
ЗВІТ

про роботу, виконану у 2021 році сільським
головою, апаратом та виконавчими

органами, комунальними закладами та 
депутатським корпусом

Зазимської сільської ради



Зазимська сільська 
рада 8 скликання

Початок роботи: 
26.11.2020 р.

Кількість засідань 
(станом на 24.12.2021 р.):
сесій – 25
виконкомів – 15



Зазимська сільська 
територіальна 
громада 
складається з 7 сіл:

Погреби
Зазим’я
Пухівка
Рожни
Літки
Літочки
Соболівка



за період 01.12.2020 – 01.12.2021 
рр. надано послуг:

Реєстрація місця проживання:
-зареєстровано – 666 осіб
-знято – 236 осіб

Складено 177 актів цивільного
цивільного стану: 

-народження – 24
-шлюб – 19
-смерть – 134

Сформовано 581 витяг з 
Державного земельного 
кадастру

Здійснено 3193 державних
реєстрацій речових прав на 
нерухоме майно

Видано 2606 довідок різного
характеру

Робота з документами в старостинських округахВідділом з питань надання
адміністративних послуг

Зазим’я Погреби Пухівка Рожни Літки Літочки
Посвідчено
заповітів (в т.ч.
дублікатів
заповітів)

10 9 11 40 24 10

Посвідчено
вірність копій
документів та
засвідчено
справність
підпису

165 140 40 10 41 12

Посвідчено
довіреності

41 107 24 17 56 40

Видано довідок 2314 399 647 690 890 302



Інформаційні ресурси 
ЗазимськоїСТГ

• Сайт zotg.gov.ua

• «Вісник Придесення»: 
Facebook-група, 
Instagram-сторінка, 
Telegram-канал, газета

• Facebook-групи 
Управління освіти, 
культури, молоді та 
спорту, закладів освіти, 
КЗ «Центр культури, 
дозвілля та спорту», 
закладів культури



Завдяки проведенню 
конкурентних 
процедур закупівель
та аукціонів в системі 
«Prozorro», протягом 
12 місяців економія 
коштів місцевого 
бюджету склала 
понад 2 000 000,00 
гривень.

Проведено (за період 01.01.2021 – 01.12.2021 рр.):

• 16 відкритих торгів на загальну суму 34 380 000,00 грн.

• 7 переговорних процедур на загальну суму 3 920 000,00 грн.

• 40 спрощених закупівель на загальну суму 15 500 000,00 грн.

• укладено 430 прямих договорів на загальну суму 11 300 000,00 грн.

• 4 відкритих аукціони, за результатами якого було продано 4 земельних

ділянки загальною площею 1,7961 га на суму 2 512 787,48 грн.

Відділ економіки, інвестицій, 
публічних закупівель та правового 
забезпечення



В Зазимській СТГ діє 5
сільських пожежних 
команд,
в яких задіяно 7
спецавтомобілів

За звітний період 
ліквідовано 310 пожеж

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення, 
мобілізаційної та правоохоронної 
діяльності



В громаді на 
військовому обліку 
перебуває 2 656 осіб

Проживає 36 воїнів-
інтернаціоналістів та 
132 учасники бойових 
дій

В 2021 році включено в 
список призовників 41 
юнака 2005 року 
народження



Відеонагляд:

Погреби і Зазим’я – діє 
система «Безпечне 
село»

Пухівка – оновлено 
систему відеонагляду

Рожни, Літки, Літочки, 
Соболівка –
встановлено 
провайдерами 
відеокамери біля 
соцоб’єктів



Комунальні 
підприємства:

«Добробут» 
(благоустрій сіл  
Погреби і Зазим’я)

«Рожнівське» 
(благоустрій сіл Пухівка, 
Рожни, Літки, Літочки, 
Соболівка)

«Зазим’є-Будсервіс» 
(благоустрій кладовищ)



Система сміттєзбору

Компанія Hasket
Recycling – сортоване 
сміття (вторсировина)

ТОВ «СелтікТБО» -
тверді побутові відходи, 
габаритне сміття 



Програма «Турбота»

Компенсація вартості 
ліків

Щомісячні продовольчі 
пакунки (спільно з 
місцевими 
підприємцями та 
Товариством  
Червоного Хреста)

Одноразові соціальні 
виплати окремим 
групам населення

Соціальний захист



Створення Комунального
некомерційного закладу 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» разом з 
Калинівською селищною
радою

Ремонт приміщень
медзакладів

Оновлення матеріально-
технічної бази

Преміювання медпрацівників

Кампанія вакцинації від
коронавірусу

Придбання автомобіля в 
Рожнівську медамбулаторію

Охорона здоров’я



Участь в зборі 
волонтерської 
допомоги в зону
АТО (ООС)



Захист і дозвілля дітей 
із соціально вразливих 
категорій населення



На початок 2021/2022 
навчального року 
освітніми послугами 
охоплено 2109 дітей

В школах навчається 
1596 учнів

Назва закладу освіти
Фактична

наповнюваність, 
чол.

Погребське навчально-виховне об’єднання 381

Зазимське навчально-виховне об’єднання 525

Пухівський заклад загальної середньої освіти 237

Рожнівська філія
Пухівського закладу загальної середньої освіти

119

Літківське навчально-виховне об’єднання
ім. М.П. Стельмаха

334

Всього 1596



Мережу дошкільних 
навчальних закладів 
міста представляють 1 
комунальний заклад та 
4 структурні підрозділи 
НВО

В них у 20 групах 
навчається та 
виховується 513 дітей

Назва закладу освіти
Фактична 

наповнюваність

Структурний дошкільний підрозділ 
Погребського НВО «Лісова пісня»

127

КЗ ЗДО «Академія дитинства» 192
Структурний дошкільний підрозділ 
Пухівського ЗЗСО «Десняночка»

68

Структурний дошкільний підрозділ 
Рожнівської філія Пухівського ЗЗСО

20

Структурний дошкільний підрозділ 
Літківського НВО ім. М.П. Стельмаха 
«Сонячний»

106

Всього 513



За  рахунок коштів
місцевого бюджету 
утримувались шість
навчальних закладів

 -КЗ «Погребське НВО» - 15 576 125,37 грн. (21,91%);

 -КЗ «Зазимське НВО» - 13 947 081,07 грн. (19,61%);

 -КЗДО «Академія дитинства» - 7 647 571,02 грн. (10,75%);

 -«Пухівське ЗЗСО» - 18 659 303,73 грн. (26,24%);

 -КЗ «Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха» - 15 285 754,95 грн. 
(21,49%).



Оновлення 
матеріально-технічної 
бази ЗЗСО

-харчоблок 
-автобус
мультимедійні панелі 
тощо



В 2021 році в закладах 
освіти здійснено серію 
капітальних ремонтів

Погребське
НВО 

(утеплення 
фасаду)



Національно-
патріотичне виховання



В Зазимській СТГ 22
діючих творчих 
колективи, 7 з яких 
мають звання 
«Зразковий» та 
«Народний»

Станом на 01.12.2021 
року проведено 83
культурно-мистецьких 
та просвітницьких 
заходи



12 листопада 2021 року 
відбулася установча 
сесія Молодіжної ради 
при Зазимській
сільській раді

До складу Молодіжної 
ради увійшло 20 
представників усіх 
старостинських округів 
громади

Головою Молодіжної 
ради обрано Багірова 
Вагіфа



Наші спортсмени 
досягають успіхів в 
таких видах спорту: 
футбол, волейбол, бокс, 
карате, плавання та ін.



Зазимська СТГ 
долучилася до проекту 
Президента «Активні 
парки – локації здорової 
України» в рамках 
Програми «Здорова 
Україна»

За рахунок місцевого 
бюджету в с.Літки
встановлено локацію 
«Активні парки».

В громаді було 
проведено спортивно-
фізкультурні заходи для 
різних вікових груп 
населення



Розвиток спортивної 
інфраструктури 
громади

-збудовано універсальний спортивний майданчик в Рожнах
-закуплено тенісний стіл в Пухівський клуб
-змонтовано вуличне освітлення на універсальному майданчику в Погребах
-почато будівництво універсального спортивного майданчику в Зазим’ї
-здійснюється проектування зони відпочинку зі спортивними об’єктами в Пухівці
-спроектовано універсальний спортивний майданчик в Літках
-розроблено проект парку в Погребах з будівництвом комплексу

спортивних об’єктів
-планується будівництво спортивних об’єктів в Літочках



Розвиток 
інфраструктури 
громади

За 11 місяців 2021 року використано кошти спеціального 
фонду на:

 Реконструкцію мережі вуличного освітлення в сумі

7 184 540,43 грн.

 Нове будівництво мережі вуличного освітлення в сумі

4 689 065,45 грн.

 Капітальний ремонт об’єктів благоустрою (кладовища, 
парки, дитячі майданчики)

10 443 712,49 грн.



За звітний період в 
громаді було здійснено 
поточний ямковий 
ремонт доріг на 
загальну суму

2 571 248,54 грн.



Участь Зазимської
сільської ради в ремонті 
доріг обласного та 
державного значення

 Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл 
Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково); вартість проекту 
230 млн грн

 Дорога «Зазимські Сади – Київська Птахофабрика» -
капітальний ремонт; вартість проекту 61 млн грн

 Розробка проектно-кошторисної документації ремонту 
траси «Київ-Кіпті» в межах сіл Пухівка (частково), Рожни; 
вартість проекту 233 млн грн

 Розробка проектно-кошторисної документації 
капітального ремонту дороги «Пухівка-Калинівка»



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Траса «Київ-Кіпті» –
капітальний ремонт в 
межах сіл Погреби, 
Зазим’я, Пухівка
(частково) 



Дорога «Зазимські
Сади – Київська
Птахофабрика» -
капітальний ремонт



За звітний період 
відремонтовано та 
встановлено 
фільтраційні системи в 
бюветах сіл Погреби, 
Зазим’я і Пухівка

На наступний рік буде 
здійснено будівництво 
бюветів в Рожнах, 
Літках та Літочках



Питома вага доходів по 
старостинських округах 
(01.01.2021 – 01.12.2021)

Погреби Зазим'я Пухівка Рожни Літки Літочки Всього

Загальний 
фонд, грн.

54421137,74 45120419,55 22768842,54 23 646 490,61 17163487,71 1087175,15 164207553,30

Питома вага в 
структурі
заг.ф., %

33,14 27,48 13,87 14,40 10,45 0,66 100,00

в т.ч.офіційні
трансферти, 

грн.

9166637,17 17712134,86 5311241,43 7551592,83 10525984,11 170683,00 50438273,40

Питома вага в 
структурі

офіц.трансф., 
%

18,17 35,12 10,53 14,97 20,87 0,34 100,00

Спеціальний
фонд, грн.

1426577,48 4969803,33 594228,03 972304,78 219034,12 0,00 8181947,74

Питома вага в 
структурі

спец.ф., %

17,44 60,74 7,26 11,88 2,68 0,00 100,00

Всього 
доходів, грн.

55847715,22 50090222,88 23363070,57 24618795,39 17382521,83 1087175,15 172389501,04

Питома в 
структурі
доходів

(всього), %

32,4 29,06 13,55 14,28 10,08 0,63 100,00



Питома вага доходів по 
старостинських округах 
(01.01.2021 – 01.12.2021)



Основними 
бюджетоутворюючими 
джерелами сільського 
бюджету за 11 місяців 
2021 року є:



Найбільші платники 
ПДФО

Найменування платника
Надходження 

за 
11 місяців 2021р., грн.

Питома вага 
від планових 
надходжень 

за 11 місяців 2021р., 
(%)

Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС» 5 846 599,18 16,6

ТОВ «ФОРА» 3 225 212,47 9,16

ТОВ Торговий Дім «Птахофабрика 
Київська»

3 018 777,99 8,57

ТОВ «Кондитерська фабрика «Квітень» 2 958 331,49 8,40

ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС» 2 098 999,94 6,0

ТОВ «АКВА-РОДОС» 1 741 574,32 4,94

ТОВ «Сервіс Солюшнз» 1 679 413,58 4,77

ТОВ «АТБ-маркет» 1 323 474,67 3,75

ТОВ «РОДОС» 1 268 585,71 3,60



Питома вага за 
функціональною
структурою видатків
загального фонду, %



За звітний період 
виконано понад 50 
різних проектів 
покращення 
інфраструктури 
громади та соціально-
економічного розвитку 
на суму понад
50 млн грн. 



Співвідношення
доходів та видатків по 
старостинських
округам
(за 11 місяців 2021 року)



За сприяння 
народного депутата 
Галушка Миколи 
Леонідовича 
виділено 10 млн грн 
державної субвенції 
на реалізацію 
проектів в громаді.

А саме:

 виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу «Академія дитинства» з добудовою трьох 
груп на 60 дітей по вул.Київська, 10-Б в с.Зазим’я»

 капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по 
вул.Осинки від вул.Польова до вул.Весняна в с.Зазим’я

 капітальний ремонт універсального спортивного майданчика 
по вул.Київська в с.Зазим’я

 капітальний ремонт частини провулку Польовий (від 
вул.Науки) в с.Рожни

 нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.О.Чижика, вул.Висока в с.Погреби

 нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.Свободи в с.Рожни

 нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.Шевченка в с.Літки



Бюджетні показники 
Зазимської СТГ в розрізі 
Броварського району

Виконання плану 
доходів за 9 місяців 
2021 року, тис.грн.



Бюджетні показники
Зазимської СТГ в розрізі
Броварського району

Доходи на 1 мешканця
громади за 9 місяців
2021, грн.



Видатки місцевого 
бюджету за 
функціональною 
структурою, тис.грн.
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		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка		Калинівка

		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка		Згурівка

		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя		Зазимя

		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита		Калита



Державне управління

Освіта

Охорона здоровя

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

ЖКГ

Економічна діяльність

Інша діяльність

Міжбюджетні трансферти

23889.4

126922.7

6840.7

4464.3

6013.3

3405.8

6498.6

1476.6

6378.8

4990

27302.8

124364.6

9019.5

10682.6

10970.7

3223.2

10858.6

1057.7

177

25946

83157.4

4828.1

10105.1

3794.6

3188.6

12973

3022.2

484.7

13447.1

49089.5

3433.5

1539.7

2421.7

3235.7

5144.1

629.2

778

36223.8

14774.2

81062

7005.1

6746.4

3007.2

919.3

4290.2

259.8

200

4552.7

23889.4

126922.7

6840.7

4464.3

6013.3

3405.9

6498.6

1476.6

6378.8

4989.9

11097.8

45873.7

1772.5

423.5

1811.9

911.7

187.1

765.2

226.5



Власні

		Власні доходи загального фонду громад Броварського району за І і ІІ квартали 2021 року

		найменуваня доходів		м. Бровари						м. Березань						Калинівська селищна рада						Великодимерська селищна рада						Калитянська селищна рада						Баришівська селиша рада						Згурівська селищна рада						Зазимська сільська рада

				І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"		І квартал		ІІ квартал		"+;-"

		Податок з доходів фіз.осіб		169090.8		193522.6		24431.8		20423.1		20451.4		28.3		36020.1		37774.2		1754.1		29504.9		31889.5		2384.6		5882.9		6,538.1		655.2		21266.3		24684.8		3418.5		13980.4		20605.7		6625.3		9463.4		12072.6		2609.2

		Збір за корист. надрами.		28.3		3.1		-25.2				5.4		5.4		7.2		1.4		-5.8		222.4		101.1		-121.3		101.8		26.5		-75.3		304.1		-36.8		-340.9		21.8		10.5		-11.3		3415.3		2409.9		-1005.4

		Акцизний податок з реалізації		13931.4		14886.2		954.8		1142.8		1107.8		-35		732.8		859.8		127		1027.7		1564.7		537		543.7		-52.6		-596.3		779.1		848.0		68.9		224.3		226.4		2.1		1402.6		1964.7		562.1

		Акцизний податок пальне		12345.3		14256.2		1910.9		1378.7		1592.1		213.4		2281.2		2634.3		353.1		3667.7		4235.4		567.7				667.0		667.0		1977.9		2894.2		916.3		460.4		531.7		71.3		2742		3166.3		424.3

		Податок на нерухоме майно		8483.6		11396.9		2913.3		1114.8		1761		646.2		1437.5		1762.7		325.2		2901.1		4122.6		1221.5		149.1		207.2		58.1		1127.3		1319.8		192.5		254.5		754.5		500		777.2		1503.8		726.6

		Плата за землю		31499.9		30666.1		-833.8		5652		7077.6		1425.6		6286		4020.3		-2265.7		4557.8		5293		735.2		532.8		575.0		42.2		5193.8		5896.2		702.4		4469.1		5595.2		1126.1		2973.6		5112.7		2139.1

		Транспортний податок		345.4		266.4		-79		12.7		12.3		-0.4		0		12.5		12.5		9.7		-6.3		-16				43.7		43.7		6.7		6.3		-0.4		64.6		31.2		-33.4		28.6		0		-28.6

		Туристиний збір		79.6		69.5		-10.1		0.2		-0.2		-0.4				0		0				0		0				0.0		0.0		6.7		7.4		0.7				0		0		30.7		51.1		20.4

		Єдиний податок		62884.3		58469.9		-4414.4		4155.7		3570.9		-584.8		3723.1		3313.5		-409.6		6757.4		6494.5		-262.9		1906.4		1,528.6		-377.8		8429.7		7152.5		-1277.2		5401.6		4005.1		-1396.5		4607.3		3837.7		-769.6

		Адмінштраф		176.5		433.8		257.3		81		-29.5		-110.5		1.3		2.3		1		31.6		26.7		-4.9		0.5		1.2		0.7		3.4		42.5		39.1		174.6		-108.8		-283.4		106.7		-12.6		-119.3

		Інші адміністративні послуги		1848.5		2521.3		672.8		12.8		308.2		295.4		282.8		192		-90.8		111.9		186.1		74.2		215.3		147.9		-67.4		719.1		847.9		128.8		23.4		397.7		374.3		28.2		250.6		222.4

		Державне мито		134.1		157.1		23		27.1		52.2		25.1		3.1		41.1		38		67.2		78.3		11.1		21.3		24.9		3.6		45.2		80.7		35.5		48.9		65.8		16.9		67.3		194.5		127.2

		Інші надходження		1559.3		1411.5		-147.8		188.7		185.8		-2.9		27.5		29		1.5		168.7		103.5		-65.2		204.3		84.8		-119.5		497.7		-351.3		-849.0		35.6		-29.3		-64.9		56.5		9.1		-47.4

		Разом доходів		302407		328060.6		25653.6000000002		34189.6		36095		1905.4		50802.6		50643.1		-159.5		49028.1		54089.1		5061		9558.1		9,792.3		234.2		40357.0		43392.2		3035.2		25159.2		32085.7		6926.5		25699.4		30560.4		4861

		населення, тис.чол		119.573						21.921						8.468						30.237						10.565						26.999						15.227						9.19

		площа, км кв		123.39						210.3						65.92						531.07						245.5						696.6						761.5						250.59

		Дохід за 1 квартал 2021 року на 1 чоловіка		2,529.06		2,743.60		214.54		1,559.67		1,646.59		86.92		5,999.36		5,980.53		-18.84		1,621.46		1,788.84		167.38		904.69		926.86		22.17		1,494.76		1,607.18		112.42		1,652.28		2,107.16		454.88		2,796.45		3,325.4		528.9

		Дохід за 1 квартал 2021 року на 1 км кв		2,450.82		2,658.73		207.91		162.58		171.64		9.06		770.67		768.25		-2.42		92.32		101.85		9.53		38.93		39.89		0.95		57.94		62.30		4.36		33.04		42.13		9.10		102.56		122.0		19.4

		ПДФО на 1 чоловіка, гривень		1,414.12		1,618.45		204.33		931.67		932.96		1.29		4,253.67		4,460.82		207.14		975.79		1,054.65		78.86		556.83		618.84		62.01		787.67		914.29		126.62		918.13		1,353.23		435.10		1,029.75		1,313.7		283.9





Виконання 1 півріччя

		Доходи загального фонду громад Броварського району за 1 півріччя 2021 року

		найменуваня доходів		м. Бровари								м. Березань								Калинівська селищна рада								Великодимерська селищна рада								Калитянська селищна рада								Баришівська селиша рада								Згурівська селищна рада								Зазимська сільська рада

				План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%		План		Факт		"+ -"		%

		Податок з доходів фіз.осіб		315000		362613.4		47613.4		115.1		38530		40874.5		2344.5		106.1		72273.5		73794.3		1520.8		102.1		55688.9		61394.4		5705.5		110.2		12355.1		12,421.0		65.9		100.5		44297.3		45951.1		1653.8		103.7		29351.7		34586.1		5234.4		117.8		15901.9		21536		5634.1		135.4

		Збір за корист. надрами.				31.4		31.4				1.5		5.4		3.9		360.0		7		8.6		1.6		122.9		134.8		323.5		188.7		240.0		122.4		128.3		5.9		104.8		118.0		267.3		149.3		226.5		60		32.3		-27.7		53.8		3500		5825.2		2325.2		166.4

		Акцизний податок з реалізації		27600		28817.6		1217.6		104.4		2690		2250.6		-439.4		83.7		1100		1592.6		492.6		144.8		1779.4		2592.4		813		145.7		520		491.1		-28.9		94.4		1448.2		1627.1		178.9		112.4		380.4		450.7		70.3		118.5		2660.5		3367.3		706.8		126.6

		Акцизний податок пальне		10695		26601.5		15906.5		248.7		2425		2970.8		545.8		122.5		3550		4915.5		1365.5		138.5		5954		7903.1		1949.1		132.7		625		667.0		42.0				3000.0		4872.1		1872.1		162.4		730.5		992.1		261.6		135.8		4405.6		5908.3		1502.7		134.1

		Податок на нерухоме майно		13730		19880.5		6150.5		144.8		1765		2875.8		1110.8		162.9		2083.7		3200.2		1116.5		153.6		4600.6		7023.7		2423.1		152.7		331.2		356.3		25.1		107.6		1857.8		2447.1		589.3		131.7		569.4		1009		439.6		177.2		1909.6		2281		371.4		119.4

		Плата за землю		61692		62166		474		100.8		10330		12729.6		2399.6		123.2		8507		10306.3		1799.3		121.2		8770.2		9850.8		1080.6		112.3		1018.3		1,107.8		89.5		108.8		8945.5		11090.0		2144.5		124.0		6109.1		10064.3		3955.2		164.7		6621.2		8086.3		1465.1		122.1

		Транспортний податок		537		611.8		74.8		113.9		26		25		-1		96.2		0		12.5		12.5				25		3.4		-21.6		13.6				43.7		43.7				1.6		13.0		11.4		812.5		70		95.8		25.8		136.9				28.6		28.6

		Туристичний збір		225		149.1		-75.9		66.3		0.5				-0.5		0.0		0.2				-0.2		0.0						0								0.0				3.7		14.1		10.4		381.1						0				13		81.8		68.8		629.2

		Єдиний податок		110062		121354.2		11292.2		110.3		7500		7726.6		226.6		103.0		5103		7036.6		1933.6		137.9		10660		13251.9		2591.9		124.3		3511.8		3,435.0		-76.8		97.8		14288.1		15582.2		1294.1		109.1		7695		9406.7		1711.7		122.2		6389.3		8445		2055.7		132.2

		Адмінштраф		250		610.3		360.3		244.1		7		51.5		44.5		735.7		5		3.6		-1.4		72.0		1.5		58.3		56.8		3,886.7		6.5		1.7		-4.8		26.2		31.6		45.9		14.3		145.3				65.8		65.8						94.1		94.1

		Інші адміністративні послуги		3334		4369.8		1035.8		131.1		344.5		321		-23.5		93.2		195		474.8		279.8		243.5		241.7		298		56.3		123.3		345.4		363.2		17.8		105.2		965.6		1567.0		601.4		162.3		267.6		421.1		153.5		157.4		313.7		278.8		-34.9		88.9

		Державне мито		270		291.2		21.2		107.9		70.5		79.3		8.8		112.5		25.1		44.2		19.1		176.1		134.4		145.5		11.1		108.3		46.5		46.2		-0.3		99.4		71.4		125.9		54.5		176.3		91.6		114.7		23.1		125.2		99.2		261.8		162.6		263.9

		Інші надходження		1700		2970.8		1270.8		174.8		3.7		374.5		370.8		10,121.6		43.5		56.5		13		129.9		128.3		272.2		143.9		212.2		253.9		289.1		35.2		113.9		211.3		146.4		-64.9		69.3		37.5		6.3		-31.2		16.8		30.5		65.6		35.1		215.1

		Всього власних доходів		545095		630467.6		85372.6000000001		115.7		63693.7		70284.6		6590.9		110.3		92893		101445.7		8552.7		109.2		88118.8		103117.2		14998.4		117.0		19136.1		19,350.4		214.3		101.1		75240.1		83749.2		8509.1		111.3		45362.8		57244.9		11882.1		126.2		41844.5		56259.8		14415.3		134.4

		Міжбюджетних трансфертів всього		196894.8		187862.7		-9032.1		95.4		40700.7		40056.2		-644.5		98.4		20197		20087.5		-109.5		99.5		57935		57935		0		100.0		27396.3		27,376.2		-20.1		99.9		57501.1		57719.5		218.4		100.3798188209		35880.3		36038.7		158.4		100.4		28482.2		23554.4		-4927.8		82.7

		Освітньої субвенції		160797.5		160797.5		0		100.0		36275.6		36275.6		0		100.0		16190.4		16190.4		0		100.0		54637.4		54637.4		0		100.0		19262.2		19,262.2		0.0		100.0		53277.2		53277.2		0.0		100.0		33106.1		33106.1		0		100.0		21308.4		21308.4		0		100.0

		Субвенція особам з особливими потребами		1,301.50		1,301.50		0		100.0		83.60		83.60		0.00		100.0		122.20		122.20		0.00		100.0		186.90		186.90		0.00		100.0		208.50		208.5		0.0		100.0		273.30		273.30		0.00		100.00		165.40		165.40		0.00		100.0		194.20		194.20		0.00		100.0

		Субвенція на заходи у системі охорони здоровя (інсулін)		2,765.20		2,765.20		0		100.0		464.90		464.90		0.00		100.0		202.10		202.10		0.00		100.0		679.20		679.20		0.00		100.0		287.00		287.0		0.0		100.0		754.50		754.50		0.00		100.00		393.00		393.00		0.00		100.0		186.00		186.00		0.00		100.0

		Дотація		5,300.00		5,300.00		0		100.0		1,453.20		1,453.20		0.00		100.0		348.30		348.30		0.00		100.0		1,844.40		1,844.40		0.00		100.0		1,233.60		1,233.6		0.0		100.0		1,695.70		1,695.70		0.00		100.00		1,066.80		1,066.80		0.00		100.0		187.10		1,187.10		1,000.00		634.5

		Базова дотація						0								0.00								0.00								0.00				3,834.00		3,834.0		0.0								0.00								0.00				558.60		558.60		0.00

		Інші субвенції		26,730.6		17,698.5		-9032.1		66.2		2,423.4		1,778.9		-644.5		73.4		3,334.0		3,224.5		-109.5		96.7		587.1		587.1		0.0		100.0		2,571.0		2,550.9		-20.1		99.2		1,500.4		1,718.8		218.4		114.6		1,149.0		1,307.4		158.4		113.8		6,047.9		120.1		-5,927.8		2.0

		Разом доходів загального фонду		741,989.8		818,330.3		76340.5		110.3		104,394.4		110,340.8		5,946.4		105.7		113090		121533.2		8,443.2		107.5		146,053.8		161,052.2		14,998.4		110.3		46,532.4		46,726.6		194.2		100.4		132,741.2		141,468.7		8,727.5		106.6		81,243.1		93,283.6		12,040.5		114.8		70,326.7		79,814.2		9,487.5		113.5





Виконання 1 півріччя

		





порівняня 2020

		





1 пів 2021

		





9 місяців 2021

		





Лист1

		





ПДФО

		





Лист3

		





СФ

		





видатки

		Доходи загального фонду громад Броварського району за І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року

		найменуваня доходів		м. Бровари								м. Березань								Калинівська селищна рада								Великодимерська селищна рада								Калитянська селищна рада								Баришівська селиша рада								Згурівська селищна рада								Зазимська сільська рада

				І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%		І півріччя 2020		І півріччя 2021		"+ -"		%

		Податок з доходів фіз.осіб		238561		362613.4		124052.4		152.0		36464.2		40874.5		4410.3		112.1				73794.3		73794.3				45083.6		61394.4		16310.8		136.2		10851.3		12421		1569.7		114.4655479067		40173.2		45951.1		5777.9		114.4		29067.8		34586.1		5518.3		119.0				21536		21536

		Акцизний податок		42612.9		55419.1		12806.2		130.1		3621.8		5221.4		1599.6		144.2		4975.8		6508.1		1532.3		130.8		4727.2		10495.5		5768.3		222.0		959.2		1158.1		198.9		120.736030025		4191.9		6499.2		2307.3		155.0		1125.2		1442.8		317.6		128.2		4660.8		9275.6		4614.8		199.0

		Плата за землю		50914.3		62166		11251.7		122.1		8354.2		12729.6		4375.4		152.4		8170.1		10306.3		2136.2		126.1		4801.3		9850.8		5049.5		205.2		915.9		1107.8		191.9		120.9520690032		8824.1		11090.2		2266.1		125.7		8842.8		10064.3		1221.5		113.8		4410.2		8086.3		3676.1		183.4

		Єдиний податок		95620.6		121354.2		25733.6		126.9		6544.4		7726.6		1182.2		118.1		5727.2		7036.6		1309.4		122.9		7044.7		13251.9		6207.2		188.1		3227.3		3435		207.7		106.4357202615		12508.4		15582.2		3073.8		124.6		9727.4		9406.7		1711.7		96.7		4295.9		8445		4149.1		196.6

		Інші надходження		17232.8		28914.9		11682.0999999999		167.8		1801.3		3732.5		1931.2		207.2		2655.2		3800.4		1145.2		143.1		4860.3		8124.6		3264.3		167.2		724.6		1228.5		503.9		169.5418161744		2910.7		4626.5		1715.8		158.9		1371.8		1745		373.2		127.2		5058.4		8916.9		3858.5		176.3

		Всього власних доходів		444941.6		630467.6		185526		141.7		56785.9		70284.6		13498.7		123.8		21528.3		101445.7		79917.4		471.2		66517.1		103117.2		36600.1		155.0		16678.3		19350.4		2672.1		116.0214170509		68608.3		83749.2		15140.9		122.1		50135		57244.9		7109.9		114.2		18425.3		56259.8		37834.5		305.3





видатки СФ

		Виконання доходів загального фонду бюджету за І півріччя 2021 року																Виконання податку на доходи фізичних осіб за І півріччя 2021 року

				І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року						І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року

				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%

		Бровари		545,095.0		630,467.6		85,372.6		115.7		444,942.0		185,525.6		141.7		Бровари		315,000.0		362,613.4		47,613.4		115.1		238,561.0		124,052.4		152.0

		Березань		63,693.7		70,294.6		6,600.9		110.4		56,786.0		13,508.6		123.8		Березань		38,530.0		40,874.5		2,344.5		106.1		36,464.2		4,410.3		112.1

		Калинівка		92,893.0		101,445.7		8,552.7		109.2		21,528.0		79,917.7		471.2		Калинівка		72,273.5		73,794.3		1,520.8		102.1				73,794.3

		Велика Димерка		88,118.8		103,117.2		14,998.4		117.0		66,517.0		36,600.2		155.0		Велика Димерка		55,688.9		61,394.4		5,705.5		110.2		45,083.6		16,310.8		136.2

		Калита		19,136.1		19,350.4		214.3		101.1		16,678.0		2,672.4		116.0		Калита		12,355.1		12,421.0		65.9		100.5		10,851.3		1,569.7		114.5

		Баришівка		75,240.1		83,749.2		8,509.1		111.3		68,608.3		15,140.9		122.1		Баришівка		44,297.3		45,951.1		1,653.8		103.7		40,173.2		5,777.9		114.4

		Згурівка		45,362.8		57,244.9		11,882.1		126.2		50,135.0		7,109.9		114.2		Згурівка		29,351.7		34,586.1		5,234.4		117.8		29,067.8		5,518.3		119.0

		Зазимя		41,844.5		56,259.8		14,415.3		134.4		18,425.0		37,834.8		305.3		Зазимя		15,901.9		21,536.0		5,634.1		135.4				21,536.0

		Виконання акцизного податку за І півріччя 2021 року																Виконання плати за землю за І півріччя 2021 року

				І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року						І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року

				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%

		Бровари		61692		62166		474		100.8		42,612.9		19,553.1		145.9		Бровари		61692		62166		474.0		100.8		50914.3		11,251.7		122.1

		Березань		10330		12729.6		2399.6		123.2		3,621.8		9,107.8		351.5		Березань		10330		12729.6		2,399.6		123.2		8354.2		4,375.4		152.4

		Калинівка		8507		10306.3		1799.3		121.2		4,975.8		5,330.5		207.1		Калинівка		8507		10306.3		1,799.3		121.2		8170.1		2,136.2		126.1

		Велика Димерка		8770.2		9850.7		1080.5		112.3		4,727.2		5,123.5		208.4		Велика Димерка		8770.2		9850.7		1,080.5		112.3		4801.3		5,049.4		205.2

		Калита		1145		1158.1		13.1		101.1		959.2		198.9		120.7		Калита		1018.8		1107.8		89.0		108.7		915.9		191.9		121.0

		Баришівка		8945.5		11090		2144.5		124.0		4,191.9		6,898.1		264.6		Баришівка		8945.5		11090		2,144.5		124.0		8824.1		2,265.9		125.7

		Згурівка		6109.1		10064.3		3955.2		164.7		1,125.2		8,939.1		894.4		Згурівка		6109.1		10064.3		3,955.2		164.7		8842.8		1,221.5		113.8

		Зазимя		6621.2		8086.3		1465.1		122.1		4,660.8		3,425.5		173.5		Зазимя		6621.2		8086.3		1,465.1		122.1		4410.2		3,676.1		183.4

		Виконання єдиного податку за І півріччя 2021 року																Виконання інших надходжень бюджету за І півріччя 2021 року

				І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року						І півріччя 2021 року								Факт січень-червень 2020 року		І півріччя 2021 року до І півріччя 2020 року

				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%

		Бровари		110062		121354.2		11292.2		110.3		95620.6		25,733.6		126.9		Бровари				28914.9						17232.8

		Березань		7500		7726.6		226.6		103.0		6544.4		1,182.2		118.1		Березань				3732.5						1801.3

		Калинівка		5103		7036.6		1933.6		137.9		5727.2		1,309.4		122.9		Калинівка				3800.4						2655.2

		Велика Димерка		10660		13251.9		2591.9		124.3		7044.7		6,207.2		188.1		Велика Димерка				8124.6						4860.3

		Калита		3511.8		3435		-76.8		97.8		3227.3		207.7		106.4		Калита				1228.5						724.6

		Баришівка		14288.1		15582.2		1294.1		109.1		12508.4		3,073.8		124.6		Баришівка				4626.5						2910.7

		Згурівка		7695		9406.7		1711.7		122.2		9727.4		-320.7		96.7		Згурівка				1745						1371.8

		Зазимя		6389.3		5445		-944.3		85.2		4295.9		1,149.1		126.7		Зазимя				8916.9						5058.4





КЕКВ

		Виконання доходів загального фонду бюджету за 9 місяців 2021 року

				9 місяців 2021 року								Факт січень-вересень 2020 року		9 місяців 2021 року до 9  місяців 2020 року

				План		факт		"+;-"		%				"+;-"		%

		Бровари		859,923.7		957,473.9		97,550.2		111.3		444,942.0		512,531.9		215.2

		Березань		98,689.0		107,665.1		8,976.1		109.1		56,786.0		50,879.1		189.6

		Калинівка		145,356.8		155,780.2		10,423.4		107.2		21,528.0		134,252.2		723.6

		Велика Димерка		145,801.4		154,523.6		8,722.2		106.0		66,517.0		88,006.6		232.3

		Калита		28,868.9		29,085.0		216.1		100.7		16,678.0		12,407.0		174.4

		Баришівка		119,160.1		128,318.0		9,157.9		107.7		68,608.3		59,709.7		187.0

		Згурівка		91,318.0		95,305.1		3,987.1		104.4		50,135.0		45,170.1		190.1

		Зазимя		64,703.4		84,366.9		19,663.5		130.4		18,425.0		65,941.9		457.9





		





		

				Факт І півріччя 2020 року		План		Факт І півріччя 2021 року

		Калинівка				72273.5		73794.3

		Велика Димерка		45083.6		55688.9		61394.4

		Баришівка		40173.2		44297.3		45951.1

		Березань		36464.2		38530		40874.5

		Згурівка		29067.8		29351.7		34586.1

		Зазимя				15901.9		21536

		Калита		10581.3		12355.1		12421

		Бровари		238561		315000		362613.4

		Бровари		50914.3		61692		62166





		



Факт І півріччя 2020 року

План

Факт І півріччя 2021 року



		





		





		

				ПДФО		Плата за землю		Акцизний податок		Пальне		Єдиний податок		Інші надходження		Разом

		Березань		40874.5		12729.5		2250.6		2970.6		7726.6		3732.7		70284.5

		Калинівка		73794.3		10306.3		1592.6		4915.5		7036.6		3800.4		101445.7

		Велика Димерка		61394.4		9850.8		2592.4		7903.1		13251.9		8124.6		103117.2

		Калита		12421		1107.8		491.1		667		3435		1228.1		19350

		Баришівка		45951.1		11090.2		1627.1		4872.1		15582.2		4626.5		83749.2

		Згурівка		34586.1		10064.3		450.7		992.1		9406.7		1745.1		57245

		Зазимя		21536		8086.3		3367.3		5908.3		8445		8917.1		56260

		Бровари		362613		62166		28817.6		26601.5		121354.2		28915.3		630467.6

				Доходи на одного жителя, тис.грн

		Бровари		957473.9		119.573		8,007.4				Бровари		8007.4

		Березань		107665.1		21.921		4,911.5				Березань		4911.5

		Калинівка		155780.2		8.468		18,396.3				Калинівка		18396.3

		Велика Димерка		154523.6		30.237		5,110.4				Велика Димерка		5110.4

		Калита		29085		10.565		2,753.0				Калита		2753.0

		Баришівка		128318		26.999		4,752.7				Баришівка		4752.7

		Згурівка		95305.1		15.227		6,259.0				Згурівка		6259.0

		Зазимя		84366.9		9.19		9,180.3				Зазимя		9180.3

														7421.3

				Міжбюджетні трансферти		Власні доходи

		Березань		40056.2		70284.6

		Калинівка		20087.5		101445.7

		Велика Димерка		57935		103117.2

		Калита		27376.2		19350.4

		Баришівка		57719.5		75240.1

		Згурівка		36038.1		57244.9

		Зазимя		23554.4		56259.8

		Бровари		187862.7		630467.6





		



ПДФО

Плата за землю

Акцизний податок

Пальне

Єдиний податок

Інші надходження

Доходи за І півріччя 2021 року в розрізі податків



		





		



Эта диаграмма недоступна в вашей версии Excel.

Изменение этой фигуры или сохранение книги в другом формате приведет к остаточному повреждению диаграммы.

Міжбюджетні трансферти

Власні доходи

Доходи загального фонду за І півріччя 2021 року : власні доходи і міжбюджетні трансферти



		

				Екологічний податок		Відшкодування втрат с/г та л/г діяльності		Пайова участь		Власні кошти		Інші надходження		Продаж комунального майна		Продаж земельних ділянок		Цільові фонди		Всього

		Бровари		112.3		1.2		1136.7		24202.2				85.2		1113.4		816.1		27,467.1

		Березань		32.1		0				2347.9				667.1		1084.8		316.1		4,448.0

		Калинівка		247.1		0.2				1367.9		171.1				595.6				2,381.9

		Велика Димерка		115.9		49.4		62.3		4896						71.4				5,195.0

		Калита		26.2				1056.5		1216.9										2,299.6

		Баришівка		62.4				152.7		3032		1.2		4714.9				49.8		8,013.0

		Згурівка		72.1						2945.6		0.3								3,018.0

		Зазимя		12.3		270.1		324.7		1694.2						2891.9				5,193.2

								Баришівка		8013

								Велика Димерка		5195

		Бровари						Зазимя		5193.2

		Березань						Березань		4448

		Калинівка						Згурівка		3018

		Велика Димерка						Калинівка		2381.9

		Калита						Калита		2299.6

		Баришівка

		Згурівка						Бровари		27467.1

		Зазимя





		



Баришівка

Велика Димерка

Зазимя

Березань

Згурівка

Калинівка

Калита



		





		

				ЗФ		СФ		Разом

		Велика Димерка		136590.8		21657.1		158247.9

		Баришівка		143144.1		6755.9		149900

		Березань		100195.2		10294		110489.2

		Калинівка		77544.1		17664.8		95208.9

		Згурівка		86618.7		5615.2		92233.9

		Зазимя		70185.1		8475.2		78660.3

		Калита		47230.5		2305.4		49535.9

								0

		Бровари		648691.2		117070.4		765761.6

				Державне управління		Освіта		Охорона здоровя		Соціальний захист		Культура і мистецтво		Фізична культура		ЖКГ		Економічна діяльність		Інша діяльність		Міжбюджетні трансферти		Разом

		Велика Димерка		23,889.4		126,922.7		6,840.7		4,464.3		6,013.3		3,405.8		6,498.6		1,476.6		6,378.8		4,990.0		190,880.2

		Баришівка		27,302.8		124,364.6		9,019.5		10,682.6		10,970.7		3,223.2		10,858.6		1,057.7		177.0				197,656.7

		Березань		25,946.0		83,157.4		4,828.1		10,105.1		3,794.6		3,188.6		12,973.0		3,022.2		484.7				147,499.7

		Калинівка		13,447.1		49,089.5		3,433.5		1,539.7		2,421.7		3,235.7		5,144.1		629.2		778.0		36,223.8		115,942.3

		Згурівка		14,774.2		81,062.0		7,005.1		6,746.4		3,007.2		919.3		4,290.2		259.8		200.0		4,552.7		122,816.9

		Зазимя		23,889.4		126,922.7		6,840.7		4,464.3		6,013.3		3,405.9		6,498.6		1,476.6		6,378.8		4,989.9		190,880.2

		Калита		11,097.8		45,873.7		1,772.5		423.5		1,811.9				911.7		187.1		765.2		226.5		63,069.9

		Бровари		73,579.8		380,626.0		45,646.3		22,499.0		10,330.2		19,305.8		66,109.9		259.2		2,202.2		28,132.8		648,691.2
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Велика Димерка



		

				Державне управління		Освіта		Охорона здоровя		Соціальний захист		Культура і мистецтво		Фізична культура		ЖКГ		Економічна діяльність		Інша діяльність		Міжбюджетні трансферти		Разом

		Велика Димерка		508.4		6,521.0				147.3		676.9						12,855.7		946.8				21,656.1

		Баришівка				5,291.1		173.0		491.3		90.8		7.7				677.0		25.0				6,755.9

		Березань		2,372.5		2,222.0		4,580.1		239.1		205.2		47.6		426.7		200.8						10,294.0

		Калинівка		2,573.2		1,748.5				1.0				1,398.0		4,394.3		6,370.1		432.6		747.0		17,664.7

		Згурівка		80.0		1,968.3		165.4		432.5		334.1				1,464.1		375.0				795.7		5,615.1

		Зазимя		321.6		1,011.0						39.1				2,835.4		2,895.2				1,372.9		8,475.2

		Калита		110.0		1,354.1						5.2						836.1						2,305.4

		Бровари		2,079.4		22,218.2		10,477.4		125.1		119.3		3,615.4		16,338.4		52,259.2		138.0		9,700.0		117,070.4
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				2111 заробітна плата		2120 нарахування на з/пл		2210-2240-2250 Предмети послуги		2210 Предмети матеріали		2220 Медикаменти		2230 Харчування		2240 Послуги		2250 Відрядження		2270		2271 Теплопостачання		2272 Водопостачання		2273 енергопостання		2274 газопостачання		2275 інші послуги		2276 енергосервіс		2280 Програми		2410		2600		2610 субсидії підприемствам		2620 Трасферти		2700 Допомоги		2800 Інші видатки		Разом

		Велика Димерка		84537.5		18571.6		5261.1		1657.3				5881.8		3597		6.8		9815		1649.8		115.5		4104.5		3870.4		74.8				1088.7				9498.7		6029.7		3469		1734.7		201.7		136590.8

		Баришівка		91613.6		20372.2		6136.6		1937.3		72.3		1088.1		4116.6		10.4		12333.1		6272.6		182.3		3793.9		1032.5		312.5		739.3		266.9				9856.5		9856.5				1432.2		45		143144.2

		Березань		61747.8		12625.8		2660.9		1021.2				952.5		1635.4		4.3		8289.4		4344.1		178.9		2520.9		1245.5						660.6				12489.5		12489.5				708.9		59.8		100195.2

		Калинівка		32716.5		7139.7		4839.5		1352.8		11.3		1423.3		3475.4		0		3433.1		1469.2		66.9		1257.1		629.1		10.8				57.2				26817.3		2682.5		24134.8		867.4		250.1		77544.1

		Згурівка		53650.9		11674.6		2207.7		1611.5				310.8		596.2				9107.4		5729.1		62.2		2607.4		695.1		13.6				744.7				7976.2		4974.4		3001.8		943.2		3.2		86618.7

		Зазимя		40770.4		9018.1		5665.1		1617		13.2		2511.7		4033.9		1		5714.7		1351.8		15.9		2200.9		1425.8		720.3				303.3				4008.2		2936.3		1071.9		1439.2		754.5		70185.2

		Калита		32590.6		7206.5		1361.4		501		1.8		1134.4		828.8		29.8		2333.8		680.3		14.8		665		954		19.7				863.2				1463.6		1277.2		186.4		277				47230.5

								0												0																		0										0

		Бровари		359747.5		78426.8		20212.1		6869.3		162.6		9403.5		13133.6		46.6		21816.9		14314.8		862.3		5343.8		837.8		224.9		233.3		7129.3		1826.2		140643.7		112510.9		28132.8		9029.9		455.3		648691.2
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Дякую всім за 
співпрацю в 
розвитку 
Придесення!


	��ЗВІТ��про роботу, виконану у 2021 році сільським головою, апаратом та виконавчими органами, комунальними закладами та депутатським корпусом�Зазимської сільської ради����
	��Зазимська сільська рада 8 скликання��Початок роботи: 26.11.2020 р.��Кількість засідань (станом на 24.12.2021 р.):� сесій – 25�виконкомів – 15��
	Зазимська сільська територіальна громада складається з 7 сіл:�� Погреби�Зазим’я�Пухівка�Рожни�Літки�Літочки�Соболівка
	за період 01.12.2020 – 01.12.2021 рр. надано послуг:��Реєстрація місця проживання:�     -зареєстровано – 666 осіб�     -знято – 236 осіб��Складено 177 актів цивільного цивільного стану: �        -народження – 24�        -шлюб – 19�        -смерть – 134��Сформовано 581 витяг з Державного земельного кадастру��Здійснено 3193 державних реєстрацій речових прав на нерухоме майно��Видано 2606 довідок різного характеру�
	Інформаційні ресурси Зазимської СТГ
	��Завдяки проведенню конкурентних процедур закупівель та аукціонів в системі «Prozorro», протягом 12 місяців економія коштів місцевого бюджету склала понад 2 000 000,00 гривень.�
	В Зазимській СТГ діє 5 сільських пожежних команд,�в яких задіяно 7 спецавтомобілів
	В громаді на військовому обліку перебуває 2 656 осіб��Проживає 36 воїнів-інтернаціоналістів та 132 учасники бойових дій��В 2021 році включено в список призовників 41 юнака 2005 року народження
	Відеонагляд:��Погреби і Зазим’я – діє система «Безпечне село»��Пухівка – оновлено систему відеонагляду��Рожни, Літки, Літочки, Соболівка – встановлено провайдерами відеокамери біля соцоб’єктів
	Комунальні підприємства:��«Добробут» (благоустрій сіл  Погреби і Зазим’я)��«Рожнівське» (благоустрій сіл Пухівка, Рожни, Літки, Літочки, Соболівка)��«Зазим’є-Будсервіс» (благоустрій кладовищ)
	Система сміттєзбору
	Програма «Турбота»��Компенсація вартості ліків��Щомісячні продовольчі пакунки (спільно з місцевими підприємцями та Товариством  Червоного Хреста)��Одноразові соціальні виплати окремим групам населення��
	 Створення Комунального некомерційного закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» разом з Калинівською селищною радою��Ремонт приміщень медзакладів��Оновлення матеріально-технічної бази��Преміювання медпрацівників��Кампанія вакцинації від коронавірусу��Придбання автомобіля в Рожнівську медамбулаторію
	Участь в зборі волонтерської допомоги в зону�АТО (ООС)
	Захист і дозвілля дітей із соціально вразливих категорій населення
	На початок 2021/2022 навчального року освітніми послугами охоплено 2109 дітей������В школах навчається 1596 учнів�
	Мережу дошкільних навчальних закладів міста представляють 1 комунальний заклад та 4 структурні підрозділи НВО��В них у 20 групах навчається та виховується 513 дітей
	За  рахунок коштів місцевого бюджету утримувались шість навчальних закладів�
	Оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО����-харчоблок �-автобус�мультимедійні панелі тощо
	В 2021 році в закладах освіти здійснено серію капітальних ремонтів
	Національно-патріотичне виховання
	В Зазимській СТГ 22 діючих творчих колективи, 7 з яких мають звання «Зразковий» та «Народний»���Станом на 01.12.2021 року проведено 83 культурно-мистецьких та просвітницьких заходи
	12 листопада 2021 року відбулася установча сесія Молодіжної ради при Зазимській сільській раді��До складу Молодіжної ради увійшло 20 представників усіх старостинських округів громади��Головою Молодіжної ради обрано Багірова Вагіфа
	Наші спортсмени досягають успіхів в таких видах спорту: футбол, волейбол, бокс, карате, плавання та ін.
	Зазимська СТГ долучилася до проекту Президента «Активні парки – локації здорової України» в рамках Програми «Здорова Україна»��За рахунок місцевого бюджету в с.Літки встановлено локацію «Активні парки».��В громаді було проведено спортивно-фізкультурні заходи для різних вікових груп населення
	Розвиток спортивної інфраструктури громади
	Розвиток інфраструктури громади
	За звітний період в громаді було здійснено поточний ямковий ремонт доріг на загальну суму��2 571 248,54 грн.�
	Участь Зазимської сільської ради в ремонті доріг обласного та державного значення�
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Траса «Київ-Кіпті» – капітальний ремонт в межах сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка (частково) 
	Дорога «Зазимські Сади – Київська Птахофабрика» - капітальний ремонт
	За звітний період відремонтовано та встановлено фільтраційні системи в бюветах сіл Погреби, Зазим’я і Пухівка��На наступний рік буде здійснено будівництво бюветів в Рожнах, Літках та Літочках�
	Питома вага доходів по старостинських округах (01.01.2021 – 01.12.2021)
	Питома вага доходів по старостинських округах (01.01.2021 – 01.12.2021)
	Основними бюджетоутворюючими джерелами сільського бюджету за 11 місяців 2021 року є:�
	Найбільші платники ПДФО
	Питома вага за функціональною структурою видатків загального фонду, %
	�За звітний період виконано понад 50 різних проектів покращення інфраструктури громади та соціально-економічного розвитку на суму понад�50 млн грн. 
	Співвідношення доходів та видатків по старостинських округам�(за 11 місяців 2021 року)
	За сприяння народного депутата Галушка Миколи Леонідовича виділено 10 млн грн державної субвенції на реалізацію проектів в громаді.��А саме:�
	Бюджетні показники Зазимської СТГ в розрізі Броварського району���Виконання плану доходів за 9 місяців 2021 року, тис.грн.
	Бюджетні показники Зазимської СТГ в розрізі Броварського району��Доходи на 1 мешканця громади за 9 місяців 2021, грн.
	Видатки місцевого бюджету за функціональною структурою, тис.грн.
	Дякую всім за співпрацю в розвитку Придесення!

