
Звіт
Чорноморського  сільського  голови  Дмитренко А.А.  за  2018 рік.

22 грудня  2018 року  Чорноморській   об’єднаній територіальній 
громаді  виповнилось два роки.    Два роки напруженої  праці, направленої на
розвиток громади.

На  2018 рік  затверджено доходи сільського бюджету у сумі  26 061 677
грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  25 117 624
грн. – з них: власні – 10 089 124 грн., трансферти – 15 028 500 грн.; доходи
спеціального фонду сільського бюджету 944 053 грн.

На протязі року вносилися зміни до бюджету. Уточнений обсяг сільсько-
го бюджету  визначено у сумі 33 815 573 грн., в тому числі доходи загального
фонду  –  32  622  520грн.  З  них  власні  –  13 106  786  грн.,  міжбюджетні
трансферти – 19 515 734грн.;  уточнений обсяг дохідної частини спеціального
фонду визначено у сумі 1 193 053грн., в т.ч. трансферти – 199 тис. грн.,  та
бюджет розвитку – 50 тис. грн.

У 2018 році проведено 17  сесійних засідань  сільської ради та 12 засі-
дань  виконавчого комітету.  На них розглянуто  та  вирішено  всього  332 пи-
тання. Із них  58 питань, що  стосуються виконання бюджету та роботи ви-
конавчого комітету сільської ради, 35  заява з правово-організаційної дія-
льності сільської ради,  114  заяви з земельних питань, 78 – з оформлення 
прав власності.

У  2018  році до  Чорноморської сільської ради надійшло  316  пи-
сьмових   заяв  від жителів громади про надання матеріальної допомоги  

Виконавчим апаратом  сільської ради  у  2018  році:
- Виконано 268  нотаріальних  дій;
- 59  актів  цивільного стану;
- Оформлено 626 справи на отримання соціальних допомог;
- Субсидій на ЖКП, скраплений газ та тверде паливо – 299;
- Видано повідомлення про всі види  соціальних допомог – 859;

По зверненням громадян  видано  всього -  2554 довідок.  Із них:  архівних, 
для нарахування пенсії – 207;  довідок  по  ЖКП – 242;  про склад сім’ї - 211; 
450 заяв  з питань реєстрації громадян, 605 -  із земельних питань.
Крім того:

- Видано 232  витягів з рішень  сесій та виконкомів сільської ради;
- 67  нотаріальних довідок;
- 100 довідок в різні органи по захисту прав громадян (матеріальних, 

правових);
- 839 – довідок по  соціальному захисту.

По Програмі  «Турбота»  для захисту найменш захищених верств 
населення сільською радою витрачено 300 000 грн (надання матерільної 
допомоги на лікування, навчання, поховання, покращення житлово-
побутових умов проживання.



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

Трудовий архів: 
      За 2018 рік  впорядковано  60 одиниць документації по роботі сільської 
ради,  трудового архіву – 25 одиниць; видано 290 довідок  на  оформлення  
пенсій; з них – 59 за  запитами  із-за  кордону.

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

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

Видатки  на  утримання апарату  в сільському бюджеті за 2018 рік
заплановані у сумі 1 823 181 грн., профінансовано 1 662 009 грн.  або 92,0%, 

З  них: на оплату праці -1 122 221 грн., нарахування на оплату праці-
260 711 грн., 

   Відділ  освіти, культури та  спорту,  сім’ї, дітей та молоді, соціального 
захисту населення на  чолі  із  начальником  відділу  та  двома  фахівцями 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 – 20  та свідоцтва -  про базову освіту 
-32 випускникам  2017 – 2018 навчального  року;

-  відправлено на оздоровлення дітей з числа дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування на базі відпочинку «Маяк» с. Коблево – 4, на базі  
відпочинку «Надія» м. Очаків – 3 дітей  за кошти державного бюджету.

Зібрано та сформовано пакети документів, згідно яких 4 особи з числа 
дітей-сиріт, яким виповнилось 18  років отримали одноразову допомогу 
( 7 240 грн).

Проведена робота по пошуку житла та підготовці документів, що дало 
можливість отримати кошти державної субвенції на придбання житла для ди-



тини – сироти.  Придбано житловий будинок в селі Чорноморка по вулиці 
Чорноморська, 155  вартістю 328 772 грн. (  303 015 грн – державної 
субвенції, 25 757 грн – кошти сільської ради).

2018 рік в закладах освіти пройшов під лозунгом розвитку Нової украї-
нської школи.  Для учнів  1 класів Нової   української школи придбано меблі, 
дидактичний матеріал та інші знаряддя. 3 заступники директорів шкіл, учи-
телів початкових класів, 3 вчителя  фізкультури  пройшли  навчання для 
роботи в умовах Нової української школи.

Багато уваги приділяється безпеці  учнів. Проведено навчання з пожеж-
ної  безпеки та цивільного  захисту керівного складу сільської ради та закла-
дів освіти. ( 11 чоловік – 6 398,4 грн). Проведено обстеження систем  
блискавкового захисту ( 9 627 грн).   Проведено лабораторне дослідження пи-
тної води ( 1 516. 37 грн).  Проведено укомплектування  протипожежних  щи-
тів в закладах  освіти та культури,  придбано вогнегасники у кількості 35 шт. 
на суму 22 000 грн.  проведено навчання операторів газових котелень ( 2 чол. 
– 3150 грн)

Організовано та проведено спільно з районним відділом освіти 
Очаківської райдержадміністрації  та відділом освіти Куцурубської ОТГ  ІІ 
етап Всеукраїнських олімпіад  з навчальних предметів , прийняли  участь  від
Чорноморської сільської ради – 37 учнів , з них  - 9 учасники ІІІ обласного 
етапу,  учні отримали високі результати в Очаківському районі   - 14 учнів;

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

- Подано заявку до Миколаївського обласного інститут післядипломної 
освіти про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019 році  20 
педагогічних працівників Чорноморської сільської ради;

-  Замовлено та видано новорічні подарунки  закладам освіти, 
працівникам  та дітям Чорноморської сільської ради – 920.( 55 200 грн8 В 
Чорноморській ОТГ  всі проживаючі  діти  від року до  17  отримали на 
новорічні свята подарунки  не залежно 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 2018 рік 
департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА .

           Другий рік в  штаті  сільської ради  працює  державний реєстратор
майнових прав на  нерухоме майно та їх обтяжень.

За 2018 рік  державним реєстратором  прийнято та розглянуто  1 870 
заяв від громадян, по яким проведено державну реєстрацію майнових прав на
загальну суму 203 450,00  грн .



На утримання централізованої  бухгалтерії в кількості 5 шт. од. запла-
новано видатків на поточний період у сумі 579 117грн., профінансовано  525
812,97 грн. або 91,0%, з них: на оплату праці 380 259,43 грн., 

Водопровідно-каналізаційне господарство
У 2018 році до  існуючих 909  абонентів   з централізованого водопо-

стачання  в с. Чорноморка, додалось  149 абонентів із с. Благодатне та 38 з 
села Осетрівка.

Встановлено 4  станції управління «Каскад 20.40А» в селі Чорноморка: 
по вулиці Очаківська, Суворова (МТФ), «Бригада»  № 10 та по вулиці 
Приморська , башта № 5.

2 станції в селі Благодатне.
В селі Осетрівка встановлено  станцію управління свердловиною.
Весь рік проводились ( по потребі)  поточні ремонти по мережі водопо-

стачання та  водовідведення, усунення аварій, ремонт КНС.
За 2018 рік  водопровідно –каналізаційне господарство  сільської ради  

подало населенню 107 107,7  куб.м води на суму 847,486 тис. грн.; організаці-
ям – 7 216,3 куб.м води на суму 102, 844 тис. грн. 
вивезено  рідких  побутових відходів 2 783 куб.м на суму 569,25 тис. грн.;   
твердих  побутових відходів – 11 522 куб.м на суму 261,952 тис. грн.  

Заплановано видатків у сумі 1021548,00 грн., профінансовано  974504,61
грн.,або 95,0 %,  з них: на оплату праці 303697,58 грн., 

Для ефективності проведення  робіт по благоустрою  територій 
громади  створено комунальне підприємство «Бейкуш».  У 2018 році для 
КП «Бейкуш» придбано чотири одиниці техніки: підйомник монтажний та 
екскаватор – бульдозер на базі тракторів МТЗ-82.1,  роторну косарку та авто-
мобіль  міні фургон ЗАЗ  Lanos.

Проведено ремонтні роботи вуличного освітлення:
- По вулиці Чорноморська в селі Чорноморка прокладено 1350 м 

електорокабелю СИП та встановлено вуличні ліхтарі LED 25 шт. ; по 
вул. Суворова (госпдвір) – 150 м СИП та ліхтарів 6 шт.; по вулиці Бере-
занська – 150 м; по вулиці Приморська – 1 ліхтар, Лагерна коса – 2 лі-
хтаря.  Всього по селу Чорноморка – 1650 м СИП і 39 ліхтарів.

- В селі Благодатне  прокладено 1450 м електрокабелю  СИП, встановлено
два  ліхтарі «Кобра»;

- В селі Рівне по вулиці Центральна прокладено 1000 м кабелю СИП, 
встановлено 10   ліхтарів LED; по вулиці Зелена – кабелю СИП – 1300 м,
ліхтарів LED – 14 шт. всього – 2300 м кабелю СИП і  24ліхтарі LED.

- В селі Березань встановлено 1 ліхтар LED.
- 100 000 грн. - поточний ремонт сільського стадіону с.Чорноморка,
- 4 144 грн. - очищення доріг від снігу с. Рівне.
- 199 986 грн. - поточний ремонт дорожнього полотна по вул. 

Чорноморська  с.Чорноморка.



- 149 813 грн. - поточний ремонт дорожнього полотна по вул.Приморська.
с.Чорноморка

- 59 000 грн. - поточний ремонт обладнання бюрдюро-відбійника на Лаге-
рній Косі.

- 199 215 грн. - поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Центральна с.Благодатне

- 128 978 грн.- поточний ремонт теплотраси по вул.Суворова  
с.Чорноморка.

- 119 846 грн. - поточний ремонт тротуару в с.Рівне.
- 70 285 грн. - поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Суворова 

с.Чорноморка

На  звітний  рік  заплановано  видатків  у  сумі   2622312,00  грн.,
профінансовано  2459371,09 грн., або 94,0 % з них: на оплату праці 408903,66
грн., 

Освіта.

В Чорноморській  ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається  259  учнів у  15  
класах.  Педагогічний колектив  складає  28  вчителів,  одинадцять із них  
мають  вищу категорію.  

Організовано  підвіз  учнів до  школи.  Щоденно  підвозиться 62  дітей.
При  школі працює  десять  гуртів;  три із них  навчальні,  два  спорти-

вні. В роботі гуртків  беруть  участь 74 відсотків  школярів ( 192  учні).  Збі-
рні  команди  школи із  волейболу, баскетболу, легкої атлетики, футболу, 
карате приймають активну  участь іу  районних та обласних змаганнях  за-
ймаючи І-ші,  ІІ-гі  місця. 

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.

В  Рівненській  ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається   116 учнів  у  11  кла-
сах.  Педагогічний колектив  складає  18  вчителів,  7  із них  мають  вищу 
категорію.

Регулярно здійснюється  підвіз  учнів із  села  Благодатне. 
Гарячим харчуванням  охоплено  98  %  учнів.  Діти  пільгових кате-

горій, а також   із малозабезпечених та багатодітних  сімей  харчуються без-
коштовно.  

У 2018 році проведено роботи по утепленню приміщення школи 
(друга черга);  побудовано спортивна площадка  з полем для міні футболу зі  
штучним покриттям. 



Благодатненський НВК
Благодатненський  навчально – виховний комплекс  складається з  2 

підрозділів:
Шкільного  «загальноосвітня школа І ступеню , в якій навчається  18 учнів;
Дошкільного  дошкільний навчальний заклад  - одна різновікова група -         
15 дітей.

Працюють  11 працівників:  4 вчителя,  2 вихователя (1 вихователь в 
декретній  відпустці),
 5  техпрацівників.

 На  опалення  в 2018 році витрачено 171 653  грн. оплату  електро-
енергії -32 007 грн.

Роботи :  заміна всіх  вікон ( 69 шт.)  та дверей ( 5 шт.)  на енерго-
зберігаючі,  ремонт ганку школи,  ремонт котельні.
Проведено швидкісний інтернет  з  WI –FI( вайфаєм ) 
Для потреб НВК  закуповуються   канцелярські та господарські товари, мию-
чі та дизинфікуючі засоби, медикаменти, будівельні матеріали.

За рахунок субвенція з місцевого бюджету та відповідної субвенції з
державного  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  зага-
льної середньої освіти «Нова українська школа»   було придбано для поча-
ткової школи дидактичні матеріали на загальну суму 73 201грн., придбання
меблів ( парти, полиці) – 49 977грн.

Вартість батьківської плати за харчування у розмірі 13,70 грн. в день
на одну дитину. Вартість одноразового  гарячого харчування у загальноосві-
тніх закладах Чорноморської сільської ради складає: для учнів 1-4 класів –
11,62 грн., для учнів 5-11 класів – 13,70 грн. в день на одну дитину. Здійснює-
ться одноразове гаряче харчування за кошти місцевого бюджету учнів 1-4
класів та учнів 5-11 класів із числа: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батькі-
вського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних сі-
мей.

Велику радість  школярам  усіх  навчальних закладів громади  
принесли  літні  канікули.  Всі учні 5- 11  класів  отримали  безкоштовні  
поїздки до різних міст України (за власним вибором). Найменші відвідали 
місто Київ, де побували на екскурсіях   та відвідали  столичний  цирк.   Сі-
льська рада  виділила 100 000 грн.

На утримання установ освіти в сільському бюджеті на 2018 рік запла-
новано видатків у сумі 14 324 613 грн., ( розрахункові показники  - освітня
субвенція -8 840 300грн. на заробітну плату учителів, додаткова дотація – 1
901 400грн. – заробітна плата іншим працівникам.) За рахунок цих коштів
утримується  дві  загальноосвітні  школи  та  один  НВК.  Профінансовано
12482377,71 грн., або 87,0 %  з них: на оплату праці 7470530,72 грн., нараху-
вання на оплату праці-1605728,66 грн., ( з яких на оплата з нарахуваннями



для  педагогічних  працівників  використано  освітньої  субвенції  у  сумі
7195796,38 грн., додаткової дотації на виплату заробітної плати іншим праці-
вникам у сумі 1640581,19 грн.),  предмети, матеріали, обладнання та інвентар
– 1156045,84  ( на закупку  миючих засобів, господарських товарів, матері-
алів ) , продукти харчування – 433212,44 грн., оплата послуг – 231548,46 грн.,
(  заправка  картриджів,  ремонт  системних  блоків,  оплата  послуг  зв’язку,
інтернету, оплата по поточному ремонту Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Рі-
вне  –  199900,00  грн.),  на   оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  –
1575928,00 грн., ( оплата за електроенергію, природний газ, водопостачання,
теплопостачання, за рахунок додаткової дотації – 90968,00 грн. ), видатки на
відрядження  –  1560,00  грн.,  медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали  –
7823,49 грн.

На 2018 рік заплановано на утримання  шкільного автобуса на виконан-
ня  Сільської  програми "  Шкільний автобус"  видатків в сумі  392 219 грн.,
профінансовано  390 408,72 грн. або 99,5%, 

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
В Чорноморській ОТГ в селі Рівне працює  1 садова група  на  26  дітей,

що знаходиться в приміщенні Рівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яке було капі-
тально відремонтовано. Дитяча група укомплектована  новими меблями,  
предметами та всіма необхідними  матеріалами, що  стало гарним подару-
нком для дітей та їх батьків.

При Благодатненському  НВК також  працює  1садова група  на  15  ді-
тей.   

ДНЗ «Ладоньки» в с. Чорноморка
На кінець 2018 року дитячий садок відвідувало- 90 дітей. Із них: 
- 7 дітей з багатодітних сімей;
- 3 дитини – з малозабезпечених.

Середня відвідуваність за 2018 рік – 55 дітей.
У 2018 році придбано газові плити  ,принтер , миючи та дезинфікуючи 

засоби, частково замінено кухонний посуд .Всього придано матеріалів на
59 000грн.

У закладах дошкільної освіти  працюють шість кваліфікованих педаго-
гів з великим досвідом роботи. 

Організація харчування проводиться відповідно до санітарних норм та
 « Інструкції з організації харчування». 

Плата за утримання дітей в дошкільних закладахі становить:
- для дітей віком  від 1 до 3 років в сумі 20,27 грн. в тому числі: бю-

джетна плата   - 12,16 грн., батьківська плата -  8,11 грн.    
- для дітей віком  від 3 до 6 років в сумі 31,53 грн. в тому числі: бю-

джетна плата    - 18,92 грн., батьківська плата – 12,61 грн.                             
Особи пільгової категорії  звільняються від плати в ДНЗ відповідно до

чинного законодавства.



На утримання дошкільної освіти на поточний період заплановано
видатків  3012018,00 грн., профінансовано  2714373,83 грн., або 90,0% з них:
на оплату праці 1514274,99 грн., нарахування на оплату праці-343943,95 грн.,
( з яких на оплату праці з нарахуваннями – 1491625,27 грн. базової дотації),
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 44878,63 грн.,  ( на закупку
миючих  засобів,  канцелярських  товарів,  господарських  товарів  )  ,  оплата
послуг  –  16018,36  грн.,(  заправка  картриджів,  оплата  послуг  зв’язку,
інтернету), продукти харчування – 399768,03 грн., на  оплату комунальних
послуг  та  енергоносіїв  –  389499,45 грн.,  (  оплата  за  електроенергію,  при-
родний газ, водопостачання, інших  енергоносіїв – зернові відходи), на меди-
каменти та перев’язувальні матеріали – 5990,42 грн. ( оплата медикаментів).

 Діяльність  Чорноморського сільського клубу 
За штатним розписом у СК працюють 5 чоловік:
Завклубом
Керівник музичний,
Прибиральниця службових приміщень,
2 сторожа
 В Чорноморському сільському клубі працюють гуртки за інтересами для 
дорослих:
Вокальний гурт «Червона калина», ВІА «Морський бриз», «Любисток».  кері-
вник Кириченко Олександр
(Дитячий),ВІА «СЕКРЕТ»,Вокально-хоровий колектив «Чорноморочка» кері-
вник Марченко В.М.

Протягом 2018 року працівниками  та гостями Чорноморського сільсь-
кого клубу були проведені різні за формою та тематикою культурно-дозвілеві
заходи, (близько 121), з яких висвітлювали події місцевого,загально-народно-
го та державного значення.
З них: 14- аматорськими колективами, на яких було присутньо   3500  від-
відувачів,
 11 -професійними колективів:
 (5 дитячих)- Миколаївський академічний обласний театр ляльок та 
(6 дорослих)- Миколаївський Академічний Художній Російський Драмати-
чний Театр.     Загальна кількість присутніх було  2750   чоловік
96  переглядів кінофільмів та дискотек. Загальна сума відвідувачів близько 
12010 чоловік.

Видатки на  утримання клубних закладів на 2018 рік заплановано у сумі
1 082 949 грн., профінансовано  886 078,97 грн. або 82,0%.  З них: на оплату
праці 251 842,35 грн., нарахування на оплату праці- 46357,26 грн., предмети,
матеріали, обладнання та інвентар – 206357,42 грн.,  ( на закупку  миючих
засобів,паперу, канцелярських товарів, проведення святкових заходів до Дня
державних та  місцевих  свят  )  ,  оплата  послуг –  230333,34 грн.,(  заправка
картриджів, оплата послуг зв’язку, інтернету, на  оплату комунальних послуг



та енергоносіїв – 151188,60 грн., ( оплата за електроенергію, та зернові від-
ходи для опалення сільського клубу). 

199 900грн. сільська рада витратила на поточний ремонт спортзали Рів-
ненського Буд.культури с.Рівне.

37 000грн –на оренду сцени до Дня Незалежності України по Програмі
«Розвитку культури».

БІБЛІОТЕКИ

Чорноморська  сільська рада зберегла всі  сільські бібліотечні  заклади, 
які  існували.
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.
На утримання бібліотек в кількості  2 од. заплановано видатків на по-

точний період у сумі 98207,00 грн., профінансовано  93079,39 грн. або 95,0%,
з них:  на оплату праці 2 бібліотекарів  73002,53 грн., нарахування на оплату
праці-20076,86 грн..

субвенції з місцевого бюджету: 
Затверджено  видатків   на  2018  рік   у  сумі  664774,00  грн.,   та

профінансовано  до бюджету Очаківського районну на виконання загально-
районних програм  у сумі 660436,00 грн., з них:

- Комунальному закладу Очаківському центру первинної  медико-саніта-
рної  допомоги Очаківської  районної  ради на оплату комунальних послуг  в
сумі 88100,00 грн.;

- Управлінню соціального захисту населення у сумі 4922,00 грн. -  послу-
ги зв’язку особам пільгової категорії, послуги з газопостачання, електропо-
стачання пільгової категорії населення ( інваліди зору),;

-   Очаківській центральній  районній лікарні:  271044,00 грн.  (10900,00
грн. – для закупівлі рентгенівської трубки на флюорограф, 260144,00 грн. –
оплата комунальних послуг.;

-  Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (  надання
соціальних  послуг)  Очаківського  району  –  248370,00  грн.  –  на  утримання
соціальних робітників та підопічних стаціонарного відділення.;

- ДЮСШ Очаківського району «Колос» - 48000,00 грн. – оплата праці
тренеру, який працює в с.Рівне.



Передано субвенцію до обласного бюджету  на придбання комп’ютерної
техніки у сумі 4338,00 грн.

   На  виконання Комплексної  програми " Профілактики злочинності, 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян, 
реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркоти-
чних засобів, психотропних речовин та прекурсорів" профінансовано  60 000 
грн. на  харчування працівників УМВС України по охороні порядку на Лаге-
рній косі с. Чорноморка.

На здійснення видатків на виконання делегованих державних повнова-
жень – амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу перераховано ра-
йонному бюджету 3 305 300 грн., або 100%.

На  виконання  Програми « Підтримка державної політики в сфері ка-
значейського обслуговування бюджетних коштів у Чорноморській с/р Очакі-
вського району» профінансовано 47 000 грн. або 100%



Пріоритетними для себе завданнями Чорноморська сільська рада
завжди вважала розвиток соціальної сфери та інженерної, транспортної
інфраструктури населених пунктів, їх належний стан та функціонуван-

ня. Під цим гаслом ми працювали і в 2018 році. За рік реалізовані
проекти:

№
п/
п

Назва проекту
Вартість проекту,

грн.
Фіансування

1 Капітальний ремонт ( уте-
плення стін) будівлі Рі-
вненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів) в с.Рі-
вне

1 098 668,00 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на формування 
інфраструктури ОТГ

357 116,00 Сільський бюджет
2 Придбання підйомника 

монтажного спеціалізовано-
го ОПТ -9195 на базі 
трактора Беларус  82.1

1 168 000,00 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на формування 
інфраструктури ОТГ

3 Придбання екскаватора-
бульдозера ЕО-2621 на базі 
трактора Беларус 82.1, або 
еквівалент за технічними 
характеристиками

895 000,00 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на формування 
інфраструктури ОТГ

4 Капітальний ремонт Рі-
вненської  ЗОШ (утеплення 
приміщень Рівненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів) с. Рівне

73 943,00 Сільський бюджет

5 Придбання газових плит 
для Чорноморського дитя-
чого садка

27 900,00 Сільський бюджет

6 Придбання принтерів, 
телевізорів, ноутбуків для 
Чорноморської ЗОШ, Рі-
вненської ЗОШ та 
Благодатненського НВК

67 028,00 Сільський бюджет

7 Придбання ноутбуків для 
Чорноморської ЗОШ, Рі-
вненської ЗОШ та 
Благодатненського НВК

19 868,00 Субвенція з місцевого 
бюджету за рахунок 
залишку коштів освіт-
ньої субвенції, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду 
( Обласний бюджет)

8 Придбання станції Каскад 
для управління глибинними

53 200,00 Сільський бюджет



насосами для артезіанської 
свердловини  с. Осетрівка

9 Придбання гітарного про-
цесора

6 764,00 Сільський бюджет

10 Придбання стенда загиблим
воїнам в с. Рівне

9 350,00 Сільський бюджет

11 Придбання водяного лічи-
льника

6 950,00 Сільський бюджет

12 Придбання мотокоси 13 214,00 Сільський бюджет
13 Придбання піддашку для 

Рівненської  ЗОШ
16 780,00 Сільський бюджет

14 Придбання драбини для 
вуличного освітлення

7 699,00 Сільський бюджет

15 Придбання котла КПС -400 
( на соломі) котельня 
Чорноморська ЗОШ

567 000,00 Сільський бюджет

16 Поточний ремонт Рі-
вненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

199 900,00 Сільський бюджет

17 Поточний ремонт водо-
провідної мережі по вул. 
Центральна, Івана Франка, 
Шевченка с. Благодатне

197 019,04 Сільський бюджет

18 Поточний ремонт КНС по 
вул..Суворова  с. 
Чорноморка

77 079,48 Сільський бюджет

19 Поточний ремонт сільсько-
го стадіону с. Чорноморка

100 000,00 Сільський бюджет

20 Поточний ремонт дорож-
нього покриття  по 
вул.Чорноморська, с. 
Чорноморка

199 986,35 Сільський бюджет

21 Поточний ремонт дорож-
нього покриття по вул.. 
Приморська, с. Чорноморка

149 813,45 Сільський бюджет

22 Поточний ремонт дорож-
нього покриття  по вул.. 
Центральна, с. Благодатне

199 215,45 Сільський бюджет

23 Поточний ремонт дорож-
нього покриття  по вул.. 
Суворова, с. Чорноморка

70 285,00 Сільський бюджет

24 Поточний ремонт обладнан-
ня бард юро-відбійника на 
Лагерній Косі 

59 000,00 Сільський бюджет



25 Поточний ремонт тепло-
траси по вул.. Суворова, 
с.Чорноморка

128 978,07 Сільський бюджет

26 Поточний ремонт тротуару 
в с.Рівне

119 846,00 Сільський бюджет

27 Поточний ремонт спорти-
вної зали Рівненського Бу-
динку культури с.Рівне

199 900,00 Сільський бюджет

28 Ремонт та придбання 
обладнання 2 класів 
Чорноморської ЗОШ 

240 000,00 Сільський бюджет

29 Придбання метало пласти-
кових вікон та конструкцій 
для Рівненської ЗОШ

119 580,00 Сільський бюджет

30 Придбання метало пласти-
кових вікон та конструкцій 
для Благодатненського НВК

204 910,00 Сільський бюджет

31 Придбання матеріалів для 
поточного ремонту водо-
провідної мережі с. 
Благодатне по 
вул..Центральній і І.Франка

46 368,43 Сільський бюджет

32 Придбання білизни та по-
стільних речей для Рі-
вненської ЗОШ ( подушки, 
наматрацники, рушники, 
постільна білизна, тюль, 
штори, напольне покриття)

36 968,25 Залишку коштів освіт-
ньої субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду

33 Придбання меблів для Рі-
вненської ЗОШ 

73 706,00 Залишку коштів освіт-
ньої субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду

34 Придбання меблів для 
Чорноморської  ЗОШ 
( парти, стільці)

63 095,00 Залишку коштів освіт-
ньої субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду

35 Придбання дидактичних 
матеріалів для учнів поча-
ткових класів, що навчаю-

73 201,00 Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечен-
ня якісної, сучасної та 



ться за новими методиками 
для Рівненської ЗОШ, 
Чорноморської ЗОШ та 
Благодатненського НВК.

доступної загальної 
середньої освіти « Нова
українська школа» за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету

8133,00 Сільський бюджет
36 Придбання сучасних  ме-

блів для  початкових класів,
що навчаються за новими 
методиками для Рівненської
ЗОШ, Чорноморської ЗОШ 
та Благодатненського НВК.

49 977,00 Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечен-
ня якісної, сучасної та 
доступної загальної 
середньої освіти « Нова
українська школа» за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету

93 800,00 Сільський бюджет
37 Придбання принтерів для 

Рівненської та 
Чорноморської ЗОШ

8 600,00 Сільський бюджет

38 Придбання електротехні-
чної продукції на вуличне 
освітлення с. Рівне

70 684,04 Сільський бюджет

39 Придбання автомобіля ЗАЗ 
LanosGargo

249 900,00 Сільський бюджет

Технічний нагляд по рекон-
струкції спортивного май-
данчика для міні-футболу зі
штучним покриття по 
вул.Центральна с.Рівне

29 137,00 Сільський бюджет

Поточний ремонт дороги по
вул.. Центральна 
с.Благодатне Очаківського 
р-ну Миколаївської області

198 983,00 Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 
забезпечення будівни-
цтва, реконструкції, 
ремонту та утримання 
доріг загального кори-
стування місцевого 
значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у 
населених пунктах за 
рахунок відповідної 
субвенції

Придбання житла для дітей-
сиріт за адресою: 

303 015,00 Субвенція з місцевого 
бюджету на проектні, 



с.Чорноморка 
вул..Чорноморська, 155

будівельно-ремонтні 
роботи, придбання жи-
тла та приміщень для 
розвитку сімейних та 
інших форм виховання, 
наближених до сі-
мейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб 
з їх числа за рахунок від-
повідної субвенції

25 757,00 Сільський бюджет
Придбання косарки 23 467,00 Субвенція з державного 

бюджету місцевим бю-
джетам на формування 
інфраструктури ОТГ

10 533,00 Сільський бюджет
Придбання радіосистема мі-
крофона для сільського клу-
ба с.Чорноморка

9 402,00 Сільський бюджет

Технічний нагляд по капіта-
льному ремонту (утеплення 
стін) будівлі Рівненської 
ЗОШ с.Рівне

15 714,90 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на формування 
інфраструктури ОТГ

Технічний нагляд по капіта-
льному ремонту Рі-
вненського будинку ку-
льтури ( утеплення стін 
спортивної зали)

11 000,00 Залишку коштів 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

Капітальний ремонт Рі-
вненського Будинку ку-
льтури ( утеплення стін 
спортивної зали) с.Рівне

915 462,00 Залишку коштів 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

Придбання сітки 
загороджувальної  для 
спортивного майданчика 
для міні-футболу зі 
штучним покриттям  по 
вул.Центральна с.Рівне

10 000,00 Сільський бюджет

Придбання матеріалів для 60 000,00 Сільський бюджет



поточного ремонту спорти-
вної зали Рівненського бу-
динку культури

ВСЬОГО: 9 040 896,46


