


         

       П’ядицька сільська рада була, є і буде 

публічною та відкритою у своїй діяльності, про  

що свідчить робота з висвітлення  новин та  

сесій сільської ради, розпоряджень сільського 

голови, життя громади на офіційному сайті 
ради. 

 

      Основне про що мені хотілося б поговорити 

сьогодні — це  те , що зроблено  в минулому році 
, проаналізувати ситуацію сьогоднішнього дня, а 

також всі питання, які нас найбільше хвилюють 

і над виконанням яких нам необхідно 

працювати. 



Офіційна символіка П'ядицької сільської ради 
територіальної громади 



За 2020 рік до сільського бюджету 
об`єднаної територіальної громади 

надійшло доходів загального та 
спеціального фондів з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів в сумі 

 69 561 605 грн.49коп., що складає 
98,2% до уточненого плану на звітний 

період 
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Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти 

склали 45 984 681 грн.20коп., з яких: 
 

– базова дотація – 13 674 200 грн.; 
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 25 415 100 грн.; 

– медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 706 800 грн.; 
– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету – 3 175 100 грн.; 
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 238 000 

грн.  
- інші субвенції з обласного бюджету – 649 350 грн. 
      «П`ядицькі культури» – 350 000 грн. 
       Капітальний ремонт басейну - 100 000 грн. 
       субвенція на проведення капітального ремонту купольної частини Церкви Пресвятої       
Богородиці с.П’ядики – 199 350 грн. 
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції за 

напрямом ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної  середньої освіти – 497 090 грн.  

- субвенція на проведення місцевих виборів – 553 341 грн. 
- субвенція «Нова українська школа» - 75 700 грн. 

Рівень дотаційності за 2020 рік становить – 45,7% 



Місцевий економічний розвиток ―П’ядицькі культури 

(Створення навчально-виробничого центру з 
вирощування лохини в с. Мала Кам’янка)‖- 350 000 грн.  



Капітальний ремонт фронтальної стіни басейну в 
селі Турка - 100 000 грн. 



Реставрація сакральної, архтекрурної  та культурної пам'ятки 

―Церкви Покрови Пресвятої Богородиці‖ (1827 р.) в селі 
П'ядики відповідно  до  вимог  конкурсу  ініціатив   місцевих 

карпатських  громад  організованим  Асоціацією  органів 

місцевого  самоврядування  ―Єврорегіон  Карпати – Україна‖ - 
250 000 грн. (199 350 грн.  - донор, 50 650 грн. - організаційний 

комітет церкви) 

 

 



Ремонт та придбання обладнання для їдалень 

(харчоблоків) в села П’ядики, Велика Кам’янка, Турка – 

497 090 грн. 



 

Заклади загальної середньої освіти П'ядицької ОТГ нещодавно 
отримали засоби дезінфекції  на суму 100 632,00 грн. та медичні 

маски в кількості 10 650 шт. вартістю 14 910,00 грн. 
Також заклади освіти були забезпечені ігровими наборами LEGO 
Play Box (8 шт- 4 502,26 грн.) та ігрові набори Six Bricks (88 шт. -   

1 635,92 грн.) 



«Нова українська школа» - 234,3 тис.грн. (субвенція); 21,7 
тис.грн (місцевий бюджет); 136,2 тис.грн. (залишок 

освітньої субвенції) 



 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Ірчана в селі 
П`ядики, П`ядицької ОТГ, Коломийського р-ну, Івано-

Франківської області - 49900 грн 

 



 

 

 

 

 

Доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) до сільського бюджету  ОТГ надійшло 11 874 303 

грн.20 коп. або 93%  до уточненого плану на рік. Основну 
питому вагу у складі доходів загального фонду займає 

податок з доходів фізичних осіб, частка якого займає 57 % 

від усіх надходжень.  
Податкові надходження – 11 705 289 грн.23 коп., що на 1 019 

710 грн. 77 коп. менше затвердженого плану на 2020 рік 
(відсоток виконання 92 %) .  

На одного жителя ОТГ припадає  1157 грн. 34 коп. 
 

 

 



 

За 2020 рік надходження ПДФО склали 6 767 373 грн.50 коп. і зросли 
проти минулого року на 342 916 грн. 90 коп. або на 5,3% Затверджені 

уточнені планові показники на 2020 рік виконано на 92,4 %. 

ПДФО , тис.грн 
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Єдиного податку за 2020 рік поступило 2 488 834 грн.57 коп., 
відсоток виконання затвердженого плану на звітний період становить 

102,5 %  та на  
522 604 грн.50 коп. більше, ніж за 2019 рік 
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Рентної плати за використання  природних ресурсів за 2020 рік 

  надійшло 221 596 грн.61 коп., відсоток виконання  122,5 %, 

 що на 81 871 грн. 75 коп. більше, ніж за відповідний період 2019 року 

 

П`ядики 
0,7 

Турка 
0,7 

Територіал
ьна 

громада 
138,3 

Всього за 2019 р.: 139,7 грн. 

П`ядики 
0,7 

Турка 
0,8 

Територіал
ьна 

громада 
220,1 

Всього за 2020 р.: 221,6 грн. 



 

Акцизного податку  підприємцями сплачено 197 946 грн.29 коп., що на  
11 753 грн.71 коп. менше затвердженого плану на 2020 рік, 

 відсоток виконання 94,4%,  

але на 19 879 грн. 84 коп. більше , ніж за відповідний період 2019 року. 
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Сума податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за 
2020 рік становить 344 831 грн.26 коп. , що на 18 531 грн.26 коп.  

більше планових показників на звітний період (відсоток виконання 129,4 

%),  

та на 78 277 грн. 35 коп. більше, ніж  за відповідний період 2019 року. 
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Земельного  податку та орендної плати за 2020 рік до бюджету 
надійшло 

1 659 790 грн. 33 коп., що на 611 049 грн. 69 коп. менше затвердженого 
плану на 2020 рік (відсоток виконання 89,5%), та на 599 509 грн.67 коп. 

менше , ніж за відповідний період 2019 року. 
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     До спеціального фонду сільського  бюджету об`єднаної територіальної  громади за 
2020 рік надійшло (без трансферт)  11 864 475 грн. 09 коп.,  

1173 грн. 07 коп. на одного жителя отг  
  Екологічного податку – 12 410 грн. 18 коп., (відсоток виконання плану за 

вказаний період 118,2%), що на 1 910 грн.18 коп. більше від плану на 2020 рік. 
Неподаткові надходження – 11 852 064 грн.91 коп., що на  

10 971 064 грн. 91 коп. більше затвердженого плану на вказаний період  

в т.ч.  

• Кошти від відшкодування втрат сільськогогосподарства та лісогосподарства – 420 грн. 
• грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природнього середовища –  5 257 грн. 40 коп.; 
 

• надходження від плати за послуги на суму – 788 077 грн.39 коп. 
• від програми DOBRE – 2 156 484 грн.(планшети, екскаватор, просторове планування); 

• приміщення амбулаторії – 8 332 033 грн.; 
• Від програми U-LEAD з Європою – 127 226 грн.(матеріальні цінності та меблі для 

робочих кабінетів ЦАНУПу); 

• ГО «Центр політичних студій в ІФО» згідно акта передачі майна на суму: 
124 870 грн. (простір OUR SPASE) 

73 930 грн. (зал для фітнесу) 
• Підручники – 71 214 грн.16 коп. 

• Комплект мультимедійного обладнання – 153 381 грн. 84 коп. 
• Від МБФ «Покуття» захисні щитки– 4 748 грн.80 коп. 

• Від ТзОВ «Станіславська бізнес група» сушарки для рук - 13 500 грн.  
• Департамент освіти ОДА ігровий набір – 921 грн. 04 коп. 
Субвенії з обласного бюджету надійшло 648 662 грн.50 коп. 

 



 В ході співпраці у проєкті міжнародної технічної допомоги 
―Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)‖, яка впроваджується компанією 
Глобал Комьюнітіз (Global Communities) написано: 

 

• Грант  “Створення документації з просторового планування 
території та землевпорядних робіт в ОТГ” 



      На території П’ядицької сільської ради станом на 01.01.2020 р. 

зареєстровано всього  85 договір оренди  на земельні ділянки,  а 

саме: 

-  з юридичними особами заключено 40 договори оренди; 

-  з фізичними особами заключено 45 договори оренди. 

       Протягом 2020 року відділом земельних відносин було проведено 

14 засідань земельних комісій. 

       В питанні земельних відносин на протязі  2020 року до П’ядицької 
сільської ради поступило  212  письмових звернень,  по яких були 

прийняті відповідні рішення, а саме : 

- 60 рішеннь про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок. 

- 49 рішень про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

- 51 рішень  про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

-6 рішень  про надання дозволу на виготовлення проектів детального 

планування території; 



- 5  рішень  про затвердження проектів детального планування 

території; 
- 1 рішення  про надання дозволу на розподіл земельних ділянок 

комунальної власності за межами населеного пункту П’ядицької  
с/ради; 

- 3 рішень  про внесення змін до рішень органу місцевого 

самоврядування;  

- 5  рішень про припинення права користування земельними 

ділянками громадян; 

 - 17  рішення про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок; 

- 10 рішень про затвердження проектів землеустрою по зміні 
цільового призначення земельних ділянок; 

- 5 рішень про погодження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за 

відсутності суміжників. 



 

 

 

 

 

 

 

        

     Протягом  вказаного періоду спеціалістами відділу земельних відносин 

П’ядицької сільської ради  видано 150 довідок, в тому числі: 
 - 90 довідок про невикористання права власності на земельні ділянки 

різного цільового призначення в межах норми приватизації, що 

передбачені Земельним кодексом України; 

- 60 довідок про наявність та відсутність обмежень та обтяжень на 

земельні ділянки різного цільового призначення. 

Видано 80 викопіювання з карти формування меж населених пунктів 

П’ядицької сільської ради. 



Програмою DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність», DOBRE) виконується проект з підвищення 

ефективності управління активами  



•  Поліпшення послуг “Утримання та ремонт комунальних 
доріг в межах ОТГ” 



Реалізовується проєкт “Створення Центру надання 

адміністративних послуг П’ядицької об’єднаної 
територіальної громади” за підтримки Програми       

 “U-LEAD з Європою” – 127,2 тис.грн; 



 Реалізація проєкту "Our space", який є частиною проєкту "Голос 

громади в місцевому самоврядуванні Центр Політичних Студій, 

що впроваджується у рамках Програми DOBRE за підтримки 

Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) – 124,9 тис.грн 



Забезпечення закладів дошкільної освіти сушками для рук 

здійснив АП ТОВ "СТАНІСЛАВСЬКА БІЗНЕС ГРУПА" - 
директор Володимир Хмельовський   - 13,5 тис. грн. 



Забезпечення закладів освіти П'ядицької сільської ради ОТГ 
на 67,5 тис.грн. необхідними засобами індивідуального 

захисту, в тому числі антисептиками, дезінфекторами та 

безконтактними термометрами. 



Благодійний фонд “Покуття” передав захисні щитки 

освітянам П'ядицької громади - 4,8 тис.грн. 



Міжнародним благодійним фондом  "Карітас України", за 
підтримки Програми "U-LEAD" в рамках Проекту "Підтримка 

об'єднаних територіальних громад у боротьбі з пандемією 
COVID-19", передано засоби індивідуального захисту 

медичним працівникам П’ядицької громади 



Облаштування робочого приміщення для працівників відділу 

поліції в селі Турка  згідно проєкту «Поліцейський офіцер 

громади» - 32,3 тис.грн та придбання паливно-мастильних 
матеріалів -15 тис.грн (міжбюджетний трансферт) 



 

 

Видатки сільського бюджету об’єднаної територіальної громади по 
загальному та спеціальному фондах за звітний рік склали  

54 590 665 грн.42 коп. або 89,0%. до уточненого плану на рік  
61 323 382 грн. 57 коп.,  

в тому числі: 

  

 по загальному фонду – 51 980 092 грн.95коп., 
або 90,4 % до плану на рік з урахуванням змін 
(57 496 657 грн.57 коп.); 

 Видатки загального фонду сільського бюджету 
територіальної громади мають соціальне 
спрямування 

  і займають 78,7  % . Зокрема, на 

• освіту використано – 38 553 738 

грн.52коп.74,2% ; 
• культуру – 1 752 633 грн.71 коп. 3,4 % ; 
• соціальний захист – 601 490 грн.76 коп. 

1,2% 

 

 

– по спеціальному фонду 
–                2 610 572 

грн. 47коп. або 68,2 % 

до уточненого плану на 
рік (3 826 725 грн.00 
коп.) 
  

 

 



  

Касові видатки за  функціональною класифікацією  загальному фонду по окремих 
функціях: 

•  Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності ОТГ становлять 6 505 139 грн.51коп. або 12,5 % від загальної суми видатків. 

•       Загальні видатки по освіті – 38 553 738 грн. 58 коп. або 74,2 % від загальної суми видатків, в 
т.ч. 

• Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів складають –32 906 822 грн. 99 
коп. або 85,4 % від загальної суми видатків на освіту . 

      В тому числі за рахунок освітньої субвенції – 25 415 100 грн.,  
  за рахунок субвенції з особливими освітніми потребами – 238 000 грн., 

 за рахунок додаткової дотації – 3 175 100 грн., 
 за рахунок місцевого бюджету – 4 078 622 грн. 99 коп. 
• Видатки на утримання позашкільних навчальних  закладів – 244 124 грн.70 коп. 
• Видатки на підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, закладів післядипломної освіти  - 

9 928 грн. 40 коп. 
      Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів  складають 4 294 363 грн. 75 коп. Це 

становить 11,1 %  від загальної суми видатків на освіту.  
•  На надання спеціальної освіти школою естетичного виховання витрачено за 2020 рік 

   1 098 498 грн. 68 коп.  -  2,9 % від загальної суми видатків на освіту.  
 Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення   становлять  601 490 грн. 76 

коп. або    1,2 % від загальної суми видатків. 
• Видатки на культуру і мистецтво становлять  1 752 633 грн.71 коп. або 3,4 % від 

загальної суми видатків. 
  В тому числі: 
 - на забезпечення діяльності  бібліотек  – 384 078 грн.92 коп. ; 
 - на будинки культури та клуби – 1 368 554 грн.79 коп.; 
• Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та молодіжного центру  -       

1 088 248 грн. 16 коп., 2,1 % від загальної суми видатків. 
• На організацію благоустрою населених пунктів профінансовано коштів 

  в сумі 419 141 грн. 76 коп., або 0,8 % від загальної суми видатків 

  з них на оплату за вуличне освітлення  витрачено  296 380 грн.83 коп. 
 

 



Проєкти Бюджету участі  ( 125 тис.грн ): 



1. Облаштування автобусної зупинки по 
вул.Незалежності села Годи-Добровідка - 25 000 грн. 



2. Облаштування дитячого майданчика у 
Великокам’янському ліцеї – 25 000 грн. 



3. Облаштування кімнати в приміщенні Будинку культури 

с.Турка під тренажерний зал - 25 000 грн. 



4. Комфортна зупинка – щасливі пасажири с.Мала 

Кам’янка - 25 000 грн. 

 



Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха - 45,9 тис.грн 



 

 

В рамках проєкту “Голос громади у місцевому 
самоврядуванні” (Програма DOBRE) П'ядицька сільська рада 

ОТГ стала переможницею відразу у двох номінаціях:  
. звіт голови громади;  . громадські слухання. 

А з 10-ти громад  виборола  2-ге місце  за впровадження та 
використання всіх механізмів участі 



Загальні збори громадян, під час яких П'ядицький сільський 
голова ОТГ Петро Гайдейчук відзвітував перед населенням  



Співпраця з Українським Жіночим Фондом (УЖФ) у 
партнерстві з Національним Демократичним Інститутом 

(США) та участь в «Академії Жіночого Лідерства» 



Ми, як партнери Програми DOBRE напрацьовували плани 
інформаційних кампаній для популяризації механізмів 

участі 



 

 

Супровід та консультування П'ядицької ОТГ в рамках 
проєкту "Доброчесні громади" здійснюють експерти 

Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети" 
Бюджет для Громадян П'ядицької ОТГ 



У П'ядицькій ОТГ адвокаційна кампанія, яка проводилась 
у рамках програми "Молодіжний працівник" 

DOBRE ЦентрПолітичнихСтудій завершилась успішно 



Молодіжна рада презентувала дослідження роботи 
депутатів П'ядицької громади за 2019 рік 



П'ядицька сільська рада  долучилася до 
ініціативи озеленення України. 

Посадка 7 магнолій, як символ сьомого демократичного 
скликання 



Стажування молоді. Члени молодіжної ради,  за 
розпорядженням сільського голови, займають різні посади 

в органі місцевого самоврядування 





                                         

 

                                    Подано: 
  

1. ДФРР (державний фонд регіонадьного       розвитку) 

(очікуємо результатів): 

        - Добудова блоку №2 школи в с.П’ядики П’ядицької 
об’єднаної територіальної громади Коломийського району 
Івано-Франківської області. (Коригування) - 16000,04 тис.грн ; 

       - Придбання спецтехніки для комунального підприємства 

(придбання трактора) П’ядицької сільської ради ОТГ - 1297,40 

тис.грн; 

        - Нове будівництво критого спортивного залу в с. Годи-

Добровідка, П’ядицької сільської ради ОТГ, Коломийського 

району, Івано-Франківської області - 10105,98 тис.грн; 

        - Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення О090403 
Лука-Коломия км 0+000 – км 9+800, км 10+320 – км 42+840 
Івано-Франківської області – 448 967,15 тис.грн 



 

 

2. Подано запит про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища для 
здійснення природоохоронних заходів  “(Нове 
будівництво). Влаштування очисних споруд і підвідного 
каналізаційного колектора в с. П’ядики Коломийського 
району Івано-Франківської області (коригування)” - 
28623,336 тис. грн. ( очікуємо результатів); 
 

3. Подана анкета щодо пошуку партнерства з Німеччиною, 
метою встановлення партнерських відносин є обмін та 
перейняття досвіду для розвитку економіки, створення 
комфортних умов для проживання жителів громади 



4. Подано запит з переліком проєктів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  Коломийського 

району (П'ядицька ОТГ) у 2020 році 
 

5. Подано анкету для участі у V Всеукраїнському конкурсі 
“Неймовірні села України 2020” 

 

6. Підтримка проекту “Разом до успіху” для участі у конкурсі 
“Місцеві ініціативи для розвитку громад” оголошеного ГО 

Центр Політичних Студій 

 

7. Запит з переліком об’єктів (проектів) спрямованих на 

забезпечення населених пунктів якісним водопостачанням та 

водовідведенням  



 

8. Подані пропозиції до проєкту регіональної цільової 
програми розвитку туризму на 2021-2027 роки 

 

9. Сформовано та подано пропозиції на Міністерство культури 

України з метою сприяння розвитку культурного потенціалу 

України, збереження, популяризації та ефективного 

використання націанального культурного надбання, створення 

умов для туристичної привабливості об’єктів культурної 
спадщини, підтримки креативних індустрій 

 

10. Розроблено звіт про дослідження громадської думки щодо 

якості послуг “Утримання та ремонт доріг комунальної 
власності” 

 

 



11. Розроблено Положення про Радників з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

 

12. Розроблено Положення про Уповноважену особу 

(координатора) з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

 

13. Розроблено План соціально-економічного та культурного 

розвитку  

 
14. Подано проект “Облаштування кінотеатру під відкритим 

небом, з можливістю виїзду в будь-яке село П’ядицької 
громади “ на Програму (DOBRE)Місцеві ініціативи для 

розвитку громад 

 

15. Розроблено Дорожню карту П’ядицької громади на 2020-

2021 роки 



 

Службою у справах дітей та соціального захисту П’ядицької 
ОТГ протягом 2020 року надані такі соціальні послуги: 

- облік недієздатних та контроль за їхнім утриманням  в сім’ях опікунів; 
- збір документів та прийняття рішення про надання одноразової щорічної 
допомоги на лікування; 
- надання подання до суду про можливість бути опікуном над недієздатним; 
- надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам І, ІІ груп по зору; 
- консультації щодо надання пільг учасникам АТО; 
- сприяння у зборі документів для влаштування одиноких, перестарілих в 
геріатричні пансіонати; 
- контроль за сім’ями, які отримують державну соціальну допомогу, як 
малозабезпечені. 
-виявлення та контроль за сім’ями, які опинилися у складних життєвих 
обставинах 

-здійснення нагляду за см ями опікунів, піклувальників в яких виховуються 
діти, позбавлені батьківського піклування 

В штаті П’ядицької сільської ради ОТГ працюють 4 соціальні робітники, які 
надають послуги  «Догляд вдома» 25 одиноким, перестарілим та інвалідам. 
Територіального центру немає. 
 



       Службою у справах дітей та соціального захисту 

П’ядицької  сільської ради ОТГ протягом 2020 року було 

проведено 33 обстежень матеріально – побутових умов 

стану сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та потребували консультацій та правової 
допомоги відповідно до посадових інструкцій та чинного 

законодавства. 

        Влаштовано 3 дітей позбавлених батьківського 

піклування на повне державне забезпечення. 2 сім’ї, які 
опинились у складних життєвих обставинах влаштовано 

до Верховинського центру соціально-психологічної 
реабілітації матері і дитини. 3-х дітей, які залишились без 

догляду батьків влаштовано до центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей с. Мединя, м. Івано-

Франківськ.  



         Комісією з питань захисту прав дитини П’ядицької  сільської 
ради ОТГ за 2020 рік проведено 8 засідань, на яких розглядалися 

питання стосовно доцільності позбавлення батьківських прав (3 

висновки про доцільність позбавлення батьківських прав), 
встановлення часу і місця зустрічі з дитиною (2 рішення), про стан 

виконання батьківських обов’язків, визначення проживання 

малолітніх дітей (1 висновок про визначення місця проживання 

дітей), притягнення до адміністративної відповідальності (3 

адмінправопорушення направлені на розгляд суду), надання 

дозволів на укладення договорів дарування (5 рішень) та 

цілодобового перебування неповнолітніх у спеціальних закладах 

(5 рішень).  
        Орган опіки та піклування П’ядицької  сільської ради ОТГ у 

2020 році залучений в 1 кримінальному провадженні та 10 

цивільних справах. У 2-х справах орган опіки та піклування 

виступив, як позивач про позбавлення батьківських прав батьків, 
які не виконують своїх батьківських обов’язків. 
 



      

       

 

     Комісією з розгляду питань щодо надання грошових допомог 

П’ядицької  сільської ради ОТГ за 2020  рік було проведено 8 засідань, на 

яких встановлено перелік категорій громадян, яким надається грошова 

допомога та встановлено суму. До таких категорій відносяться : учасники 

АТО; особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи; онкохворі; громадяни яким 

було зроблено операцію; допомога на поховання; допомога на лікування; 

ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-інваліди. 

      Також з місцевого бюджету П’ядицької сільської ради ОТГ надаються 

пільги  в оплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, 
зв'язок наступним категоріям населення: інвалідам по зору І  групи; 

інвалідам по зору ІІ  групи; інвалідам загального захворювання, де є два 

інваліди в сім’ї. 
      П’ядицькою сільською радою ОТГ за 2020 рік  було виплачено 

108,300 грн.  щорічних одноразових грошових допомог (207 громадянам 

громади). 
      



      До Різдвяних свят, сім’ям у яких проживають діти пільгових 
категорій           (сироти, позбавлені, інваліди, сжо, діти учасників 
АТО), а також особам пільгової категорії, П’ядицькою  сільською 
радою ОТГ вручено пакети у вигляді продуктових (подарункових) 
наборів кількістю 78 пакеті. 



ОСВІТА 







Культурно-мистецька діяльність 















Спортивні заходи 



Молодіжна робота 



Всім здобуткам минулого року я маю 
завдячувати перш за все праці та 

наполегливості працівників апарату та 
старостинських округів, депутатам сільської 

ради,  платникам податків до сільського 
бюджету, підприємцям та активним 

громадянам, яким не байдужа доля нашого села.

Дякую за увагу! 


