
Звіт
Чорноморського  сільського  голови  Дмитренко А.А.  за  2017 рік.

22 грудня  2016 року   першим рішенням  першої сесії першого  скликання  було  ви-
знано  повноваження  14  сільських депутатів, другим - визнано  повноваження  сільського
голови  Дмитренко  Андрія  Анатолійовича  новоствореної  Чорноморської  об’єднаної тери-
торіальної громади ,  яка об’єднала  дві  колишні:  Чорноморську та  Рівненську  територі-
альні громади з  адміністративним центром в селі  Чорноморка  та представницьким органом
-  Чорноморська сільська рада.  До  громади  увійшли села:  Чорноморка, Рівне, Благодатне,
Осетрівка,  Їжицьке, Березань.  

Площа  новоствореної громади 175,875 кв. км,  населення – 4 181  чоловік.  Із них:  ді-
тей дошкільного віку - 234, шкільного  - 511 

29 грудня 2016 року  рішення  Чорноморської сільської ради про  припинення юриди-
чної особи  Рівненської сільської ради  було  внесено  в  Єдиний державний реєстр юриди-
чних осіб  та визнано повноваження ліквідаційної комісії на чолі з  Мелентьєвою Тетяною
Володимирівною.

Так з’явилася  нова  адміністративна  одиниця  в Очаківському районі Миколаївської
області – Чорноморська  об’єднана територіальна громада.

В апарата  сільської ради  працюють  сільський голова, секретар сільської ради,  два
старости  сіл,    заступник  голови   з  питань  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою,  начальник водопровідно-каналізаційного господарства,  два землевпорядника,
начальник ВОС та паспортного столу, архіваріус.    Маємо  централізовану  бухгалтерію  де
працюють  головний бухгалтер, три бухгалтери та два  касира.   Апарат не багато чисельний.
На кожного працівника  випадає  значна  виробнича загрузка,  але  всі  справляються зі  свої-
ми  обов’язками.  

За даними  Миколаївської обласної державної адміністрації,  Чорноморська ОТГ   має
один з найнижчих показників управлінського апарату на душу  населення:     1 працівник на
249 чоловік.   Тоді, як, для прикладу,  у наших  добрих  сусідів  Куцурубської  ОТГ  1 праці-
вник на 157  чоловік.

У  2017  році до  Чорноморської сільської ради надійшло  320 письмових   заяв  від
жителів громади про надання матеріальної допомоги  
( на матеріальну допомогу сільською радою витрачено   грн.  367,580 тис.грн. за  рік); 15 –
про вирішення питань  з  житлово – комунальних послуг, 71 заява з право власності, 144
заяви з земельних питань. Всі письмові заяви були  розглянуті і вирішені. На жаль,  ми отри-
мали  декілька анонімних заяв наклепницького змісту.  Хочу ще раз звернутись до жителів
громади і наголосити, що  всі питання і всі заяви у нашій громаді розглядаються на засадах
відкритості,  прозорості і довіри. Тому  прошу відкрито звертатись до  виконавчого органу
сільської ради  з  будь-якою заявою, питанням, зверненням  і  ми гарантуємо, що відкрито і
чесно буде  вирішена  будь-яка проблема.

За  2017 рік  було  проведено  17  сесійних  засідань  ради, на  яких  розглянуто  155
важливих  питань  з організації роботи  та розвитку громади.

Проведено  14  засідань  виконавчого комітету. Розглянуто   127  питань. 
Виконавчим апаратом  сільської ради  у  2017  році:
- Виконано 238  нотаріальних  дій;
- 49  актів  цивільного стану;
- Оформлено 574 справи на отримання соціальних допомог;
- Субсидій на ЖКП, скраплений газ та тверде паливо – 281;
- Видано повідомлення про всі види  соціальних допомог – 1358;
- Проведено 100 % обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів –

176;
- Гуманітарної допомоги надано 23  людям похилого віку;
- По зверненням громадян  видано  всього -  2753 довідок.  Із них:  архівних, для

нарахування  пенсії  –  196;   430 про склад  сім’ї;   423 заяв   з  питань  реєстрації
громадян, 611 -  по землі; 

- Видано 188  витягів з рішень  сесій та виконкомів сільської ради.



Працівники  апарату сільської ради щоденно проводять прийом 
громадян з особистих питань,  консультують,  надають  письмові та усні відповіді,    надають
безкоштовну  первинну  правову допомогу.  2/3  питань по зверненням громадян  вирішую-
ться  відразу,  усні консультації  отримують всі потребуючі.

Для наближення   влади до народу,   сільська  рада   оголосила  та  провела   вибори
старост  сіл.  З  серпня  2017  року  в селах  Рівне,  Осетрівка,  Іжицьке, Березань  працює
староста  Гірман  Андрій  Володимирович;  в селі Благодатне –  староста Макарчук  Ірина
Володимирівна.

Староста села Рівне:
- Організовано  ямковий ремонт дорожнього покриття по  трасі від  населеного пу-

нкту до траси  Очаків – Миколаїв та в центрі села;
- Організовано  та проведено День незалежності та День села;
- Проведено  поточний ремонт лавок на  автобусній  зупинці;
- Організовано   систематичне   косіння  трави  в  громадських   місцях,   вирубка

порослі вздовж  доріг;
-  Організовано суботник по  просапці  сільського парку, насадженого у 2017 році;
- Накрито 12  каналізаційних колодязів підручними матеріалами для попередження

травматизму;
- Видано 390 довідок;
- Організовано  заміна ламп вуличного освітлення
- Організовано  догляд  за ново встановленим  пам’ятником  «Солдату».
- Щоденно  проводиться  прийом громадян  з особистих питань;

Староста села  Благодатне:
- Організовано регулярний підвіз  продуктів харчування – торгівля щовівторка;
- Організовано   регулярні   виїзні   прийоми  громадян   землевпорядником,

соціальним працівником,  медпрацівниками;
- Організовано зустріч із   ПП Чорною  Вікторією  Олександрівною по питанням

працевлаштування – створення робочих місць для молоді;
- Приведена до ладу автобусна зупинка;
- Організовувались  проїздки до  Чорноморського будинку культури на вистави та

свята;
- Організована  регулярна  робота по  збору  інформації  по  історії села, даних по

господарських книг,   оповіщення жителів  про субсидії,   наведення санітарного
порядку біля   садиб,  про повістки  військового комісаріату;

- Проведено  інформування населення про роботу сільської ради та  інформаційно-
роз’яснювальна робота до всіх  визначних дат;

- Проводиться поздоровлення  до  значних ювілеїв;
- Щоденно  проводиться  прийом громадян  з особистих питань.

Трудовий архів: 
Має  свій статус -  архівний підрозділ,, розроблено Положення архіву. Працює  один

архіваріус.  За 2017 рік  впорядковано  60 одиниць документації  по роботі сільської ради,
трудового архіву – 15 одиниць,  ДНЗ «Дзвіносчок» - 20 од.

Охороною праці займається інженер з охорони праці  при  виконкому Чорноморської
сільської ради.  Для охорони  праці  розроблено та затверджено 35  інструкцій  для працівни-
ків  всіх  відділень  сільської ради,  постійно проводиться інструктаж з охорони праці на
робочому місці. Розроблено  необхідні  Положення по безпеці на робочому місці та  положе-
ння відповідних комісій при  виконкомі.

Комісією з  захисту прав споживачів проведено перевірки  5  приватних підприємців,
працюючих на території  ОТГ.

Першим  кроком новоствореної громади  було  взяття на  свій  баланс  загальноосвіт-
ніх  закладів.  Вже  3  січня  2017 року  Чорноморська ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Рівненська  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів та  Благодатненський НВК  були  зареєстровані за  Чорноморською  сільською
радою.  А   1  лютого  2017 року створили   Відділ  освіти, культури та  спорту,  сім’ї, дітей та



молоді, соціального захисту населення на  чолі  із  начальником  відділу  та  двома  фахівця-
ми із  соціальної роботи.  Начальник Відділу  повністю  координує  діяльність із  вказаних
направлень.

Начальником  відділу:
-  Організовано  та проведено державну підсумкову  атестацію 

Чорноморської  ЗОШ І– ІІІ  ступенів;
-  Замовлено в ТОВ Інформаційному центрі  «Освіта – сервіс»  та видано 

директорам Чорноморській ЗОШ І – ІІІ ступенів і Рівненській ЗОШ І – ІІІ ступенів  атестати
про середню освіту – 22  та свідоцтва -  про базову освіту -29 випускникам  2016 – 2017 на-
вчального  року;

-  Погоджено з Миколаївською обласною  СЕС меню харчування дітей на літньо – осін-
ній період та режим роботи  ДНЗ «Ладоньки», ДНЗ «Дзвіночок» та Благодатненського НВК;

-  відправлено на оздоровлення дітей з числа дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування в санаторії «Борисфен» - 4 , базі відпочинку «Надія» - 2. На підго-
товку оздоровлення цієї  категорії  дітей  витрачено 29 400,0 тис грн. із  бюджету  ОТГ.

- Здійснено перевірку готовності закладів освіти Чорноморської сільської 
ради  до 2017 – 2018  навчального року, складено акти готовності у всіх закладах громади ; 

-  Погоджено з Миколаївською обласною  СЕС меню харчування  учнів , 
розклад  уроків та режим роботи Чорноморської і Рівненської ЗОШ,  Благодатненського НВК
на 2017 – 2018 навчальний рік ;

-  Замовлено та отримано дублікати про  середню освіту від ТОВ 
Інформаційного центру «Освіта – сервіс» - 2;

-  Проведено спільно з Очаківською ЦРЛ та Очаківським відділом поліції 
цільовий профілактичний огляд учнів шкіл на предмет виявлення наркотичних захворювань
в Чорноморській ЗОШ,  Рівненській ЗОШ та  Благодатненського НВК ;

-  Здано протягом вересня – грудня 2017 року згідно встановлених 
термінів   електронну  звітність   з  накладанням  електронного  підпису  про загальноосвітні
заклади освіти громади в  інформаційну систему  управління освіти Міністерства освіти і
науки ;

-  Організовано та проведено спільно з районним відділом освіти 
Очаківської райдержадміністрації  та відділом освіти Куцурубської ОТГ  ІІ етап Всеукраї-
нських олімпіад  з навчальних предметів , прийняли  участь  від Чорноморської сільської
ради – 28 учнів , з них  - 4 учасники ІІІ обласного етапу,  учні отримали високі результати в
Очаківському районі   - 8 учнів;

-  Проведено спільно з районним відділом освіти Очаківської 
райдержадміністрації  та відділом освіти Куцурубської ОТГ змагання з легкої атлетики ХVІІ
Спортивних  ігор  серед  учнів  загальноосвітніх  навчальних   закладів  у  2017  –  2018  на-
вчальному  році  ,  учні  Чорноморської  ЗОШ отримали   перше  місце  з  шахів  та  учні  Рі-
вненської ЗОШ  перше  місце з настільного тенісу ;

-   Проведено відповідну роботу  з департаментом освіти і науки 
Миколаївської ОДА щодо отримання одноразової матеріальної допомоги молодим спеціалі-
стам , які закінчили в 2017 році вищий навчальний заклад – 1 вчитель Чорноморської ЗОШ І
– ІІІ ступенів , отримано допомогу в сумі  4800 гривень від Миколаївської ОДА ;

- Здано річну звітність з фізичної культури та спорту ( 2 - ФК ) відділу з 
питань фізичної культури та спорту Миколаївської ОДА .

-   Замовлено  в ТОВ Інформаційному  центрі  «Освіта – сервіс» атестати 
про середню освіту – 19 , свідоцтва -  про базову освіту – 30, випускникам  2017 – 2018 на-
вчального  року Чорноморської ЗОШ І – ІІІ ступенів та Рівненської ЗОШ І – ІІІ ступенів;

- Подано заявку до Миколаївського обласного інститут післядипломної 
освіти про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році  11 педагогічних
працівників Чорноморської сільської ради;

- Подано документи до ліцензійного сектору департаменту освіти і науки 
Миколаївської ОДА для отримання безстрокової ліцензії  закладам освіти Чорноморської сі-
льської ради ;

-   Погоджено з Миколаївською обласною  СЕС меню харчування дітей на 



зимово – весняний період та режим роботи  ЗДО «Ладоньки», ЗДО «Дзвіночок» та Благодат-
ненського НВК;

-  Замовлено та видано новорічні подарунки  закладам освіти, 
працівникам  та дітям Чорноморської сільської ради – 900 подарунків.   В Чорноморській
ОТГ  всі проживаючі  діти  від року до  17  отримали на новорічні свята подарунки,  не зале-
жно від того, чи  відвідують  дошкільний чи шкільний заклад, чи ні.

-  Здано річну звітність ( 6- НК, 7 – НК, 80 а – рвк) управлінню культури, 
національностей та релігій Миколаївської ОДА;

-   Здано  річну звітність по сільським бібліотекам Чорноморської 
сільської ради згідно наданих форм до Миколаївської обласної бібліотеки імені Гмирьова;

-  Здано річну звітність про роботу закладів дошкільної освіти за 2017 рік 
департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА .

           З  15 травня 2017 року в  штаті  сільської ради  працює  державний реєстратор
майнових прав на  нерухоме майно та їх обтяжень.

За сім  місяців  державним реєстратором  прийнято та  розглянуто  1 056  заяв від
громадян, по яким проведено державну реєстрацію майнових прав на загальну суму 99 159
грн 34 коп.

15  заявників отримали відмову за невідповідність  чинному законодавству.
Оформлено 900 архівних прав які здано на зберігання.
Реєстратор  проводить  виїзні  прийоми до сіл громади:  Рівне та Благодатне  ( всього

11 виїздів).

Водопровідно-каналізаційне господарство
У 2017 році до  існуючих 909  абонентів   з централізованого водопостачання  в с.

Чорноморка, додалось  149 абонентів із с. Благодатне та 38 з села Осетрівка.
Адже  першими кроками новоствореної  громади  було забезпечення  жителів громади

питною  водою. Це  потребувало  від виконкому  вивчити стан  систем водо забезпечення в
кожному населеному пункті, розробити план  відновлення  водопровідних  мереж,  проведен-
ня необхідних  ремонтних робіт.   По перше  було наново  відновлену  вуличну систему
централізованого водопостачання в селі Осетрівка, для чого було закуплено  2 238  п/м  труб,
які  прокладені  по всім  вулицям  села.  На ремонтні роботи витрачено 79,190 тис. грн., мате-
ріалів закуплено на 79,769 тис. грн.  Придбано станцію «Каскад» (4,700 тис. грн. ),  насос
(4,5 тис.грн .), які забезпечили безперебійну  подачу води  для жителів села  Осетрівка.

Для  ремонту системи централізованого водопостачання в с. Благодатне  закуплено
1 500 п/м труб з комплектуючими  деталями на 145,487 тис. грн. та придбана  башта Рож-
новського ( 195,0 тис.грн) .  у 2017 році  встановили дві станції «Каскад»  ( 9,4 тис. грн.) на
існуючі  башти,   проклали   800  м   нової  водопровідної  мережі  та  провели  роботу  по
встановленню  індивідуальних  водо лічильників для кожного  абонента.  У 2018 році роботи
будуть продовжені.  

Для забезпечення водою жителів с. Березань  встановлено  станцію  «Каскад Оптима»
( 40,95 тис. грн..)  на  існуючій артезіанській  свердловині, яку було оновлено:  опустили в
скважину  нову трубу  100 п/м ( 1,84 тис. грн.) та новий насос (11,05 тис. грн.).

Проведена велика робота   у курортній зоні на Лагерній косі.  До початку сезону пере-
вірені  всі точки  підключення до сільської централізованої мережі водопостачання та переві-
рена  і  підготовлена  сама  система  водопостачання.   По  закінченню   сезону  проведена
консервація  на зимовий період.

Весь рік проводились ( по потребі)  поточні ремонти по мережі водопостачання та
водовідведення, усунення аварій, ремонт КНС.

За  2017  рік   водопровідно  –каналізаційне  господарство   сільської  ради   подало
населенню 98 854,6  куб.м води на суму 900,588 тис. грн.; 
вивезено   рідких   побутових  відходів  2 173  кум.м  на  суму  405,25  тис.  грн.;    твердих
побутових відходів – 8 496 куб.м на суму 189,277  тис. грн.  

Відділ  благоустрою



Основна  задача Відділу  - благоустрій  територій сіл громади та курортної зони.  Для забез-
печення  належного рівня  роботи  курортної  зони  Лагерної  коси проведені  роботи  по
забезпеченню   освітлення   території.  Прокладено   2  км   електрокабелю   марки  СІД,
встановлені   високотехнічні  прилади  вуличного освітлення.   Вздовж ,  відремонтованої  у
2016 році, дороги на Лагерній косі  встановлено  бурдюрні  відбійники,  які гарантують  без-
пеку  пішохідного руху  в  курортній зоні,  що  особливо  важливо  для захисту дітей,  які
становлять  основну  масу відпочиваючих. 

В усіх  селах громади  працює  вуличне освітлення. На жаль, технічний стан мереж
вуличного освітлення  не дозволяє забезпечити освітлення всіх  найвіддаленіших ділянок  в
населених пунктах та проведення швидкісного ремонту.  Незадовільний стан мереж  при-
зводить до частого виведення з  робочого стану  лампи вуличного освітлення.  Але  на 2018
рік сільською радою заплановано  повне відновлення  мереж  вуличного освітлення  із  за-
стосуванням  високонадійних  засобів.  Для цього  вже у 2017  придбано   6  км  спецдроту
марки  СІД  на  62 423  грн.  2  коп.;   новітніх   приборів   вуличного  освітлення  та  іншого
обладнання на 200,0 тис. грн.

В усіх  населених пунктах встановлено  контейнери для  збору  твердих  побутових
відходів.  Вивіз ТПВ    для населення  - безкоштовний.  

Власною   технікою   забезпечуємо   своєчасне   очищення  курортної   зони:   вивіз
твердих  та  рідких   побутових відходів,   регулярне   очищення   пляжної   зони  та   місць
масового  користування   Лагерної  коси   проводять   працівники   Відділу  благоустрою
Чорноморської сільської  ради. 

З суб’єктами підприємницької діяльності на Лагерній косі заключено   60 договорів.
Протягом всього сезону  постійно проводиться косіння трави  вздовж  доріг  та на

узбіччях  трас,   що  забезпечує  чистоту населених пунктів  та  безпеку жителів  від  дій
карантинних організмів.  Та  в роботі по  наведенню санітарного порядку в населених пу-
нктах та його постійної підтримки ще  багато роботи.  І  особливо важливо у цьому -  підтри-
мка  населення,  його  громадська свідомість та підтримка.  Адже  високих  результатів ми
досягнемо  тоді, коли  всі гуртом  прикладемо  зусилля для  забезпечення  благоустрою  сво-
го житла.

Працівниками  благоустрою доглядаються парки  та  квіткові газони в адміністрати-
вній зоні сіл.

І все це  Відділ  благоустрою -  7 робітників   на чолі із керівником Сілівоном  Мико-
лою  Федоровичем – заступником сільського голови з питань благоустрою.

Освіта.
В Чорноморській  ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається  251  учень у  14  класах.  Педаго-

гічний колектив  складає  26  вчителів,  десять із них  мають  вищу категорію.  Вчитель
математики  Кавердій  Олені Іванівна  посіла  третє  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі
«Вчитель року – 2017».

Організовано  підвіз  учнів до  школи.  Щоденно  підвозиться 59  дітей.
При  школі працює  сім  гуртів;  три із них  навчальні,  два  спортивні. В роботі гу-

ртків  беруть  участь 69 відсотків  школярів ( 164  учні).  Збірні  команди  школи із  волейбо-
лу, баскетболу, легкої атлетики, футболу, карате приймають активну  участь іу  районних та
обласних змаганнях  займаючи І-ші,  ІІ-гі  місця.

Рій  «Чорноморська січ», до якого увійшли 8 учнів 9 – 0 класів взяли  участь у ІІ
обласному етапі  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  «Сокіл» і посіли  8 місце із 19.

Учні Чорноморської школи приймали участь і ІІ етапі  Всеукраїнських олімпіад.  5
чоловік  стали переможцями олімпіад з зарубіжної  літератури, правознавства, географії, тру-
дового навчання.

У2017 році в зовнішньому незалежному  оцінюванні  взяли  участь 14  випускників.  8
із них отримали результати 150 і вище балів. 

У школі 93 %  учнів  щоденно  харчуються  ( 241  учень). За  рішенням сільської ради
учні із сімей пільгової  категорії  харчуються безкоштовно.

Всього по Чорноморській ЗОШ у 2017 році витрачено на харчування 246 007 грн. із
них 183 844 грн – кошти сільського бюджету  на харчування дітей пільгових категорій та
62 123 грн – кошти, сплачені батьками.  



Хочу  наголосити, що у 2017  році  до  групи   дітей пільгової категорії  на безко-
штовне  харчування ,  які  визначено  законодавством ,  сесією  сільської ради додані кате-
горії  дітей  з  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей,  які  також  безкоштовно  харчую-
ться  в дошкільних та  шкільних  закладах  Чорноморської ОТГ.

Загальна сума витрат на заробітну плату працівників – 3 393 628 грн.
На опалення школи витрачено  1 000 096 грн;
Електропостачання – 58 625 грн;
Водопостачання – 4 941 грн.

Проведена  значна  господарська  робота:
- Проведено  поточні ремонти спортивного залу із  заміною світла,   водогону із

заміною  кранів, заміна батарей  опалення  у  класних кімнатах та кабінетах вчи-
телів;  встановлено вуличне освітлення на подвір’ї  школи,  проведено космети-
чний ремонт класів, коридорів, їдальні;   зроблено  капітальний ремонт кабінетів
української та  англійської  мови.

- Придбано спортивний  інвентар,  миючі засоби, оновлено  шкільні дошки  у кла-
сних кімнатах ( 11 штук),  придбано підручники для 2 – 10  класів та журнали для
роботи вчителів,  будівельний інвентар та штори на  вікна.

Всього витрачено із  місцевого бюджету 102 415  грн,  та  спонсорські кошти за  інвести-
ційними договорами  із  ФГ «ЮГ-НИВА» - 22 500 грн; ФГ «Софія-2008» - 12 865 грн.

В  Рівненській  ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається   104 учнів  у  11  класах.  Педагогі-
чний колектив  складає  17  вчителів,  7  із них  мають  вищу категорію.

Регулярно здійснюється  підвіз  учнів із  села  Благодатне. Але в зв’язку з тим, що
шкільний автотранспорт розрахований лише на 13  місць,  учні  підвозяться за два рейси.

Гарячим харчуванням  охоплено  98  %  учнів.  Діти  пільгових категорій, а також   із
малозабезпечених та багатодітних  сімей  харчуються безкоштовно.  

Учні  та   педагогічний  колектив  школи  у  2017  році  вперше   отримали   новорічні
подарунки, що стало для них великою радістю і вони вдячні  за  увагу.

6  учнів  школи  брали  участь  в  обласних   Всеукраїнських   учнівських  олімпіадах,
зайняли  два  призових  місця. В районних  олімпіадах  взяли  участь три учні,  і всі зайняли
призові місця.  У  конкурсі  ім..  П. Яцика переможцями стали 7  учнів.

У  ЗНО  приймали участь –
Славиться Рівненська ЗОШ і своїми спортивними досягненнями . за результатами  ра-

йонних  спортивних  спартакіад  серед ЗНЗ  школа  посіла  І   місце.  В обласних  змаганнях
«Козацький гарт» здобули  ІІ  місце.

За участю  школярів, педагогів, батьків проводиться  велика робота по патріотичному
вихованню.  Щомісячно  проходять виховні години на тему патріотизму.

Господарська  діяльність школи:
- Проведено   об’ємні   поточні  ремонти  у  класах,  спортивному  залі,  Їдальні;

замінено 153 м2   лінолеуму в класах та коридорі;  замінено  110  м2   керамічної
плитки у вестибюлі школи.

Благодатненський НВК
 В  НВК  зараз  знаходиться 34 дитини:  22 – в закладі дошкільної 

освіти, 12  - школярів  початкової школи.
В НВК  працюють  4  вчителя ,  2  вихователя та технічний персонал.

Незважаючи  на малочисельність дітей у закладі,  у 2017 році  розпочата  робота по
покращенню  благоустрою  приміщення:  відремонтовано існуючі комп’ютери та  комп’юте-
рний клас,   замінено вхідні  двері  на  енергозберігаючі  металопластикові, ремонт ганку ди-
тячого садка,  ремонт водогону, косметичний ремонт  приміщення НВК та території,  при-
дбано  пилосос.  

Важливо  зазначити, що вже  декілька років по Чорноморській 



сільській раді, а з 2017 року і в Чорноморській ОТГ,  припинена  ганебна  практика збору  ко-
штів з  батьків  на  потреби  дошкільних та шкільних закладів освіти,  ремонти  приміщень
шкіл.  Всі потреби  100 %  забезпечуються  із  сільського бюджету.  
   Сільською радою  забезпечено  безкоштовний  підвіз  дітей  на  всі  заходи  шкільної  осві-
ти:  ЗНО,   олімпіади ( обласні та районні),  змагання  (обласні та районні).

Велику увагу сільська рада  надає  також  розвитку позашкільної освіти.   За  рахунок
сільської ради  утримуються  різноманітні  гуртки:  хореографічні, вокальні, хорові,  спорти-
вні.  Учасники  цих  гуртків також  безкоштовно  забезпечуються необхідним інвентарем,
спортивною формою,  костюмами. Транспорт  для  участі дітей у конкурсах,  змаганнях  (ра-
йонних, обласних)  також  забезпечує  сільська рада за  власний кошт.  

З  літа  2017  року в загальноосвітніх  закладах  Чорноморської ОТГ  
не  працюють  пришкільні літні табори відпочинку,  які,  що ні для кого не секрет,  не викли-
кають  ентузіазму  ні  у дітей,  ні у педагогів.

Сільська рада  прийняла  рішення  для кращих  учнів  шкіл  5 – 11 класів  організувати
безкоштовну  поїздку до міста Києва, де  вони побували  на екскурсіях   та відвідали  столи-
чний  цирк.   Сільська рада  виділила  74 980, 60 грн.

Ця поїздка  принесла  велику радість  школярам  усіх  навчальних закладів громади.
Вона   запам’ятається на все життя, а також  додасть  зацікавленості  у  досягненні  високих
успіхів у навчанні,  у громадському  житті  школи та громади,  щоб  і надалі  на канікулах
отримувати  такі  незабутні подарунки.

У  вересні  місяці 2017 року  Чорноморська сільська рада прийняла  рішення про  тим-
часове припинення  роботи  ДНЗ «Дзвіночок» у с. Рівне. Прості розрахунки  показали, що
утримувати приміщення дитячого садка, розрахованого на  85 дітей  при  їх нинішній кі-
лькості – 26 ,   неефективно і фінансово недоцільно  на  88 %.  Тому вирішено  розглянути
можливість створення  кластеру  Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів +  ДНЗ «Дзвіночок».  А  поки
вирішуються процедурні питання,   незадіяні   кімнати у приміщенні  школи  капітально і
якісно  ремонтуються.  

Зараз  дошкільнята  та їх  батьки терпляче  чекають відкриття  дитячого садка,  ремонт
якого профінансувала  сільська рада,  виділивши  199,900 тис. грн. дітям с. Рівне  буде  забез-
печено  найбільш комфортабельні  умови  проживання.

Невдовзі  дошкільнята  поселяться  у  дуже  красивих  і затишних  кімнатах з новими
меблями та обладнанням.  Відкриття заплановано на  березень  місяць.

ДНЗ «Ладоньки» в с. Чорноморка
1. На кінець року дитячий садок  відвідувало -  94 дитини. Середнє за рік – 83 дитини.
2. З багатодітних сімей - 20 дітей.
3. З малозабезпечених - 1 дитина.
4. Середня відвідуваність за 2017 рік – 61 дитина.
5. Число днів, пропущених через хворобу ,на одну дитину за рік становить – 8 днів.
6. З інших причин – 50 днів.
7. Число днів роботи закладу за 2017 рік – 228.
8. У 2017 році на харчування витрачено  – 356 019 грн.
9. У 2017 році на придбання матеріалів витрачено  приблизно – 41000. Придбано миючі

та дезинфікуючи засоби, медикаменти. рушники, пральну машину, праску,ємкості для
замочування посуду,  мішки для перенесення  чистої  та брудної  білизни,  тюль,  ча-
стково іграшки. За кошти працівників придбано методичної літератури та матеріалів
для прикрашання залу (на свята) на 4500грн.

10. У закладі працюють шість кваліфікованих педагогів з великим досвідом роботи. За
результатами  планових  атестацій  п’ять  педагогів  мають  кваліфікаційну  категорію
«Спеціаліст», а один педагог  має кваліфікацію «Спеціаліст ІІ категорії».

11. Організація харчування проводиться відповідно до санітарних норм та « Інструкції з
організації  харчування».  Постачальником  продуктів  харчування  є  ЧП  «Коваль».
Продукти  постачаються  вчасно  та  з  супровідними документами  якості.  Молоко та
м'ясо приймалося від фізичних осіб: молоко – 10 грн. за 1л.; м'ясо – 57 грн за 1 кг. 



          За даними  аналізу, проведеного  установою  Держспоживслужби  у Миколаївській
області,  харчування  дітей у  ДНЗ «Ладоньки»   Чорноморської ОТГ  саме  калорійне  серед
дошкільних закладів  області.

12. Кожні 10 днів проводився аналіз харчування., медичною сестрою, з метою корекції
меню.

13. Вартість харчування однієї дитини в день становила: до 3х років -16.61грн.; 3 і старше
– 26.28.грн.

14. Методична робота проводиться  відповідно до річного плану роботи, затвердженого
рішенням педагогічної ради та завідувачем закладу. Річний план складається відповід-
но до методичних рекомендацій МОН України.

15. Вся робота закладу побудована на основі збереження здоров’я та життя дітей та пра-
цівників.

 Діяльність  Чорноморського сільського клубу 
      Збереження  традицій,фольклору, народної творчості  та:
 -     Проводяться тематичні  масові заходи  разом  з бібліотекою, школою,   жителями
громади.
    У  2017  році  проведено  два святкові заходи в селі  Благодатне – 9 травня та День  незале-
жності.
         В селі Рівне  святкові заходи до  9  травня  стали  дуже  знаменними для жителів  та
гостей села.  Відкрито  оновлений  пам’ятник  Солдату  ( у відновленні  якого брали  активну
участь  жителі не тільки с. Рівне, а й с. Чорноморка);  показана  високохудожня  святкова
концертна програма.  А  особливе  захоплення  на святкуванні  9 травня як в с. Рівне  і в с.
Чорноморка  викликав   парад  військової техніки,  яку  люб’язно  надали  громаді  військові
частини А-2062,  А-1594, за що  ми вдячні командирам цих частин  полковнику Шубіну
Андрію  Володимировичу, підполковнику Погорєлову  Віктору  Анатолійовича, начальнику
Очаківського гарнізону  Харченко  Віталію  Юрійовичу.

Дітлахи  змогли не тільки  зблизька  побачити військову техніку,  а  й всю  її   до
останнього «винтика»  роздивитись і пощупати, відчути її  міць і  надійність,  що, як ми  вва-
жаємо,  дуже  важливо для патріотичного   виховання підростаючого покоління,  виховання
гордості за  власну державу. 
      Заклад співпрацює з Художнім академічним російським драматичним театром,Миколаї-

вським ляльковим театром.
      У  2017 році  колектив театру дав  п’ять прем’єр  у Чорноморському 
сільському  клубі.   Вистави   театру   дуже   полюбились   жителям  громади.   Їх   завжди
чекають з нетерпінням. 
- Вводяться інноваційні форми  роботи закладу культури. 
- Проводиться  естетичне   виховання  молоді  засобами  художньої  культури,

формування їх творчих здібностей
- Проводяться  роботи з обдарованою молоддю.
- Створюються нові клубні об'єднання, щодо задоволення потреб різних вікових груп.
- Співпрацюємо з керівниками гуртків школи та вихователями дитячого садка.
- Розміщується інформація проведення роботи на сайті «Очаківщина»
- Використовуються  можливості зберігання (архівних фото,   відеоматеріалів про історію

розвитку  роз будови,  життя  жителів   та  мешканців села т.д.) 
В 2017 році розпочалася  пошукова робота в с. Рівне -  збираються 

фотоматеріали  загиблих  у  Другій світовій війні а також тих хто  повернувся з війни  жи-
телів села  для  виготовлення наглядної  продукції  для  збереження історії  села.
- Продовжується робота по залученню спонсорських коштів для розвитку закладу
- Періодично оновлюється матеріально-технічна база закладу

     Протягом року колективи клубного закладу приймали участь в концертних програмах, в
народних-обрядових гуляннях,брали  участь у районних  концертах,  обласних,регіональних
фестивалях.  У клубі працюють гуртки за інтересами:  -  Театральний жанр;-   Хореографі-
чний жанр; -   Вокально-хоровий жанр;-   Вокально - інструментальний  жанр;-  Естрадно-
духовий жанр;



             Колективи Чорноморського клубу прийняли участь  Всеукраїнський фестиваль-
конкурс  «Країна Талантів-2017» За підтримки Міністерства культури України.
НОМІНАЦІЇ:
1. Жанр – вокально-інструментальна  музика.-(ВІА «Секрет») 2 ступінь
2. Жанр – сучасна хореографія -(Чорноморочка» 2 ступінь.
3.Жанр – естрадний  вокал - Гран-Прі.
-    В квітні місяці учасниця сільського клубу прийняла участь у всеукраїнській олімпіаді  Го-
лос  Країни   за  підтримки  міністерства  культури  України  під  патронатом   Євгена
Станковича
-    18 березня 2017 року, в м.Миколаїв  відбувся  вокальний конкурс  «Материнська пісня»
Керівник Мурленко  Наталія Григорівна. 2місце
-    19 жовтня 2017року хореографічний колектив «Чорноморочка» прийняли участь у Між-
регіональному конкурсі «Перлина Прибужжя» нагороджені дипломом 
за  2 місце. Керівник  Пятова Наталія.
Керівники колективів проводять репетиційну роботу згідно робочого графіку.

 В першій половині 2017р., будівлі сільського клубу проводився 
капітальний ремонт коридору,робочих кабінетів.

Використано коштів на матеріали-163.963,40 коп.
Безкоштовні придбання на суму    -30.000тис.

       Заробітна плата                                -300566,78

В Чорноморській ОТГ запланована  значна робота для відродження  закладів культури
у  селах, що  приєдналися до громади .  З  цією  метою  в 2017 році виготовлено проект  капі-
тального ремонту  сільського клубу в с. Рівне  з утепленням  спортивної зали.  За проектом
передбачено  використання  приміщення  як  борцівський  зал,  який  може  служити як для
щоденних  тренувань,так і для проведення  змагань ; а  за потребою, може  легко  транс-
формуватись   у глядацьку залу із  сценою,  яка  вмістить  всіх бажаючих   відвідати  концерт
чи  виставу.   Кошти по  цьому  проекту в сумі 967,804  тис. грн.  вже отримані  і  пере-
раховані  підряднику.

В с. Благодатне  також  планується  виділити приміщення для проведення дискотек  та
облаштування  глядацької  зали  для проведення святкових  заходів.

 
Чорноморська  сільська рада зберегла   всі  сільські бібліотечні  заклади,  які  існували

до  об’єднання.
Бібліотеки  працюють в с. Чорноморка, Рівне, Благолатне.
В Рівненській сільській бібліотеці  337  читачів.  Бібліотечний  фонд -  3580  примірників.

На комплектування фонду витрачено 1 197,6 грн.
В Благодатному – 207  читачів. Фонд – 2769 примірників.

На комплектування фонду витрачено  1 697,2 грн.
В Чорноморській  бібліотеці – 521 читачів, бібліотечний фонд – 10 601 прим.

На комплектування фонду витрачено  9 735,,4 грн.

 Хоча   Чорноморська сільська рада  і  не  взяла на свій баланс  заклади  медицини,
підтримка   мед  закладів  ,   працюючих  на  території   громади  ,   ми   вважаємо   своїм
обов’язком.

У 2017 році  сільська рада отримала 2 891,0 тис грн.  «Медичної субвенції з державно-
го бюджету  місцевим бюджетам»,  яку повністю перерахувала  до  районного бюджету на
оплату праці медичних працівників  закладів медицини на території  ОТГ.  
 Крім  цього закінчено  ремонт приміщення та благоустрій  території  Рівненської  сі-
льської  амбулаторії   (  20,0  тис.  грн.  );    поточний  ремонт  (утеплення)  покрівлі   філії
Чорноморської  амбулаторії  ( 28,886 тис. грн. );  та  приміщення  Чорноморської  сільської
амбулаторії ( 49,0 900 тис. грн. ).

Покращена і  матеріально  технічне  забезпечення медичним  
обладнанням   Рівненської амбулаторії:  
- За  спонсорською  допомогою   депутата   Паламарюка  П.М.  придбано  комп’ютер  та

принтер для амбулаторії (8,798 тис. грн.)



- За спонсорською допомогою   фермера одноосібника для амбулаторії   було придбано
комп’ютерний стіл та  дитячий комод  пеленатор (2,7 тис грн.);

- За спонсорською допомогою   ФГ ім..  Шмідта придбано  аналізатор  крові вартістю
200,0 тис. грн.

- За кошти сільського бюджету  придбано меблі в амбулаторію  -  стільці, шафи  (6,0 тис.
грн .)  

Робота по виконанню  Програм (місцевих і загально районних)
1.  Програма  «Турбота» -  367,58 тис. грн.. на надання допомоги при похованні  оди-

ноких жителів, на лікування, на побутову допомогу сім’ям.
2. Комплексна Програма  «Профілактики  злочинності  та  вдосконалення систем захи-

сту  конституційних прав та свобод громадян на території Чорноморської  об’єднаної
територіальної громади»  - 43,560  тис. грн. на оплату послуг по охороні громадсько-
го порядку на Лагерній косі у курортний  сезон 2017 року;   30,0 тис. грн. ( субвенція
із  місцевого бюджету  державному)  на придбання зимового одягу  правоохоронцям.

3. Програма  «Розвитку культури» -  20,0 тис. грн. на  оренду сцени для проведення
Дня  Незалежності.

4. Програма  «Шкільний автобус» -  74,981 тис.грн.   – поїздка школярів до цирку м.
Київ.

5. Субвенція із  місцевого бюджету  районному – 446,453 тис. грн.. на виконання зага-
льно – районних програм.



Пріоритетними  для себе  завданнями Чорноморська сільська рада 
завжди  вважала розвиток  соціальної сфери  та  інженерної, транспортної  
інфраструктури населених пунктів,  їх  належний  стан та функціонування.
Під цим гаслом ми працювали і в 2017 році.  За рік  реалізовані проекти:

№
п/п

Назва проекту Вартість 
проекту 
тис. грн.

фінансування

1 Реконструкція  (утеплення) бу-
дівлі   загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Чорноморка.

4 453,911 субвенція з 
державного бюджету
місцевим на соц.-
економ, розвиток
окремих територій

44,989 Сільський   бюджет
2 Капітальний ремонт дорожньо-

го покриття по вул. Костенко 
від буд. № 21 до буд № 59 в с. 
Чорноморка.

1 447,585 Субвенція з 
державного бюджету
місцевим бюджетам 
на формування 
інфраструктури ОТГ

3 Капітальний ремонт Рі-
вненської ЗОШ (утеплення 
приміщення Рівненської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів)

52 ,781 
(проект)

Сільський бюджет

1 295,565   + 
15,929 ( тех. 
нагляд по 
кап. ремонту)
=1 311,494

Субвенція з 
державного бюджету
місцевим бюджетам 
на формування 
інфраструктури ОТГ

4 Придбання інтерактивного му-
льтимедійного комплексу для 
Чорноморської ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів

21,335 Субвенція з 
державного бюджету
місцевим бюджетам 
на формування 
інфраструктури ОТГ

31,965 Сільський  бюджет
6 Капітальний ремонт Рі-

вненського будинку культури 
(утеплення стін спортивної 
зали)

46,783 Сільський бюджет

931,000 Обласний бюджет

7 Придбано  акустичну  гітару та 
ноутбук для Рівненського бу-
динку культури

17,813 Сільський бюджет

8 Реконструкція спортивного 
майданчика для мініфутболу зі 
штучним покриттям по вул. 
Центральна в с. Рівне.

749,500 Державний  бюджет
599,500 обласний  бюджет 
78,686 Сільський бюджет

9 Поточний ремонт будинку по 
вул. Центральна, 12 в с. Рівне 
(сільська амбулаторія)

20,000 Сільський бюджет



10 Посадка дерев; догляд за 
парками в с. Чорноморка та с. 
Рівне.

135,000 Сільський бюджет

11 Очищення доріг від снігу в с. 
Чорноморка

20,000 Сільський бюджет

12 Очищення доріг від снігу в с. 
Рівне

11,000 Сільський бюджет

13 Поточний ремонт пам’ятника 
загиблим односельчанам в с. 
Рівне.

90,544 Сільський бюджет

14 Поточний ремонт обладнання 
бурдюрного відбійника  на Ла-
герній косі

118,549
Сільський бюджет

15 Поточний ремонт Рівненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  (дитсадок)

199,900 Сільський бюджет

16 Поточний ремонт будинку по 
вул.  Приморська, 40/2 в с. 
Чорноморка (філія  сільської 
амбулаторії)

28,886 Сільський бюджет

17 Поточний ремонт будинку по 
вул. Чорноморська, 117 в с. 
Чорноморка (амбулаторія)

49,900 Сільський бюджет

18 Поточний ремонт водопровід-
ної мережі в с. Осетрівка

158,959 Сільський бюджет

19 Поточний ремонт водопровід-
ної мережі в с. Благодатне

198,169 Сільський бюджет

20 Придбання башти  Рож-
новського  для с. Благодатне 

194,000 Сільський бюджет

21 Поточний ремонт водопровід-
ної мережі в с. Березань

53,840 Сільський бюджет

22 Поточний ремонт водопровід-
ної мережі в с.  Чорноморка

28,200 Сільський бюджет

23 Придбання  трактора  для косі-
ння трави 

99,800 Сільський бюджет

24 Придбано легковий автомобіль 
ЗАЗ  для  потреб  апарату сі-
льської ради

235,950 Сільський бюджет

        Всього                                                11 430,039   тис. грн.

Секретар сільської ради                                              Т.В. Мелентьєва



Рівненська амбулаторія  ЗПСМ:
Має  дві дільниці:   амбулаторія в с. Рівне та ФАП в с. Благодатне. 
Персонал: лікар, завідуючий ФАП, дві медичні сестри, дві молодші  медичні 
сестри, медичний реєстратор,  водій, робітник з обслуговування.

По соціальному складу на території  обслуговування проживає:
- Пенсіонерів – 291;
- Одиноко проживаючих – 8;
- Учасників БД – 31;
- Учасників ВВв – 7;
- Чорнобильців – 17. В тому числі 5  дітей4
- Інвалідів – 78, в тому  числі  3  дітей;
- Неблагополучних сімей – 5 , в них  18  дітей;
- Багатодітних сімей – 19, в них 63 дитини;
- Матерів – одиначок – 20, в них дітей – 27;

Амбулаторією:
Видано  10  довідок про смерть,  прийнято на обслуговування  8 

новонароджених,  знято з обслуговування 22  померлих ( природній приріст 
населення негативний - 14 чоловік) ; видано 55 листків непрацездатності  на  
414 днів непрацездатності.

План відвідувань – 7032,  виконано – 8467  ( 120,4 %). 
Всього амбулаторних  відвідувань – 6864;  із  дітей -  1731;  вагітних – 37.

Працює  денний стаціонар в якому за 2017  рік  проліковано 214 хворих.
ФГ  обстеження  пройшли: 361 чоловік із с. Рівне ( 52,9%),  85  чол. З с. 
Благодатне (30,3%).
Проф.щеплення виконано по с. Рівне на 99,4%, по с. Благодатне – 75,4%.

Проводиться інформаційно  - роз’яснювальна робота серед населення по 
питанням профілактики захворювань, поводження в побуті, першій допомозі. 
Всього проведено 33 лекції, 352 бесіди, випущено сан бюлетенів – 12,  зроблено
16 виїздів в інші населені пункти, під час яких  оглянуто  351, з яких 216 особам
надано  невідкладну  медичну допомогу. 
Матеріально технічна  база:
- Проведено  капітальний ремонти приміщення  амбулаторії  на  суму  

447, 454 тис. грн.;  в тому числі  за кошти європейського партнера – 251,350
тис.грн;  ГО  «Рівненська перлина» -  24 285 тис. грн.;  бюджет Рівненської 
сільської ради – 171,819 тис. грн.


