП – 409; юридичних осіб – 221); 35 справ 

передано в інші органи реєстрації. Отримано плату за результатами надання 

адмінпослуг в розмірі 57550,0 грн. 

За січень-грудень 2018 року державним реєстратором речових прав на 

нерухоме майно зареєстровано 1227 заяв; з них: 947 – про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень (щодо права власності), 47- про державну реєстрацію 

іншого речового права, 55 – про внесення змін до ДРРПНМ, 138- заяви про 

надання інформації. Сплачено адміністративного збору за державну реєстрацію 

на суму 141540,0 грн. 

На території Макарівської селищної ради працює муніципальна 

інспекція. За 2018 рік членами ГФ «Макарівська муніципальна інспекція» взято 

участь: 

- в забезпеченні публічної безпеки під час проведення масових 

заходів на території Макарівської селищної ради – 16 разів; 

- в затриманні 13-х правопорушників під час проведення розкриття 

кримінальних злочинів та адміністративних правопорушень; 

- 8 разів було надано допомогу по супроводженню психічно хворих 

до психоневрологічних диспансерів; 

- складено 34 протоколи про адміністративні правопорушення; 

- винесено 168 застережень; 

- 62 рази надано допомогу організаціям та підприємствам селища; 

- розглянуто 36 письмових та усних звернень громадян; 

- 137 разів інспектори ГФ приймали участь у заходах спільно з 

працівниками Макарівського ВП НП; 

- 29 разів було надано допомогу Макарівському ВП НП при 

проведенні слідчих дій; 

- було забезпечено 365 нарядів з ОГП (патрулювання); 

- супровід комісії Макарівської селищної ради ДАБІ - 11 виїздів; 

- супровід комісії Макарівської РДА у справах неповнолітніх – 8 

виїздів; 

- поліцейське піклування – 34 виїзди; 

- співпраця та навчання з ДСНС- 3 заходи; 

- навчання з ОГП та територіальної оборони - 6 заходів; 

- 34 рази було здійснено патрулювання в ході проведення операції з 

головним державним інспектором відділу рибоохоронного патруля №1 

Держрибагенства. 

Також, при Макарівській селищній раді діє громадська організація 

«Спортивний клуб «Юніор», яка реалізує Програму з розвитку фізичної 

культури та спорту. При СК «Юніор» працюють чотири секції, які відвідують 

більше 150 дітей: 

- секція боксу; 

- секція гімнастики; 

- секція шахів; 

- секція футболу. 



Учасники секцій постійно приймають участь в обласних та 

всеукраїнських змаганнях і є неодноразовими призерами цих змагань. За 2018 

рік на утримання центрального спортивного стадіону та діяльність СК «Юніор» 

витрачено 1099,7 тис. грн. 

Фактичних надходжень до селищного бюджету за 2018 рік надійшло 

42691,3 тис. грн., що становить 151,9 % виконання дохідної частини селищного 

бюджету. 

Трансфертів з державного бюджету до селищного бюджету надійшло 

180 тис. грн. 

Трансфертів з районного бюджету -12 725,6 тис. грн. 

Таким чином загальний бюджет селищної ради 2018 року становив 

55596,9 тис. грн. 

Основними складовими власних надходжень до бюджету селищної ради 

являються такі надходження як: 

- «пальне» - 19906,1 тис. грн.; 

- земельний податок з юридичних осіб – 1188,8 тис. грн.;  

- орендна плати з юридичних осіб –1788,8 тис. грн.; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників - 129,7 тис. 

грн.; 

- єдиний податок з фізичних осіб –10002,9 тис. грн.; 

- єдиний податок з юридичнихосіб - 3003,9 тис. грн.; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 1954,2 тис. грн. 

 

Благоустрій селища – це спільна постійна рутинна робота, якою має 

повсякчас займатись як селищний голова і депутати, так і жителі наших 

населених пунктів та підприємці. 

За 2018 рік було зроблено досить багато. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено 

капітальний ремонт доріг площею 11479 м2 та 1255 м2 тротуарів. 

Капітальний ремонт доріг виконано на суму 6807,6 тис. грн. по 

наступних вулицях: 

- вул. Ярослава Мудрого - 2626 м2; 

- вул. Шевченка - 2500 м2 дороги та 430 м2; 

- вул. Калинівська - 2751 м2; 

- вул. Лазурна - 1397 м2; 

- вул. Піонерська - 2204,5 м2 дороги та 825 м2 тротуару. 

Проведено поточний ремонт доріг на площі 3668,8 м2, загальна сума, 

витрачена на проведення всіх робіт складає 1257,423 тис. грн., в т.ч. по 

вулицях: Механізаторів, Героїв Крут, Петриченка, Кочубея, Ярослава Мудрого, 

провулку Заводський та проїзд до архіву. 

Проведено ямковий ремонт доріг по вулицях: Димитрія Ростовського, 

Комарова, Проектна, Набережна, Космонавтів, Заводська, Сірка Івана, Довга, 

загальною площею 382 м2 на суму 153,875 тис. грн. 

Проведено поточний ремонт дороги (висипання щебеневою сумішшю) 

по вул. Шляхетська на суму 77,431 тис. грн.  



Всього за 2018 рік проведено ремонт доріг загальною площею 16402,8 

м2 на суму 8065 тис. грн., середня вартість асфальтування 1м2  становить 492 

грн. 

В 2018 році закінчено капітальний ремонт паркану понад річкою Здвиж 

(від вул. Набережна, 1 до вул. Ярослава Мудрого, 2) в смт Макарів. 

Виконано роботи за проектом: «Реконструкція ліній зовнішнього 

освітлення по вул. Проектна в смт Макарів Макарівського району Київської 

області» на загальну суму 1289,9 тис. грн. 

Виконано роботи з реконструкції ліній вуличного освітлення – замінено 

лампи на сучасні енергозберігаючі по вулицям Димитрія Ростовського, Богдана 

Хмельницького, Пушкіна, Шляхетській, Стуса Василя, Володимирській, Героїв 

Крут та на мосту по вул. Ярослава Мудрого на суму 1440,7 тис. грн. 

Організовано та проведено святкування Дня Незалежності, Дня селища 

Макарів з виступом гурту «Друга Ріка». 

Впродовж року КП «Макарів ВУЖКГ» було здійснено ремонт покрівель 

багатоквартирних будинків по вул. Ярослава Мудрого №65 та №1, та №14 по 

вул. Проектна, ремонт ганку та часткову заміну вікон і дверей у під'їздах 

будинку по вулиці Ярослава Мудрого №72 в смт Макарів. 

Проведено гідродинамічне очищення КНС №1 по вул. Пушкіна та КНС 

№2 по вул. Проектній в смт Макарів; капітальний ремонт водозабірної 

свердловини по вул. Димитрія Ростовського, біля будинку № 71 в смт Макарів. 

Проведено роботи з капітального ремонту госппобутового водопроводу 

по вул. Піонерській. 

Профінансовано роботи з сервісного обслуговування насосного 

обладнання, відновлення дебіту свердловин №1 по вул. Піонерська, № 3 по вул. 

Шляхетська, №4 по вул. Нова, №9 по вулиці Заводська в смт Макарів. 

Виділено кошти на виконання капітального ремонту сходового маршу та 

пандуса житлового будинку по вул. Проектна №7 в смт Макарів. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію по реконструкції мереж 

водопостачання та водовідведення. 

Взагалі, впродовж 2018 року було виділено 5671,3 тис. грн. на діяльність 

КП «Макарів ВУЖКГ». 

Мешканці населених пунктів Макарівської селищної ради чекали і 

чекають від місцевої влади виважених рішень та позитивних результатів при 

вирішенні будь-яких питань життєдіяльності громади. Я завжди налаштований 

на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хтобажає щось зробити корисне для 

свого села чи селища. Я вдячний усім, хто допомагав селищній раді в період 

нашої співпраці практичними справами, своїм досвідом, конструктивними 

порадами та об’єктивними зауваженнями. Закликаю всіх і надалі трудитися з 

повною віддачею та на благо наших мешканців і переконаний, що тільки 

спільними зусиллями можливо створити та розбудувати процвітаючу громаду. 

 

 

 

Селищний голова         В.Я. Токар 


