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З метою інформування мешканців Хотінської  громади та забезпечення 

рівня  прозорості  та відкритості діяльності виконавчих органів селищної  

ради, відповідно до п.7 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», дозвольте представити Вам на розгляд  звіт про 

проведену роботу Хотінської  селищної  ради  про  результати роботи у 

2021році. 

Цей період роботи  нашої  громади був насиченим: були і перемоги і 

невдачі, але найголовнішою цінністю є люди нашої громади, їх підтримка і 

непохитна віра в те, що всі труднощі подолаються,  бо наша  громада є 

зразком добробуту та економічного зростання. 

Хотінська  селищна  територіальна  громада була  утворена в січні 2017 

року шляхом об’єднання 2сільських(Кіндратівської  та Олексіївської) та 1 

селищної(Хотінської) рад. 

В 2020 році, згідно перспективного плану формування територій 

громад Сумської  області, Хотінська  селищна  територіальна  громада 

укрупнена шляхом приєднання Біловодської сільської ради. 

 



До складу селищної територіальної громади входить 14 населених 

пунктів: смт.Хотінь, с.Писарівка, с.Кіндратівка,с.Костянтинівка,с.Перше 

Травня,с.Степне,с.Олексіївка,с.Андріївка,с.Володимирівка,с.Новомиколаївка,

с.Біловоди,с.Журавка,с.Веселівка,с.Водолаги.Чисельність населення СТГ 

станом на 01 січня 2022 року склало - 5909 осіб. У тому числі дітей : 

дошкільного віку-114, шкільного віку - 423 . 

Площа  території громади складає -  242.73 кв.км. 

Внаслідок об’єднання утворено 3 старостинських округи:- 

Кіндратівський, Олексіївський  та Біловодський, представництво інтересів 

яких здійснюють старости та спеціалісти.Діяльність працівників селищної 

ради і депутатського корпусу є відкритою та прозорою. 

 

Селищна  рада  працює у складі 22 депутатів, що в повній мірі 

забезпечує ефективну роботу представницького органу, зі складу яких 

створено чотири постійних комісії: 

- комісія з питань  планування місцевого бюджету, регіональної 

економічної політики, соціально-економічного розвитку, фінансів, 

цін, приватизації, інвестицій та міжнародного співробітництва; 

- комісія з питань житлового-комунального господарства, 

комунального майна, будівництва, екології, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та транспорту; 



- комісія з питань законності, прав людини, депутатської діяльності, 

громадського  порядку, боротьби з корупцією, організованою 

злочинністю, з правових питань та регуляторної  політики; 

- комісія з освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури 

     та соціального захисту  населення. 

 З метою забезпечення виконання повноважень селищної ради утворено 

відділи, сдужби та комунальні господарства : 

       Фінансове управління; 

       Відділ освіти ; 

       Відділ культури, молоді , спорту та туризму; 

        Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою,архітектури,  

       містобудування, цивільного захисту та охорони навколишнього  

       середовища; 

       Загальний  відділ; 

       Відділ  соціального захисту  населення; 

       Відділ «Служба у справах дітей» 

       КЗ «Хотінський ЦНСП» 

       КП «Господар» 

       КП «Благоустрій» 

       КП «Добробут» 

       КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт.Хотінь» 

В рамках виконання програми комплексного підходу до просторового 

планування території громади головними пріоритетами  роботи були : 

- збереження сталого економічного розвитку , наповнення бюджету 

та його виконання; 

- реформування освітньої галузі та надання якісної освіти; 

- впровадження медичної реформи та збереження здоров’я 

населення; 

- надання якісних соціальних послуг, соціальний захист   вразливих 

груп населення, соціальний захист військових та ветеранів; 



- розбудова безпечного суспільства; 

- культура, спорт та туризм; 

- землевпорядкування та екологічна безпека. 

 

Робота   Виконавчого комітету  та  загального  Відділу селищної ради 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. 

Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше 

одного разу на квартал. 

 

Координуючою ланкою у роботі селищної ради  був депутатський 

корпус ради та виконавчий комітет, які проводили роботу по розгляду 

планових питань.За звітний  період  було підготовлено та проведено - 12 

засідань сесій селищної  ради. Прийнято - 228 рішеннь. Для підготовки  

питань на розгляд сесії постійно залучалися виконавчий комітет селищної 

ради, депутатський корпус, загальний відділ та керівники підрозділів, 

установ та організацій, розташованих на території громади.Засідання сесій 

проводились планово, проекти рішень попередньо розглядались на 

засіданнях постійних комісій. На засіданнях сесій розглядалися питання 

формування програм соціально-економічного розвитку територіальної 



громади, формування місцевого бюджету та уточнення по підсумках  

виконання, заходи по благоустрою, проблеми житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я,освіти, культури, надання соціальних та 

адміністративних послуг, земельні питання.Були прийняті відповідні рішення 

та поставлені на контроль постійних комісій та виконавчого комітету 

селищної ради.Виконавчий комітет селищної ради також проводив роботу 

планових питань,усних та письмових звернень, кількісний склад якого   11 

осіб. За  період 2021 року  виконавчим комітетом селищної ради було 

проведено - 16 засідань, прийнято - 117 рішень. 

Впродовж року проведено значну роботу по укомплектуванню 

структурних підрозділів селищної ради професійними кадрами.Для реалізації 

ефективної  роботи створювалися нові відділи та вносилися зміни до штатної 

чисельності.За звітний період  проведено 6 засідань конкурсної комісії на 

заміщення вакантних посад селищної ради та її підрозділів, було призначено 

на посади 7 осіб.Найважливішою формою забезпечення зворотнього зв’язку 

між селищною радою та жителями громади є звернення громадян, а 

інформація, що міститься в них, найчастіше є орієнтиром при прийнятті 

важливих рішень, що стосується інтересів населення громади. 

 

Виконавчий комітет селищної ради постійно працює із зверненнями 

громадян, так за 2021 рік до селищної ради надійшло - 153 звернення, з них : 



-75 надійшло поштою  

-78 на особистому прийомі. 

По всіх зверненнях надано відповіді та прийнято необхідні рішення. 

Селищною радою надана матеріальна допомога - 26 громадянам, з них - 21 

отримали допомогу на лікування, це малозабезпечені громадяни, почесні 

донори, військовослужбовці та інваліди) , 5   громадянам була надана 

матеріальна допомога на поховання безробітних. 

Витрати на виплату матеріальної допомоги склали -168,13 тис гривень. 

Основними питаннями у зверненнях громадян залишаються питання: 

- соціального захисту-70; 

- аграрної політики та земельних відносин-25; 

- комунального господарства -19; 

- житлової політики -14 та інше. 

В громаді  функціонує офіційний  сайт селищної ради та сторінка в 

фейсбуці, де  розміщуються всі заходи та новини громади. Сайт 

легкодоступний та відкритий для жителів та гостей громади. З метою 

інформування населення на інформаційному стенді, офіційному вебсайті 

розміщено законодавчі акти, зразки оформлення звернень, відомості про 

посадових осіб, що ведуть прийом громадян та інше. Інформація в разі змін 

оновлюється та доповнюється.  

 



        За звітний період селищним головою було видано 258 розпоряджень, з 

них: 

75- про основну  діяльність; 

183- особового  складу (кадрові). 

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проводилася робота щодо створення необхідних умов для 

реалізації права громадян на отримання інформації, яка відноситься до 

категорії публічної. За звітний період  до селищної ради надійшло 42 

інформаційних запитів. Всі запити своєчасно розглянули, задовольнили та 

забезпечили інформування запитувачів у встановлений Законом України 

«Про доступ до публічної інформації» термін .Також за звітний період було 

отримано -12 запитів з «Гарячої лінії» на які надано відповіді у встановлений 

Законом термін. 

Крім того до селищної ради  та її підрозділів за 2021 рік  надійшло- 

5015 листів  та запитів. Кількість вихідної кореспонденції за цей період 

склала-3382 документів, в тому числі відповіді на запити, пов’язані з 

вирішенням питань життєдіяльності  громади. Значна увага приділяється 

якості підготовки документів та дотриманню термінів їх виконання, 

порушень терміну виконавської дисципліни не встановлено. 



В селищній раді  створено  трудовий архів для  зберігання документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що 

не належать до  архівного Національного фонду. Жителі громади у  разі 

потреби в отриманні  архівних  довідок про заробітну плату, копій 

документів (з кадрових питань) мають можливість швидко отримати архівні 

документи. 

 

Як і загалом в Україні, на території  громади смертність перевищує 

народжуваність. За звітний період  2021 року на   території Хотінської СТГ 

народилося - 21  немовлят,  а померло -114 осіб, зареєстровано 10 шлюбів. 

Надано довідок про реєстрацію місця проживання, склад сім’ї та інші - 1433 . 

У звітному 2021 році органом реєстрації місця проживання фізичних 

осіб Хотінської селищної ради надано - 816 послуг. За період з 01.01.2021 по 

31.12.2021 року відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб 

розглянуто  -271 заяви щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб, з них: 

        Зняття з реєстрації місця проживання – 231: 

- за рішенням суду – 3; 

- по смерті – 121; 

- зміна місця проживання – 60. 



- за повідомленнями про зняття  з реєстрації місця проживання 

особи, які надійшли від інших органів реєстрації –  знято з 

реєстрації 47 осіб  (це особи, які здійснили реєстрацію місця 

проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці 

одночасно із зняттям з реєстрації місця проживання на території 

Хотінської СТГ) 

       Реєстрація місця проживання: 

- реєстрація місця проживання фізичних осіб –165 (з них реєстрація 

місця проживання з одночасним зняттям з попереднього місця 

проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці – 83) 

- реєстрація місця проживання малолітньої дитини – 25,    реєстрація 

новонароджених дітей – 21. 

 

 

Станом на 31.12.2021 року спеціалістами органу реєстрації було 

заповнено Реєстр територіальної громади на 85%. 

Відповідно до «Порядку видачі довідки про реєстрацію місця 

проживання особи» органом реєстрації місця проживання фізичних осіб 

станом на 31.12.2021 року за заявами громадян надано 254 довідки про 

реєстрацію місця проживання особи. 



Також, органом реєстрації місця проживання фізичних осіб були 

вчасно розглянуто та надано 120 обґрунтованих та повних відповідей у 

терміни, передбачені чинним законодавством на запити органів місцевого 

самоврядування, державних нотаріальних контор, територіальних органів 

ДМС, судів, адвокатів та інших органів державної влади.  

        Одним із основних напрямків роботи Хотінської  селищної ради є 

вирішення питань, які стосуються регулювання земельних відносин  

селищної територіальної громади з орендарями – фізичними і юридичними 

особами. Їхня важливість полягає не лише в задоволенні потреб орендарів, а і 

в наповненні бюджету громади.  

 

Проведено аудит земельних ділянок комунальної власності, які 

перебувають в орендних відносинах. Так, на сьогоднішній день, на території 

громади укладено 52 договори оренди на загальну площу 2 216,3233 га. 

Впроваджуються заходи з ефективного використання земель територіальної 

громади. 

                           

Виконання  бюджету  громади 

 

Загальний обсяг доходів в 2021 році склав  - 70 271 643 грн,   в тому 

числі: 



-  Загального фонду – 65666,4тис грн 

- Офіційні трансферти до загального фонду  -21865,7тис грн 

- Доходи спеціального фонду – 4605,2тис грн 

в т.ч.  без урахування офіційних трансфертів – 2152,2тис грн 

- Офіційні трансферти до спеціального фонду -2453,0тис грн 

 

Загальна кількість  видатків за 2021рік по  Хотінській СТГ склала  - 

65226,7 грн з них:  

- видатки загального фонду  - 52642,7тис грн,  

в тому числі захищені статті – 43921,6 тис грн  

- Не захищені статті – 8721,06 тис.грн 

Видатки спеціального фонду – 12584,0 грн 

 



Витрати  на придбання  селищною радою за 2021 рік : 

 

1. Система відеоспостереження (встановлення відеокамер на виконання 

заходів програми «Безпечна програма»  -116 400,00(місцевий бюджет-

16400,00,  субвенція -100 000,00) 

2. Придбання ескаватора -280 000(місцевий бюджет) 

3. Дитячий ігровий майданчик-2 комплекти -99 748,00(місцевий бюджет) 

4. Косарка роторна, мотокоси -119 682,28 (місцевий бюджет) 

5. Придбання ноутбуків – 62 124,0(субвенція) 

 

Проведені роботи,   по будівництву, реконструкції  та капітальному  

ремонту об’єктів  селищної ради за 2021 рік : 

 

1. Капітальний ремонт дороги по вул.Поштова -1960 921,38 (субвенція) 

2. Будівництво  мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту в смт.Хотінь – 438 242,68(місцевий бюджет-2835,0; 

субвенція-435 407,68. 

3. Капітальний  ремонт покрівлі ЦНАП с.Писарівка -

1 048 142,05(місцевий бюджет-161 352,31;субвенція-886 789,74) 

4. Капітальний ремонт приміщень ЦНАП с.Писарівка -

2 774 672,22(місцевий бюджет-439 954,08;субвенція-2 334 718,14) 

5. Проведені роботи   по об’єкту «Будівництво водогону по вул.Польова в 

с.Писарівка, вул.Гольченко» -4 902,00(місцевий бюджет) 

6. Поточний ремонт огорожі с.Кіндратівка вул.Центральна -

176 110,45(місцевий бюджет-76 110,45;субвенція-100 000,0) 

7. Реконструкція очисних споруд в смт.Хотінь – 250 000,0(субвенція) 

8. Проведені  послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури 

до широкосмугового Інтернету (Костянтинівка, Біловоди,Водолаги) -

150 000,0(субвенція) 

 



Робота Комунального закладу «Центр  надання соціальних послуг»    

Хотінської селищної ради станом за 2021 рік. 

        

Штат  Центру складається з 12 працівників :  директора, бухгалтера, 

водія та 9 соціальних робітників. 

Протягом 2021 року штатними працівниками Центру було виявлено та 

фактично охоплено соціальними послугами - 113 громадян, які проживають 

на території громади.  

 

Із них : 83 особи обслуговувалися у відділенні соціальної допомоги 

вдома. Протягом року їм було надано -24 403 соціальні послуги на 

безоплатній основі. До Дня осіб похилого віку для них було придбано 

подарункові набори на суму- 6 500 грн, а до новорічних свят новорічні 

подарунки на суму 5 330 грн. 

До Дня інваліда для осіб з тяжкими формами захворювань сформовано 

фруктові набори на суму- 1 510 грн.  

Протягом року Центром надавалися транспортні послуги для  97 осіб 

похилого віку та інвалідів, що проживають у віддалених населених пунктах,  

з метою організації їх підвозу до місцевої амбулаторії та зупинок, з яких 

слідують автобуси, що здійснюють рейсові перевезення до обласного центру. 



У Центрі діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, 

який налічує 18 технічних засобів. Протягом року послугами пункту прокату 

скористались- 8 осіб.       

У відділенні соціально-побутової адаптації  -30 осіб отримали послуги  

з  організації дозвілля та відпочинку, різнопланову інформацію  з питань 

соціального захисту населення та ін.  

Завдяки запровадженню з травня 2021 року інноваційної соціальної 

послуги Університет ІІІ віку -  24 особи відвідали факультативні заняття з 

різних тем. 

У 2021 році соціальним робітникам на суму  -3 328 грн. було придбано 

спецодяг (халати,чоботи). Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами. 

Центр  тісно співпрацює з місцевими   аграріями та місцевим 

благодійним фондом. Так, завдяки їх спонсорській допомозі  для осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, що отримують соціальну послугу догляд 

вдома,  до Великодня було придбано кулічі  на суму - 2 800 грн, до Свята 

Миколая одиноким особам похилого віку придбали подарунки на суму -4800 

грн. Для відділення соціально-побутової адаптації, а саме слухачів 

Університету ІІІ віку  на виділені спонсорські кошти у сумі- 3 000 грн. було 

організовано Новорічні посиденьки з чаюванням. 

 

                        Робота Відділу соціального захисту  населення 

 

За період 2021 року Відділом соціального захисту населення було 

надано матеріальну  допомогу, а саме: 

- виплачено одноразову  матеріальну допомогу учасникам АТО до 6 

грудня, які проходили військову службу не за контрактом – 23 особи на 

суму- 28 750 грн.; 

- виплачено одноразову матеріальну допомоги учасникам АТО, яким 

встановлено статус «Інвалід війни» на поліпшення житлово-побутових 

умов проживання 2 особи  на суму – 44 000 грн; 



- виплачено одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, які 

проходять військову службу за контрактом та членам їх сімей для 

поліпшення житлово-побутових умов 2 особи на суму -4 000 грн; 

- виплачено одноразову матеріальну допомогу почесним донорам України 

на поліпшення матеріально-побутових умов 5 осіб на суму -5 000 грн; 

- виплачено щомісячну грошову допомогу особам, з числа почесних 

громадян, які проживають на території Хотінської селищної ради 3 особи-

на суму 17 416 грн; 

- виплачено  одноразову матеріальну допомогу особам, постраждалим 

внаслідок  Чорнобильської катастрофи І категорії, які є учасником 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – з нагоди відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС 

2 особи на суму -4 000 грн; 

- надані соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги на непрофісійній основі 4 особи на суму - 92 543 грн. 

- виплачено  знижки (пільг) на житлово –комунальні послуги інвалідам по 

зору І групи, інвалідам І групи із захворюванням хребта та спинного 

мозку, почесним донорам та дітям – інвалідам з онкологічними 

захворюваннями ТОВ «Енера Суми» - 2 особина суму- 683,34 грн., ТОВ 

«Сумигаз» - 3 особи на суму -385,79 грн.. 

- відшкодовано витрати, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку 

(абонентна плата за квартирний телефон)окремим категоріям громадян, 

які проживають на території громади  ПАТ «Укртелеком» - 17 осіб на 

суму – 15 133,80 грн. 

- виплачено щомісячну стипендію особам, з числа інвалідів війни та 

учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років (в розмірі 

200грн) та особам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років (в 

розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 



втратили працездатність), які постійно проживають 1 особа  на суму -2 

200 грн. 

- подарункові набори до дня інваліда 5 дітей на суму - 500 грн 

Крім того, у громаді проводились заходи для соціального забезпечення 

населення, здійснюється підтримка та консультації населення з питань 

оформлення субсидій та всіх видів допомог, пільги, санаторно-курортного 

лікування, послуг із забезпечення технічними засобами реабілітації. 

 

Протягом 2021 року спеціалістами соціального відділу було прийнято 489 

пакетів документів  (згідно чинного законодавства), також надано 

консальтації з питань переоформлення субсидії та допомог більше ніж 250 

осіб, проводилася інформаційно- роз’яснювальна робота серед населення  з  

питань оформлення пільги, субсидії, допомоги та забезпечення  технічними 

засобами реабілітації. 

 

                        Робота  Відділу  освіти  селищної  ради за 2021 рік 

 

У відділі освіти Хотінської селищної ради працює -  9 осіб (спеціалісти 

– 2, методисти – 2, бухгалтерія – 5). 

Здобуття дошкільної освіти в Хотінській ОТГ забезпечують 3 заклади 

дошкільної освіти, у яких виховується -114 дітей (станом на 01.01.2022 року). 



Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х років до 6-ти – 

100%. Фактичне число груп – 8. 

 

Мережа  закладів загальної середньої освіти сформована із одного 

опорного закладу – Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, двох 

закладів загальної середньої освіти: Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.  Це три установи, у яких нараховується -32 

класи із контингентом -421 учнів. До першого класу в 2021 році зараховано- 

35 учнів, а в 10-ті класи - 18 учнів.  

 

Педагогічні колективи закладів освіти Хотінської селищної ради 

налічують 90 педагогів: у закладах дошкільної освіти – 22 особи (25%), 

загальної середньої освіти – 68 осіб (75%). 



Відділом освіти Хотінської селищної ради для закладів освіти придбана 

шкільна документація (класні журнали, журнали індивідуальної роботи, 

особові справи, табелі (свідоцтва) успішності, журнали гурткової роботи та 

груп продовженого дня, журнали бракеражу готової та сирої продукції) на 

суму близько -10 000 гривень. 

В 2021 році було придбано: 

Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів:  

- придбано та встановлено систему відеоспостереження  на суму -74 

998 грн, 

- придбано дві газонокосарки на суму- 7 527 грн, будівельні 

матеріали на суму- 10 909 грн, проведено лабораторні дослідження 

на суму- 2 366 грн, придбано комплект дидактичних ігор для 

інклюзії на суму близько- 16 000 грн; 

Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:  

зроблено ремонт учнівських парт на суму-23 520 грн, поточний ремонт 

1 класу на суму- 18 600 грн, придбано будівельні матеріали на суму -36 801 

грн,  пральну машину на суму -8 500 грн, виконано поточний ремонт котлів 

на суму-5 869 грн, придбано комплект дидактичних ігор для інклюзії на суму 

-6 700 грн; 

Олексіївка загальноосвітня І-ІІІ ступенів: зроблено ремонт учнівських 

парт на суму -26 460 грн, поточний ремонт 1 класу на суму -15 851 грн, 

придбано будівельні матеріали на суму близько – 5 331 грн, двері та 

комплектуючі -1 907 грн, встановлено вентиляційне обладнання на суму -47 

500 грн;  

Олексіївський ДНЗ «Дюймовочка»:  

придбано газонокосарку на суму- 3 297 грн, ваги електронні на суму-

220 грн, м’ясорубку -1 852 грн,  двері для котельні -6 000 грн, встановлено 

вентиляційне обладнання на суму-47 500 грн, зроблено ремонт спортивної та 

актової залів на суму -47 200 грн, встановлено протипожежний люк та 

драбину на суму- 23 400 грн; 



Хотінський ДНЗ «Струмок»: придбано будівельні матеріали на суму-5 

380 грн, протипожежні двері на суму- 9 700 грн, вікна -3 860 грн, матеріали 

для ремонту димоходу топкової на суму -7 587 грн; 

Кіндратівський ДНЗ «Вербиченька»: 

 будівельні матеріали  на суму-15 180  грн, вікна, двері, та 

комплектуючі до них -17 400 грн, проведено ремонт роздягальні на суму -12 

546 грн. 

Крім того для проведення поточних ремонтів кабінетів перших класів, 

двох кабінетів фізики, чотирьох туалетних кімнат та приміщень закладів 

освіти було закуплено будівельні матеріали на суму близько 247 тисяч 

гривень. 

Виділено кошти на співфінансування до обласного бюджету для 

закупівлі 34 ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти в сумі- 62124 гривень.  

Всі працівники закладів освіти пройшли медичний огляд, на що було 

витрачено  близько 45 тисяч гривень. 

 

В громаді забезпечено безкоштовний підвіз педагогічних працівників 

як шкільними автобусами так і громадським транспортом. В 2022 році за 

підвіз педагогів було відшкодовано перевізникам 58 тисяч гривень. 



Для підвезення учнів шкільними автобусами закуплено паливно-

мастильні матеріали на суму - 150 тисяч гривень та на технічне 

обслуговування автобусів витрачено 36 тисяч гривень. 

В Хотінській спеціалізованій школі зроблено капітальний ремонт 

актової  зали на суму-630 000 грн,  закуплено обладнання та меблі на суму 

348 614 грн в рамках проекту «Спроможна школа», 340,920 тис. грн 

(державний бюджет  - 313 751,0 місцевий бюджет - 34,863 тис. грн). 

В Хотінську спеціалізовану школу завдяки благодійному фонду «Разом 

з Кернел» було придбано та встановлено опалювальний твердопаливний 

котел на суму- 456 000 гривень. 

В Кіндратівській загальноосвітній школі зроблено капітальний ремонт 

покрівлі на суму -978 700 гривень. 

Всі заклади освіти Хотінської селищної ради забезпечені миючими, 

дезінфікуючими, антисептичними, лікарськими засобами та засобами 

індивідуального захисту, безконтактними термометрами на 100  відсотків.   

Для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

знаходяться під опікою (2 дитини) закуплена шкільна, спортивна форми, 

рюкзаки, блузи, джемпера на суму -7400 гривень. 

Для нової української школи за кошти місцевого бюджету закуплено 

одномісні парти та стільці, пуфи, дошки аудиторні, фліпчарти, коркові 

дошки, столи для вчителів на суму -84966 гривень. Закуплено відкриті шафи 

для зберігання засобів навчання на суму 47083,00 грн (4708,30 грн – МБ, 

42374,70 грн – ДБ), ноутбуки (3646,00 грн – МБ, 32806,00 грн – ДБ), 

проектори та мультимедійні дошки (38322,00 грн – МБ, 44188,00 грн – ДБ), 

дидактичні матеріали (25405 грн – МБ, 44595грн – ДБ). За кошти місцевого 

бюджету придбано: документ камери, струменевий принтер, ламінатори,  

колонки на суму- 23595,00 грн.   

Для забезпечення шкіл спортивним інвентарем було виділено 50 000 

грн, які було повністю використано. 



У 2021 році гарячим харчування охоплено 395 учнів 1-11 класів, що 

становить 88% від загального контингенту школярів, з них учнів 1-4 класів – 

196 учнів (100 %), 5-9 класів – 169 учнів (85%), 10-11 класів – 32 учні (58%), 

учнів пільгових категорій – 38 осіб (100%). 

Разове гаряче харчування організоване у всіх закладах загальної 

середньої освіти. Середня вартість харчування на одну дитину 1-4 класів та 

учнів пільгових категорій становить 20,00 гривень.  

З місцевого бюджету на харчування учнів та вихованців ЗДО у 2021 

році було виділено 1 626 111,1 грн, використано – 928 846 грн. 

Заходи, які були проведені: 

- участь у першому (зональному) турі конкурсу «Учитель року – 2021» 

в номінації «Математика» (Учитель Хотінської спеціалізованої 

школи I-III ступенів Криницька Ірина Борисівна, де здобула ІІ місце); 

- І етап обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів 

закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля», де прийняли участь 

педагогічні працівники з усіх ЗДО; 

- серпнева конференція педагогічних працівників.  

Проведення шкільних олімпіад та мовних конкурсів було відмінено у 

зв’язку із високим рівнем захворюваності на COVSD-19. 

Змагання, серед ЗЗСО громади: 

- настільний теніс - взяли участь 4 команди (12 учасників) та в особистій 

першості – 12 учасників;  

-  «Cool Games» - лютий: 8 команд (56 учасників);  грудень - 6 команд (42 

учасників); 

-  футзал – березень - 7 команд (56 учасників); листопад - 6 команд (49 

учасників); 

- волейбол – 3 команди (24 учасники);  

- баскетбол – 3 команди (24 учасники);  

- легкоатлетичне чотириборство – 4 команди (24 учасника);  



- шахи «Біла тура» - 4 команди (8 учасників) та в особистій першості - 8 

учасників;  

- «шашки 64» - 4 команди (12 учасників) та в особистій першості - 12 

учасників;  

- військово-прикладного багатоборства – 3 команди (12 учасників) та в 

особистій першості - 16 учасників,  

- легкоатлетичний крос – 3 команди (36 учасників),  

Прийняли участь в обласній  Гімназіаді серед школярів з легкоатлетичного 

кросу, вибороли 6 місце з 32 громад області. 

У червні 2021 року учні закладів загальної середньої освіти Хотінської 

селищної ради прийняли участь у Всеукраїнському фізкультурно-

оздоровчому заході «Рух – це здорово!». 

У грудні 2021 року учні закладів загальної середньої освіти Хотінської 

селищної ради прийняли участь у обласному спортивно-масовому заході 

«Сильні, спритні та гнучкі!». 

 

Робота «Центру дітей, юнацтва та молоді освіти» селищної ради 

 

На забезпечення гармонійного розвитку і соціалізації дітей та 

учнівської молоді спрямована діяльність  Центру дітей, юнацтва та молоді 

відділу освіти Хотінської селищної ради. У Центрі працює -13 педагогічних 

працівників(основні та сумісники), діє 14 гуртків в яких займається - 270 

дітей. 

У 2021 навчальному році було придбано: 

-  шеврони, штани та футболки для вихованців гуртка «Джура» на 

суму -6 755 грн; 

- матеріали для гуртків декоративно-прикладного мистецтва та 

канцелярія на суму -7 585 грн; 

- засоби особистої гігієни на суму-759 грн; 



- тканину для пошиття костюмів хореографічного гуртка на суму-7 

579 грн; 

- також було створено  сайт для ЦДЮМ -2 500 грн. 

Серед основних результатів роботи закладу позашкільної освіти – 

удосконалення форм співпраці із закладами загальної середньої освіти, 

упровадження новітніх педагогічних технологій розвитку здорової, успішної 

дитини та розширення мережі гуртків за різними напрямами діяльності.  

Вихованці закладу були постійними учасниками та переможцями 

обласних, всеукраїнських конкурсів та виставок.  

Всеукраїнський конкурс ватр «Слава Героям» Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)(ІІ місце 

Всеукраїнський конкурс), конкурс творів образотворчого мистецтва 

учнівської молоді до дня народження художника-земляка Михайла 

Надєждіна (І місце в Білопіллі), конкурс дитячих творчих робіт «Подарунок 

донору», конкурс відеороликів «Агенти здоров'я» (ІІ місце), обласний 

фестиваль «Перлини нашої душі»( ІІ місце). 

Вихованці гуртка «Джура» пройшли І відбірковий онлайн тур та 

вперше прийняли участь у ІІ (очному) етапі. Обласний етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(таборування)  проходив на базі дитячого табору «Восход» з 14 по 16 червня 

2021 року. 

Також у 2021 році вихованці Центру дітей, юнацтва та молоді відділу 

освіти Хотінської селищної ради долучилися до естафети важливих справ 

позашкілля Сумщини "30 років - 30 кроків".  

27 грудня 2021 року у м.Суми проходив Новорічний бал лідерів 

учнівського самоврядування. Вихованці Центру дітей, юнацтва та молоді 

прийняли активну участь у Новорічному святі. 

У 2021 році були заплановані кошти для проведення територіального 

етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»), та свята до Дня захисту дітей, 



але через карантинні обмеження свято не проводилося, а територіальний етап 

гри був проведений в онлайн форматі.   

 

Робота КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт.Хотінь» за 2021 рік 

 

Станом на 31.12.2021 рік лікарями КНП укладено – 3 852 декларацій.  

За 2021 рік до  закладів КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт. Хотінь» звернулося  

-9 262 пацієнта, з них -1 723 осіби  обслуговувалися  на дому.  

Для запобігання, виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2 проводилася вакцинація населення. 

За 2021 рік вакциновано -2 272 людини.  

 

Для діагностики  COVID-19 було отримано шляхом централізованого 

постачання за рахунок державного бюджету швидкі тести на антиген у 

кількості- 2 660 шт. на суму -433 845 грн. та спонсорської допомоги  від ТОВ 

«ФАВОР» - 130 шт.  на суму – 11 700 грн. 

Для забезпечення належного функціонування установи та якісного 

обслуговування населення Хотінської ОТГ бюджет КНП ХСР «ЦАЗПСМ 

смт. Хотінь» у 2021 році склав - 5 077 516 грн., з них: 

- Кошти НСЗУ – 2 429 808 грн.; 



- Кошти місцевого бюджету (МБ) – 2 620 708 грн. 

- Платні послуги (перед рейсові огляди водіїв) – 27 000 грн. 

Ці кошти були використані: 

- на оплату праці працівникам установи 3 668 996 грн.  (НСЗУ – 2 

073 752 грн., МБ- 1 595 244 грн.)  

- Вироби медичного призначення 276 565 грн. (в т.ч. технічні 

засоби для інвалідів (підгузники, калоприймачі) – 106 485 грн., медичне 

обладнання, вакцина ТУБЕРКУЛІН для дітей – 48 914 грн., медикаменти 

першої необхідності – 79 163 грн., ПЛР-тести, та інші) (кошти МБ – 236 149 

грн., кошти НСЗУ – 40 416 грн) 

- Матеріали, обладнання та інвентар – 310 465 (паливо для 

автомобілів, канцтовари, господарчі товари, типографія, таблички Брайля, 

халати для медпрацівників  та інші) (кошти МБ – 193 513 грн., кошти НСЗУ – 

116 952 грн.) 

- Оплата послуг – 224 614 грн. (телекомунікаційні послуги, повірка 

медичної апаратури, медичні відходи, повірка вогнегасників, підготовка 

обладнання до опалювального сезону, технічне обслуговування автомобілів, 

виготовлення пандусів і технічної документації до них, та інші) (кошти МБ-

170 954 грн., кошти НСЗУ – 53 660 грн.) 

- Пільгові рецепти (МБ) – 189 168 грн. ( в тому числі   наркотичні 

та психотропні препарати – 49 168 грн.) 

Енергоносії (МБ) – 235 438 грн. ( вода, електроенергія, та природний 

газ)  

Для сімейного лікаря, який обслуговує населені пункти сіл Олексіївка, 

Біловоди, Журавка та інші Хотінської громади був придбаний автомобіль 

RAVON R4 MT за -302 640 грн, з них з державного бюджету 285  000 грн, та 

місцевого бюджету – 17 640 грн.    

 

 

 



              Робота Відділу  культури, молоді , спорту та туризму 

 

В підпорядкуванні відділу культури, молоді, спорту та туризму 4 

Будинки культури: Хотінський, Кіндратівський, Олексіївський, 

Біловодський. З них Хотінський в аварійному стані. Два сільські клуби: 

Степнянський, Костянтинівський та один Водолазький ОДР. 

Чисельність працівників закладів  культури становить 31 особа, з них 

на повну ставку – 20; на  0,5 ставки – 8; внутрішні сумісники – 2; зовнішні - 

3. 

 

В клубних закладах налічується 11 клубних формувань:- це жіночі та 

чоловічий вокальні ансамблі, гуртки художнього читання, любительські 

об’єднання, клуби за інтересами, шахи, теніс, дискотеки. 

Забезпечено координаційну роботу щодо проведення заходів, 

спрямованих на збереження національних традицій і звичаїв, забезпечення 

розвитку творчого потенціалу та духовно-культурного простору громади.  За 

2021рік  проведено 355 різноманітних культурно-мистецьких, 

просвітницьких, розважальних заходів, конкурсів та свят.  



 

Протягом 2021 року на території громади відзначали пам’ятні та 

ювілейні дати. А саме: День Соборності України,  День вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, вшанування Героїв 

Небесної Сотні, 150-річчя з дня народження Лесі Українки,  вшанування 

пам’яті Т. Г. Шевченка,  35-ті роковини Чорнобильської катастрофи, День 

пам’яті та примирення та 76-та річниця Перемоги над нацизмом у Європі, 76-

та річниця завершення Другої світової війни, День Конституції України, 30-

ту річницю Дня Незалежності України, День пам’яті захисників, які загинули 

в боротьбі за незалежність та суверенітет України,  День захисників та 

захисниць України та багато інших для різних вікових категорій населення 

громади. 

На території громади працівниками культурної галузі у форматі 

розважальних заходів проведено новорічні та різдвяні свята, День 

вишиванки, День захисту дітей Свято Івана Купала, День людей похилого 

віку. Протягом травня-вересня відзначили День громади та Дні села – 

Водолаги, Біловоди, Олексіївка. 

До складу Хотінської ОТГ входять сім бібліотек: Біловодська, 

Кіндратівська, Костянтинівська, Степнянська, Олексіївська, Писарівська 

сільські та Хотінська селищна бібліотеки. 

Діяльність бібліотек спрямована: 



- на підтримку позитивного іміджу; 

- посилення соціальної функції бібліотек як інформаційного, 

культурного, дозвіллєвого центру;  

- співпрацю з соціальними партнерами;  

- здійснення оперативного обслуговування користувачів за 

сучасними запитами;  

- впровадження нових форм роботи; 

- активізацію інформаційної діяльності з використанням нових 

бібліотечних технологій. 

Бібліотеки, втілюючи оригінальні культурно-дозвіллєві програми, 

організовуючи літературно-музичні вечори та вітальні, клуби за інтересами, 

диспути, презентації, тематичні вечори, творчі зустрічі, круглі столи 

сприяють створенню оптимальної інфраструктури для організації відпочинку 

в бібліотеках.  

Хотінська селищна бібліотека в березні місяці зустрічала творчу 

людину, яка шанує свій рідний край, вивчає його історію, оспівує нашу 

землю– Склярова Григорія Миколайовича. 

В теплій, душевній атмосфері, автор розповів про свою творчість та 

плани на майбутнє. Головними слухачами стали активні користувачі 

бібліотеки різних вікових категорій. 

За рік бібліотечними працівниками проведено 230 культурно-

просвітницьких заходів. На заходах було присутніх понад 5000 чоловік. 

Книгодивача становить майже 43 тис. примірників літератури. 

День Героїв України— це день пам’яті всіх українців, що присвятили 

своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. В цей день до 

Хотінської селищної бібліотеки завітали представники відділення 

інспектування прикордонної служби смт. Хотінь та учні ДПТНЗ «Хотінський 

професійний аграрний ліцей». Було проведено медіа-годину «Пам’ятай 

Українських Героїв!». 



Одним з найголовніших свят нашої держави є День незалежності! Як і 

належить кожній самостійній державі, законом встановлено державні 

символи, які уособлюють державний суверенітет, самобутність, історичне 

минуле нашої держави. З нагоди 30-ї річниці Незалежності України 

бібліотечними працівниками громади було проведено цикл заходів. 

Юні користувачі Хотінської селищної бібліотеки, за запрошенням, 

відвідали віпс "Хотінь" (тип В) впс "Юнаківка". З метою національно-

патріотичного виховання молоді в ході даного заходу, діти мали можливість 

оглянути територію прикордонної застави, були ознайомлені з видами зброї 

та різними приладами, які допомагають в захисті кордону.  

14 жовтня Україна відзначає потрійне свято: День захисника України, 

Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.  

Напередодні цього свята в Хотінській селищній бібліотеці пройшла для 

учнів ДПТНЗ "Хотінський професійний аграрний ліцей" патріотична 

панорама "Мужність і відвага крізь покоління. На заході були присутні 

військовослужбовці прикордонної застави смт. Хотінь. 

Тематичний захід "Козацькому роду нема переводу" був проведений в 

Біловодській сільській бібліотеці. 

Флешмоб "Одягни Вишиванку Громадо Моя" в смт. Хотіні, Флешмоб 

"Одягни Вишиванку з самого ранку" пройшов в усіх селах Хотінської ОТГ. 

До Дня вишиванки в стінах Хотінської селищної бібліотеки для 

користувачів  був проведений фольклорний ранок «Краса і оберіг народу».            

Під час літніх канікул в бібліотеках громади кожен для себе зміг знайти 

цікаві заняття. 

Традиційно в перший день літа, відзначається Міжнародний день 

захисту дітей – прекрасне свято радості і надії. Адже діти –це наш 

найдорожчий скарб, це наша радість і майбутнє.  

З цієї нагоди та з метою створити для дітей святкову, радісну 

атмосферу, викликати у дітей позитивні емоції, радість, у Хотінській 

селищній бібліотеці для наймолодших користувачів була проведена святкова 



ігротека " Нехай же стане днем дитини у всьому світі кожен день" за участю 

казкових героїв з мультфільму «Маша та Ведмідь». 

В Олексіївській сільській  бібліотеці відбувся  привітальний захід 

«Щасливого дитинства та щасливої долі, всім діточкам! " 

В Кіндратівському сільському Будинку культури та бібліотеці було 

проведено розважально музичне свято до дня захисту дітей «Нехай сміються 

діти і в мирному світі живуть». 

На передодні Дня Святої Трійці юні користувачі відвідали неймовірні 

красоти Хотіні, разом з бібліотекарями Хотінської селищної бібліотеки 

відбулася велопрогулянка. 

1 жовтня в стінах Хотінської селищної бібліотеки відбулася елегія-

зустріч «У срібнім сяйві прожитих років» до Міжнародного дня людей 

похилого віку. 

Напередодні Нового року для людей поважного віку також був 

проведений новорічний вогник «Різнобарвні вітражі». 

Бібліотечні фонди бібліотек є складовою частиною інформаційної 

системи і займають провідне місце в бібліотечному обслуговуванні громади.   

У рамках програми Українського інституту книги бібліотеки громади 

пройшли відбір та отримали безкоштовно партію книжкової продукції для 

поповнення бібліотечних фондів в кількості 226 примірників на суму 30 597 

грн.  

За допомогою акції «Подаруй бібліотеці книгу» фонди бібліотек 

громади поповнилися на 1788 примірників на суму 50,5 тис. грн.  

Метою діяльності бібліотеки є створення умов для реалізації прав 

громадян  на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації та 

задоволення культурно-освітніх, інформаційних потреб користувачів. 

У 2021 році на території Хотінської селищної ради працювало 

три  спортивні секції з футболу, тхеквондо і флорбол. Секції працюють в 

трьох населенних пунктах - Хотінь, Кіндратівка, Олексіївка. Загальна 

кількість -106 чоловіка.  



 

Футбол культивується в Хотіні і Кіндратівці. Займається цим видом 

спорта 33 дитини шкільного віку і 27 чоловік дорослого населення. 

Проведено для дітей 4 турніри по футболу і 5  турнірів по футзалу. Дві 

команди громади приймали участь у Першості району. Доросла команда 

стала чемпіоном, молодіжна отримала бронзові нагороди. 

Тхеквондо у нас в громаді  перший рік. Заняття проводяться в 

трьох населенних пунктах громади -Хотінь, Кіндратівка і Олексіїївка. В 

секціях з тхеквондо займається загалом 46 дитини віком від 5 до 16 років. 

Було придбано необхідний інвентар для тренувань. На протязі року 

приймали участь у Чемпіонаті Сумської області з тхеквондо в результаті 

маємо п’ять чемпіонів, два других і три третіх місць. 10 наших спортсменів 

приймали участь у Всеукраїнському семінарі в м. Богодухів по пхумсє. У 

Чемпіонаті України, та Всеукраїнському турнірі "Зірки Олімпу", в м.Суми , 

маємо одну чемпіонку, дві серебряні і одну бронзову медалі. Також на 

прикінці року була проведена атестація на пояса. Підтверження підвищення 

своєї майстерності отримали 13 чоловік. 

Флорбол також проводиться у трьох школах. Займається 45 чоловік. 

Заняття з флорбола проводяться, поки що, не як вид спорта, а як 

оздоровлення і заохочування дітей до занять фізичною культурою і спортом. 



Учасники клубу «Леон» по боксу проводили протягом року матчеві 

зустрічи, брали участі в обласних змаганнях та неодноразово займали призові 

місця. 

У 2021 році із селищного бюджету на розвиток галузі культури було 

виділено 4055,87 тис. грн.  

Видатки на заробітну плату по відділу за 2021 рік складають 2112,75 

тис. грн., а відрахування на соціальні заходи – 524,18 тис. грн. 

Видатки на придбання по закладах культури за 2021 рік складають 

784,14 тис. грн: 

- одяг сцени для Кіндратівського сільського будинку культури на 

суму 72,0 тис. грн.; 

- весільна арка у Хотінську селищну бібліотеку  39,0 тис. грн та 

ширма – 18,2 тис. грн.; 

- музичне обладнання для Олексіївського та Кіндратівського 

будинків культури– 13,39 тис. грн.; 

- меблі в Хотінську селищну бібліотеку – 82,27 тис. грн.; 

- поповнено бібліотечний фонд – 11,94 тис. грн.; 

- електроматеріали для збільшення потужності закладів – 10,50 тис. 

грн.; 

- будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів установ – 

28,41  тис. грн.; 

- обігрівачі у Водолазький ОДР – 5,64 тис. грн.; 

- дрова – 49,25 тис. грн.; 

- багаторічні насадження – 44,59 тис. грн.; 

- футбольна сітка – 8,72 тис. грн.; 

- матеріали для проведення свят – 11,87 тис. грн.; 

- передплата періодичних видань на 2021 рік – 30,00 тис. грн. та на 

2022 рік – 19,87 тис. грн.; 

- сценічний одяг - 2,60 тис. грн.; 

- пожежне обладнання – 14,03 тис. грн.; 



- новорічні прикраси у Хотінську селищну бібліотеку – 17,41 тис. 

грн.; 

- книги не для бібліотечного фонду – 88,00 тис. грн.; 

- дитячий спортивний майданчик – 49,98 тис. грн.; 

- теплогенератор у Олексіївський сільський будинок культури – 

128,00 тис. грн.;  

- подарунки - 15,33 тис. грн.; 

- господарський інвентар та канцелярські товари – 23,14тис. грн. 

Видатки на послуги за 2021 рік складають 448,70 тис. грн.: 

- проведено поточний ремонт  Біловодського сільського будинку 

культури на суму 17,85 тис. грн. та Водолазького ОДР 49,16 тис. 

грн.;   

- збільшення потужності на суму по Хотінській селищній бібліотеці 

на суму 29,16 тис. грн., Олексіївському будунку культури – 13,99 

тис. грн. та Водолазькому ОДР – 13,76 тис. грн.; 

- навчання персоналу – 1,58 тис. грн.; 

- участь у Чемпіонаті з футболу – 18,90 тис. грн.; 

- святкування заходів громади становлять 197,75 тис. грн.; 

- перезарядка вогнегасників – 1,07 тис. грн.; 

- телевізійні послуги – 16,0 тис. грн.; 

- технічне обслуговування електроустановок та газопостачання, 

заміна лічильників – 30,94 тис. грн.; 

- поточний ремонт водопроводу біля Кіндратівського сільського 

будинку культури – 11,64 тис. грн.; 

- послуги автовишки біля Кіндратівського сільського будинку 

культури – 15,47 тис. грн.; 

- перезарядка картриджів – 2,28 тис. грн.; 

- страхування – 1,87 тис. грн.; 

- програмне забезпечення – 5,82 тис. грн.; 

- послуги зв’язку – 15,57 тис. грн; 



- перевезення колективів – 5,89 тис. грн. 

- Видатки по енергоносіям на 2021 рік складають 186,10 тис. грн.: 

- електрична енергія – 59,86 тис. грн.; 

- природний газ – 126,24 тис. грн. 

Підсумовуючи роботу за  рік, можна сказати, що більшість 

запланованого нам вдалося виконати, не можна сказати, що було легко, проте 

в громаді працьовиті, небайдужі, чуйні, цілеспрямовані люди, які 

переймаються проблемами громади і не стоять осторонь, щоб їх вирішити. 

Щиро вдячний таким людям, які займають активну громадську позицію, 

відкриті до діалогу й всебічно підтримують владу.Я вдячний усім, хто 

допомагав селищній раді практичними справами,своїм 

досвідом,конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями. 

 

Сподіваюсь на  подальшу  співпрацю  і  взаєморозуміння, активність  і 

свідомість  громадян.   Разом будемо й надалі працювати в обраному 

напрямку в інтересах і на благо громади, для загального добра й 

благополуччя, намагаючись максимально і в повному обсязі задовольнити 

потреби жителів, а головне – виправдати довіру людей. 

 

 


