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З Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановна громадо!
Щиро вітаємо вас із прийдешніми
святами – Новим 2022 роком
та Різдвом Христовим

Новорічне свято – це завжди нові надії і
сподівання. Тож нехай всі заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться в новому
році. Рік, що минає, був для нашої громади
плідним, приніс хороші результати, якими
ми всі пишаємося.
Дякуємо за співпрацю депутатському корпусу міської ради, старостам, працівникам
виконавчого апарату міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та
організацій міста, приватним підприємцям
і всім громадянам, котрі впродовж року розвивали рідну громаду. Своєю наполегливою
роботою всі докладали зусиль, аби наша громада розвивалася, кожен населений пункт
ставав гарнішим та затишним, як для його
жителів, так і для гостей.
Віримо, що 2022-й рік принесе нові успіхи
й звершення, а добрі справи, започатковані
в цьому році, знайдуть своє продовження в
майбутньому.
У наступному році бажаємо всім нам здійснити всі заплановані справи та мрії, міцного
здоров’я, щастя та злагоди, а головне – миру
та процвітання нашій громаді.
Нехай у теплому родинному колі пройдуть
Різдвяні свята, звідусіль лунають колядки
та радісний сміх, а новий рік принесе добробут в кожну оселю!
Господнього благословення, міцного здоров’я, добробуту, достатку, миру та спокою вам і вашим родинам!
Веселих та радісних свят!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук
Секретар Бучанської міської ради
Тарас Шаправський

Дорогі бучанці!

Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай залишаться в минулому всі негаразди, а
попереду будуть тількі нові звершення та позитивні досягнення!
Бажаю миру та добробуту, міцного здоров’я та
більше радісних, теплих та світлих днів!
У Новому 2022 році, нехай чекають на Вас чудові зміни в житті і все задумане неодмінно здійсниться. Разом ми зможемо все!
З повагою ваш народний депутат України
Ольга Василевська-Смаглюк

Наступний номер газети «Бучанські новини» вийде 14 січня

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Стор. 14
Із сесійної зали

Бюджет збалансований
та соціально орієнтований
На сесійному засіданні депутати Бучанської міської ради ухвалили головний
фінансовий документ Бучанської міської
територіальної громади на 2022 рік. За
відповідне рішення проголосували 30
депутатів.

В

ажливість цієї події прокоментував міський голова Анатолій Федорук, який зазначив, що тепер
територіальна громада має затверджений кошторис
на майбутній рік.
«Бучанська громада розпочне наступний рік із збалансованим та соціально орієнтованим бюджетом, а
тому 2022 рік буде успішним для населених пунктів
громади і стане роком інфраструктурного розвитку.
Це найбільший бюджет громади за всю нашу історію, що свідчить про правильність курсу і ефективність роботи з великим та малим бізнесом.
Дякую всім платникам податків, які наповнюють
бюджет і сприяють сталому розвитку громади.
Ми вже можемо спрогнозувати, у яких обласних і
державних програмах зможемо брати участь на умовах співфінансування.
Водночас із будівництвом та капітальними ремонтами садочків, шкіл, медичних установ та закладів культури та спорту будуть реалізовуватися інфраструктурні
проєкти – благоустрій доріг, тротуарів, відновлення вуличного освітлення, безпека у громадах тощо».
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук
Закінчення на стор. 3.

Графік прийому ЦНАП
на новорічно-різдвяні свята
Для зручності громадян Центр надання адміністративних послуг Бучанської
міської ради поінформував про часи роботи на період новорічно-різдвяних свят.
31 грудня – прийом відвідувачів до 15:00
1, 2, 3 січня – вихідні дні
4, 5 січня – робочі дні у звичайному режимі
6 січня – прийом відвідувачів до 19:00
7, 8, 9 січня – вихідні дні
З 10 січня працює у звичайному режимі.
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Офіційно
Із сесійної зали

Земельні ділянки учасникам
АТО/ООС
На засіданні Бучанської міської ради
депутати підтримали рішення виділити 21 земельну ділянку під житлову забудову в селі Луб’янка учасникам війни на Сході України.
якуємо міському голові, дякуємо депутатам за одноголосну підтримку і розуміння», – прокоментували подію
члени Ради учасників АТО та членів сімей
загиблих Бучанської МОТГ.
Загалом за 2021 рік було виділено 51 земельну ділянку під будівництво учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС.
Рада учасників АТО пообіцяла, що і надалі спільними зусиллями буде вирішувати соціальні і побутові питання ветеранів
громади та членів їхніх сімей.
Також вони зазначили, що найближчим
часом оновлять Електронний Реєстр черговості на отримання земельних ділянок
учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС,
який викладуть на офіційну сторінку Ради
АТО.

«Д

Політика

«Юлії Тимошенко під силу витягти
країну з кризи», – експерт

Українці все більше розчаровуються у владі та
прагнуть, щоб країною управляли фахові політики з досвідом. І якщо у президентському
рейтингу люди все ще підтримують чинного
главу держави, то на чолі уряду вони хочуть
бачити ефективного управлінця – Юлію Тимошенко.
ро це пише політтехнолог Тарас Загородній у
своєму блозі на «Кorrespondent.net», спираючись на останнє соціологічне дослідження КМІС.
На його переконання, лідерка «Батьківщини»
є єдиною альтернативою Зеленському у соціальних питаннях – вона пропонує ефективні варіанти
розв’язання проблем, які дійсно турбують громадян.
«Тимошенко системно працює у соціальній сфері та у цих питаннях є єдиною альтернативою
Зеленському. Постійно торпедує владу щодо питань тарифів, кризи в енергетиці, непрофесійності
Кабміну та вимагає ліквідації «Нафтогазу», який
постійно тисне на людей високими тарифами.
Останнім часом її теми: неприпустимість продажу
землі, високі тарифи, захист малого та середнього
бізнесу», – нагадав експерт.
У своєму блозі він вказує, що на відміну від
Зеленського, який «упевнено роздає обіцянки, яких
від нього очікують люди, а потім їх не виконує», якот запевнення не підвищувати тарифи та підняти
зарплати медикам, Юлія Тимошенко завжди підкріплює свою позицію та пропоновані зміни діями.
«Законодавчі ініціативи Тимошенко йдуть у контексті її ж тем», – зауважує Загородній.
Тож не дивно, що згідно з опитуванням КМІС,
50,9% вважає, що для подолання кризової ситуації, в якій опинилась країна, потрібно змінити
прем’єр-міністра, і 20,7% упевнені, що найкраще з
цим впорається Юлія Тимошенко.
«Вона змогла б вирішити проблеми в економіці
та зберегти рейтинг президента. Тимошенко вже
робила це у 2008 році, коли була прем’єр-міністром,
змогла вивести країну з кризи та показала свою
ефективність у ролі кризового менеджера. При ймовірних подальших соціальних провалах влади вона
може перетягнути на свій бік ще частину електорату, якого ці проблеми торкнуться», – констатує
політичний експерт.
Нагадаємо, проведене 9-17 грудня опитування
КМІС показало, що на думку 51% респондентів,
для виведення країни з кризового стану потрібна
зміна прем’єр-міністра. Найкраще із цим завданням, вважають громадяни, впорається лідерка
«Батьківщини».
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Бюджет збалансований та соціально орієнтований
Закінчення. Початок на стор. 1.
оловним пріоритетом під час підготовки проєкту
було збереження основних напрямів бюджетної
політики, дотримання принципу збалансованості за
доходами та видатками.
Бюджет міста збалансований. Безумовним пріоритетом у галузі видатків бюджету на наступний рік залишається збереження та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, створення умов, що сприяють
покращенню якості життя мешканців громади, тому
він є соціально-орієнтованим.
Бюджет Бучанської МТГ на 2022 рік прогнозується
в сумі 866 701 393,00 гривень.
Показники дохідної частини 2022 року збільшено
на 33,6 % у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про стійкий розвиток Бучанської громади.
Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду місцевого бюджету залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб – питома вага
становить 49% і це 232,8 млн грн;
- єдиний податок – питома вага 22% і це 103,3 млн грн;
- податок на майно, в тому числі плата за землю –
питома вага 17% і це 79,3 млн грн;
- акцизний податок – питома вага 10% і це 48,3 млн.
Основні видатки, як і в попередні роки будуть
спрямовані на:
- подальший розвиток галузі освіти: оновлення
матеріально-технічної бази закладів, побудову ефективної системи національного виховання, розвиток і
соціалізацію дітей та молоді, урізноманітнення моделей організації освіти;
- забезпечення стабільного функціонування закладів
охорони здоров’я, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, впровадження новітніх медичних технологій і підвищення якості надання медичної допомоги;
- фінансування різних напрямів соціальної сфери –
на сплату адресної допомоги соціально незахищеним
і підтримку ветеранів-захисників та їхніх родин, триватиме фінансування соціальних програм;
- забезпечення належних умов для роботи установ
культури, розвитку їхньої матеріально-технічної бази;
- розвиток системи фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
У громаді продовжиться реалізація громадського
бюджету: 2022 року передбачено для цього 2,0 млн грн.
Також заплановано кошти на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету у 2021 році – 1
246,1 тис. грн, а саме щодо таких об’єктів:
- «Створення дитячого майданчика комунальної
власності «Джунглі» по вул. Заводська,45 у с. Бабинці
– 248,0 тис грн;
- «Капітальний ремонт спортивно-ігрового простору для дітей різних вікових груп на земельній ділянці комунальної власності бульв. Богдана
Хмельницького, 6 у м. Буча» – 500,0 тис. грн;
- «Створення та упорядкування озелененої території-скверу у селищі Бабинці на території між ділянкою житлового будинку та проїжджою частиною вулиць Травнева та Заводська» – 498,1 тис. грн.
- мільйон гривень у бюджеті передбачено на
Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК, управителів багатоквартирних будинків.

Г

Відповідно до «Програми соціально-економічного
розвитку Бучанської територіальної громади на 20212023 роки» за кошти місцевого бюджету Бучанської
громади із залученням коштів державного та обласного бюджетів планується реалізація таких інвестиційних проєктів:
- будівництво адміністративної будівлі для облаштування ЦНАП у с. Синяк, по вул. Київська;
- реконструкція адміністративної будівлі за адресою: с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого, буд.-1 А»
(закінчення робіт);
- реконструкція адміністративної будівлі – вхідної
групи по вул. Б.Хмельницького, 5 /5 в Буча (облаштування Центру соціальних послуг, закінчення робіт)
- реалізація проєкту щодо розвитку зеленого туризму – будівництво зони відпочинку з облаштуванням багатофункціональних спортивних майданчиків
біля озера по вул. Тараса Шевченка в с. Мироцьке;
- будівництво автомобільної дороги комунальної
власності між автомобільною дорогою М-07 та вул.
Курортна у Ворзелі;
- закінчення будівництва дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в Бучі;
- будівництво дошкільного дитячого закладу в смт
Бабинці, по вул. Травневій,70-А;
- реконструкція Бучанського навчально-виховного
комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа
I-III ступенів-загальноосвітня школа I-III ступенів»
№2 по вул. Шевченка,14 у Бучі;
- продовження реалізації проєкту «Реконструкція з
добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів
по вул. Малиновського,74 в Бучі;
- будівництво початкової школи із закладами дошкільної освіти Ворзельського опорного закладу
ЗОШ № 10 по вул. Курортна 37;
- капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бабинецької ЗОШ №13 по вул.
Травнева, 70-а;
- капітальний ремонт електропроводки у Бучанській
ЗОШ № 4;
- капітальний ремонт футбольного поля та бігової
доріжки на території Гаврилівського закладу середньої освіти №8;
- капітальний ремонт футбольного поля та бігової
доріжки на території Мироцької гімназії № 12;
- будівництво стадіону із трасою для біатлону в
Бучі;
- закінчення капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини по
вул. Європейська, 4-д у Ворзелі;
- продовження реалізації проєкту з будівництва
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
по вул. Травневій, 66 у Бабинцях.
Заплановано проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою та відновлення вуличного освітлення.
Дякуємо кожному, хто сумлінно сплачує податки –
таким чином ви підтримуєте свою громаду та країну
і сприяєте їхньому подальшому розвитку. Саме завдяки вам усі амбітні проєкти вдається реалізовувати,
аби досягати кращих стандартів життя.
Пресслужба БМР

Дорогі українці!
Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим –
зимовими святами, коли попри негоду й холод
завжди тепло на душі

Як і в дитинстві ми сподіваємося на диво. Бо саме в ці дні наші
мрії найближчі до здійснення, а слова нашої молитви потрапляють
прямо на небо …
Це цілком по-людяному: мріяти й сподіватися. Повірити в краще
– це вже великий і рішучий крок для здійснення наших мрій. Адже
віра в краще, віра в себе – це та величезна сила, яку важко спинити.
Тож сьогодні я прошу для всіх нас сили й терпіння, щоб здолали
всі негаразди. Мудрості, щоб обрали вірний шлях. Любові для звершення добрих справ. І найголовніше: віри у нашу здатність змінити
світ на краще, бо сила, любов і мудрість завжди об‘єднуються навколо добра. Ми все зможемо! Нам треба лише повірити в себе та свої
можливості!
Дорогі мої! Затишку, злагоди й достатку в вашій оселі. Миру в
українському небі. Успіхів і удачі, простого людського щастя, добра
і любові!
Дива трапляються! Треба в це вірити!
Все буде добре!
З любов’ю Юлія Тимошенко
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Дорогі жителі громади!
Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом
Христовим!
Рік, що минає, збагатив нас новим досвідом, згуртував на шляху
реалізації амбітних планів і дав нам
можливість не лише вистояти, а й
створити всі умови для подальшого
розвитку нашої Бучанської громади.
Хочеться побажати, щоб з останніми годинами старого року вас покинули турботи та негаразди, а Новий рік був щедрим на
цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги!
Андрій Купраш, староста
Бабинців та Буди-Бабинецької

Дорогі жителі Бучанської громади!
Новорічна ніч – це час, коли ми
по-особливому усвідомлюємо, як ми всі
близькі. Давайте подякуємо один одному за розуміння і допомогу, за любов і
турботу. У метушні буднів ми рідко це
робимо. Але ж саме підтримка близьких
і надійність друзів завжди надають нам
впевненості, прагнення віддати їм більше, ніж отримали.
Бажаю вам здоров’я і щастя! Хай у кожному домі буде багато радості, а в нашій громаді панує злагода і благополуччя.
Олександр Деревинський, староста
Мироцького старостату

Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим
усю Бучанську громаду!
Вірю, що Новий 2022 рік увійде
до ваших осель добрим і радісним, принесе злагоду і достаток,
наповнить ваші серця вірою, надією та оптимізмом! Від душі бажаю кожному з вас міцного здоров’я, відмінних успіхів у праці
та навчанні, любові, добробуту,
родинного затишку, наснаги, невичерпної енергії, миру та процвітання! Хай здійсняться ваші
добрі мрії та всі мудрі задумки.
Андрій Липовецький, староста
Ворзельського старостату
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Дорога громадо!
Від усього серця вітаю вас із найбільш
очікуваними і світлими святами – Новим роком
та Різдвом Христовим!
Коли приходить це свято, ми чекаємо від нього чарівництва, як ніби
досі маленькі дітки! Бажаю, щоб диво
сталося з кожним з нас хоча б раз у
житті, подарувавши нам довгоочікуване і заслужене щастя в оточенні
своїх однодумців. Нехай прийдешній
рік виправдає ваші найзаповітніші надії і прагнення,
принесе достаток і добробут вашим сім’ям.
Ірина Петрушевська, староста
Луб’янського старостату
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◆◆ Луб’янка

◆◆ Буча

Юні туристи-краєзнавці створили
ялинкові іграшки

Дружні веселі гуляння

Гуртківці Бучанського центру позашкільної роботи з Луб’янської школи взяли участь в майстер-класі, який для них провів Чарівник на «Фабриці ялинкових прикрас».
ітки побували на екскурсії на
цій фабриці і побачили, як зі
скла та вогню творять справжні
ялинкові прикраси, а талановиті
майстрині їх згодом розмальовують.
«Недалеко від столиці є чудове
місце «Фабрика ялинкових прикрас», де улюблені свята тривають всю зиму, де сміються діти, а
в повітрі витає дух Різдва, – розповіла педагог Оксана ОсницькаОлексієнко. – У художній майстерні під пензлем художника
скляна форма оживає, перетворюючись на барвисту ялинкову
іграшку».
Ялинкові прикраси, створенні
дітьми власноруч, залишилися
їм гарним спогадом про чарівну
екскурсію.

Д

У Різдвяному містечку весело і гамірно. А 24 грудня, у день,
коли відзначали Різдво за григоріанським календарем, тут
було яскраве свято.
узичні гурти щиро дарували містянам привітання: запальні та
ліричні світові хіти, ніжні та казкові
різдвяні композиції. Звучала музика
над зеленою красунею ялинкою і заглядала на сусідні вулиці і двори.
Весело сміялися діти, яких розважали цікавими конкурсами і руханками. А фігуристи-аматори кружляли
ковзанкою.
Ведучий Юрій Доник не дозволяв
сумувати ні хвилини: вікторини, захопливі історії. А талановиті гурти,
що виступали на сцені, доповнювали
різдвяний настрій музикою. Світові
хіти від Charlie band, Різдвяні пісні
від кавер-бенду ToSee, драйвові композиції українського етнорок-гурту
ДримбаДаДзига / DrymbaDaDzyga.
Щодня Святий Миколай спілкується зі своїми маленькими
гостями і фотографується на згадку.
Радість дню прийдешньому і побажання щастя і здоров’я – головні відчуття, що панували на Київській площі в Бучі.
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Бюджет – 2022. Рішення
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
«23» грудня 2021 року.
«Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік »
(10515000000)
(код бюджету)

№ 2608 -26 - VIII

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та
рекомендації комісії з питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики Бучанська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 866 701 393,00 гривень,
у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету
– 691 035 141,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 175 666 252,00 гривень згідно з додатком
1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 866 701 393,00 гривень,
у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету
691 035 141,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 175 666 252,00 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00
гривень, у тому числі повернення кредитів до загального
фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду
місцевого бюджету 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі
0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у
сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 0,00 гривень, що становить 0,00 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами
згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти
згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень
у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до
цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на
реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 230
027 408,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать
доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та
трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу
України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження, визначені статтею 28 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2022 рік»;
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті
4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з
дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72
Бюджетного кодексу України;
3) джерела формування у частині кредитування не передбачені.
7. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевого бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею
691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних
коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15
Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10
частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з
дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72
Бюджетного кодексу України;
3) джерела формування у частині кредитування не передбачені.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету Бучанської міської
територіальної громади:
1) згідно пункту 1 частини першої статті 691 Бюджетного
кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених
частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) згідно пункта 4 частини першої статті 691 Бюджетного
кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального
фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку
видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (зі змінами);
3) згідно пункту 6 частини першої статті 691 Бюджетного
кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених
частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
4) згідно пункту 8 частини першої статті 691 Бюджетного
кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального
фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Бучанською міською радою;
9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг
місцевого боргу у сумі 0,00 гривень та граничний обсяг
надання місцевих гарантій у 2022 році у сумі 0,00 гривень.
10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55
Бюджетного кодексу України захищеними видатками
місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев`язувальних
матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню за
рішенням Бучанської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувати позики
на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
12. При виконанні місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ згідно з
частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України
дозволити здійснювати обслуговування бюджетних коштів установами банків державного сектору відповідно
до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
13. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів
України від 26 серпня 2014 року №836 „Правила складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів
про їх виконання” (зі змінами), забезпечити: розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на погодження до Фінансового управління Бучанської міської ради
та затвердження протягом 45 днів після набрання чинності
цього рішення; внесення в установленому порядку змін до
паспортів бюджетних програм бюджетного періоду;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки
ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про місцевий бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
4) оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету в межах бюджетних асигнувань встановлених кошторисами;
6) забезпечити у першочерговому порядку потребу в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а
також в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом відповідних
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у
кошторисі .
14. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Бучанській міській раді:
- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами,
включаючи додаткову дотацію та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших
видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами
бюджету) погоджений з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
15. Відповідно до пункту 7 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню
Бучанської міської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним
фондами міського бюджету за обґрунтованим поданням
головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у
розписі місцевого бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
16. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет
повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного
розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих
самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику
бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.
17. Доручити міському голові забезпечити укладання з
відповідними органами місцевого самоврядування угод,
передбачених ст.93 Бюджетним кодексом України про
прийняття-передачу видатків до (з) місцевого бюджету
у вигляді міжбюджетних трансфертів, та передачу відповідних повноважень.
18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
20. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини
четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті
«Бучанські новини» та на офіційному сайті міської ради.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та
податкової політики.
Міський голова А.П. Федорук

Фінансування за активними операціями

0,00

0,00

0,00

0,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

0,00

0,00

0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

0,00

0,00

0,00

0,00

Загальне фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2 324 756,00

0,00
834 505,00

5 532 874,00
12 391 357,00

1 119 995,00
1 119 995,00

12 391 357,00
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1110000

0,00

2 324 756,00

0,00
1 348 780,00

5 532 874,00

0,00
8 150 000,00

12 391 357,00

1 738 412,00
1 738 412,00

8 150 000,00

12 391 357,00
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

0829

0829
1100000

423 770,00

3 665 490,00

0,00
519 640,00

2 385 889,00

6 343 272,00

681 841,00

3 594 555,00

12 204 282,00

681 841,00

3 594 555,00

12 204 282,00

Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності бібліотек
0824

0824

0960

0111

1090

1030

1010

1040

1040

1040

1040

1040

1020

1070

1070

1070

1030

0828

509 020,00

4 089 260,00
10 597 581,00

12 326 197,00
15 561 981,00

26 369 090,00

15 561 981,00

26 369 090,00

509 020,00
12 326 197,00
15 561 981,00
15 561 981,00

74 380,00
1 076 798,00
1 496 187,00
1 496 187,00

4 672 660,00

74 380,00
1 076 798,00

24 000 576,00
43 427 258,00

1 496 187,00
1 496 187,00

43 427 258,00

4 672 660,00

0,00
0,00

24 000 576,00
43 427 258,00

4 235 000,00
4 235 000,00

43 427 258,00

200 000,00

745 636,00

200 000,00

745 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
2 000 000,00

10 000,00
10 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00
0,00
125 000,00

626 592,00

125 000,00

626 592,00

513 600,00

79 570,00
3 428 253,00
4 366 839,00
4 366 839,00

0,00
0,00
2 071 500,00
2 071 500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00
0,00
200 000,00
200 000,00

79 570,00

0,00
0,00

3 941 853,00
19 080 567,00

100 000,00
100 000,00

19 080 567,00

447 743,00
12 111 335,00
15 756 072,00
0111

0100
3 904 041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 904 041,00
3 904 041,00

3 200 034,00

4081

4082

1014081

1014082

23 530,00

92 244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 462,00
92 244,00
92 244,00

5 503 540,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

131 159,00
4 325 722,00

0,00
23 530,00

5 503 540,00
5 503 540,00

23 530,00

4030

4040

4060

1014030

1014040

1014060

5 557 849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441 733,00
4 107 472,00
5 557 849,00
5 557 849,00

1080

187 825 400,00
187 825 400,00

150 085 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 825 400,00

1011080

4000

1000

104 070 175,00

139 397 938,00
344 658,00

5 187 247,00
139 060,00

0,00
446 592,00

155 220,00
1 300 580,00
5 171 725,00

300 000,00 15 277 991,00
15 622 649,00

6 487 827,00
0,00

0,00
17 184 063,00

38 312 054,00
40 255 831,00
97 582 348,00
97 582 348,00

78 924 941,00
123 775 289,00
123 775 289,00

0990

446 374 717,00
5 531 905,00
139 060,00
601 812,00
5 471 725,00 16 578 571,00
22 110 476,00
0,00
56 069 009,00
424 264 241,00 280 943 872,00
424 264 241,00

1 646 043,00

1010160

0160

0100
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
99 249,00

99 249,00
1 194 093,00

1 194 093,00
1 646 043,00

1 646 043,00
1 646 043,00

1 646 043,00

1 646 043,00

1010000

3242
1000000

3192
0813192

0813242
56 000,00

494 889 856,00

494 889 856,00
52 401 001,00

52 401 001,00

0,00
0,00

139 060,00

139 060,00
601 812,00

601 812,00

0,00
56 000,00
0,00

52 340 821,00 16 578 571,00

52 340 821,00 16 578 571,00
68 979 572,00

68 979 572,00

56 000,00
0,00

0,00

0,00
56 168 258,00

56 168 258,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

56 000,00

0,00
0,00

0,00
56 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
5 352 100,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 316 014,00
15 316 014,00

0,00
0,00

10 347 549,00
0,00

0,00

0,00
0,00

425 910 284,00 282 137 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
213 000,00

213 000,00

0,00
78 672 892,00

93 988 906,00

0,00
213 000,00

78 672 892,00

99 554 006,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

425 910 284,00 282 137 965,00

350 000,00

1 100 000,00

1 506 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0813160
5 352 100,00
5 352 100,00
0,00

0,00

3160

3140

3122

3123
0813123

0813122
25 663 563,00

177 400,00
0,00

15 316 014,00
0,00

0,00

3112

3121

0813112

0813121

830 000,00
0,00
0,00

3104
0813104
2 133 000,00

112 828 955,00

78 672 892,00
78 672 892,00

99 341 006,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3050
0813050
22 861 900,00
0,00
0,00

3033

3035

0813033

0813035

67 116 185,00

89 978 085,00

997 200,00
0,00

3 765 425,00

3 765 425,00

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 294 154,00
0,00

0,00
0,00

1 634 249,00
0,00

0,00

0,00
1 294 154,00
0,00
1 634 249,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1 294 154,00
0,00

0,00
0,00

1 634 249,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1 294 154,00

0,00
0,00

0,00
1 634 249,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

42 000,00
54 000,00
0,00
54 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

42 000,00
54 000,00

0,00
0,00

0,00
54 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42 000,00

0,00
0,00

54 000,00
0,00

42 000,00
54 000,00
0,00

0,00
0,00

54 000,00
0,00

0,00

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

12 391 357,00

1 119 995,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 738 412,00

12 391 357,00

8 150 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 594 555,00

12 204 282,00

681 841,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

17 196 230,00

26 369 090,00
0,00

340 095,00
0,00

0,00

1 496 187,00

1 496 187,00

45 061 507,00

17 196 230,00
340 095,00
0,00

0,00
0,00

0,00

340 095,00
0,00

0,00

4 235 000,00

45 061 507,00
340 095,00

0,00
0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745 636,00

3 000 000,00
0,00
0,00

10 000,00

2 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

125 000,00

626 592,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4 420 839,00
0,00
0,00

2 071 500,00
0,00
0,00

700 000,00

700 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

100 000,00

200 000,00
0,00
0,00

19 134 567,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15 756 072,00
0,00
0,00

34 890 639,00

15 756 072,00
0,00

0,00
0,00

0,00

46 869 096,00

34 890 639,00
0,00
0,00

16
46 869 096,00
3

1070
0,00

0,00

0,00

0813140
0,00

Загальний фонд

Будівництво освітніх установ та закладів
Управління соціальної політики Бучанської
міської ради
Управління соціальної політики Бучанської
міської ради
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
громадах
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті
Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
Заходи державної політики з питань сім'ї
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Надання соціальних гарантій 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
Надання фінансової підтримки громадським
об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради
Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
громадах
ОСВІТА
Надання спеціалізованої освіти мистецькими
школами
КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Інші програми та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок освітньої субвенції
1152

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000

0611152

0,00

0990

0,00

1151

0,00

0611151

0,00

0990

0,00

Загальне фінансування

X

0990

0,00

1141

0,00

1142

0,00

0611141

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

0611142

0,00

208400

0960

0,00

0,00

1070

0,00

0,00

0611070

0,00

0,00

0921

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

1031

Внутрішнє фінансування

208000

0611031

200000

0910

6

Фінансування за типом кредитора

0921

у тому числі бюджет розвитку

5

1010

усього

1021

4

0611010

3

0611021

2

1000

1

Додаток 2 (грн)
Спеціальний фонд

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
громадах
ОСВІТА

Усього

Загальний
фонд

0111

Код

Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету

0160

0,00
151 718 152,00

0100

0,00
175 666 252,00

0610160

2 071 500,00
691 035 141,00

Фінансування місцевого бюджету на 2022 рік

м. Буча 10515000000 (код бюджету)

0,00

2 071 500,00
866 701 393,00

0620

Інші субвенції з місцевого бюджету
Разом доходів

0111

0,00

0100

8 625 241,00

Бучанська міська рада

0,00

8 625 241,00

Бучанська міська рада

Х

коштів освітньої субвенції

3

41053900

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок

2

0,00

0,00

1

0,00

0100000

2 973 400,00

10 696 741,00

0110000

2 973 400,00

10 696 741,00

м. Буча 10515000000 (код бюджету)

41051000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41050000

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями,

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

41040500

Найменування
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної
програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
4

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду

425 910 284,00

0,00

з державного бюджету

425 910 284,00

0,00

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

3 435 200,00

41040200

Відділ освіти Бучанської міської ради

0,00

3 435 200,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з

Відділ освіти Бучанської міської ради

0,00

0540

6 408 600,00

8340

6 408 600,00

0118340

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

0600000

0,00

41040000

0610000

0,00

350 000,00

183 104 200,00

350 000,00

183 104 200,00

0380

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

8240

0,00

41033900

0118240

0,00

1 100 000,00

183 104 200,00

1 450 000,00

183 104 200,00

1 100 000,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1 450 000,00

0,00

41030000

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Заходи та роботи з територіальної оборони

0,00

0,00

0320

0,00

0,00

18 406 800,00

8110

0,00

18 406 800,00

18 406 800,00

8000

218 616 341,00

18 406 800,00

Базова дотація

0118110

218 616 341,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020100

0,00

Від органів державного управління

41020000

0,00

41000000

0490

0,00

7691

151 718 152,00

0,00

0117691

175 666 252,00

218 616 341,00

видатки
споживання

472 418 800,00

218 616 341,00

усього

648 085 052,00

Офіційні трансферти

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади

0,00

"Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)"
40000000

0,00

5 352 100,00

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

0,00

0,00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

0,00

0,00

5 352 100,00

50110000

177 400,00

5 352 100,00

177 400,00

0,00

Цільові фонди

10 347 549,00

141 655 752,00

5 352 100,00

50000000

0490

141 655 752,00

141 655 752,00

0456

141 655 752,00

0,00

на території Автономної Республіки Крим

7461

0,00

141 655 752,00

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться

7680

141 655 752,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

0117680

Кошти від продажу землі

33010100

0117461

33010000

0,00

141 655 752,00

830 000,00

100,00

141 655 752,00

830 000,00

100,00

0,00

0443

0,00

141 655 752,00

7350

100,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

перебуває в комунальній власності

0117350

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що

33000000

31030000

0,00

100,00

0,00

141 655 852,00

100,00

10 347 549,00

141 655 852,00

0,00

Надходження від продажу основного капіталу

0,00

0,00

100,00

Доходи від операцій з капіталом

31000000

0,00

0,00

141 655 852,00

30000000

0,00

323 600,00

0,00

0,00

України «Про оренду державного та комунального майна»

0,00

0,00

323 600,00

25010300

0,00

102 500,00

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону

0,00

0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

10

0,00

102 500,00

25010200

9

17 900 900,00

8

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

7

0,00

17 900 900,00

25010100

із законодавством

6

0,00

18 327 000,00

5

10 062 300,00

18 327 000,00

0,00

видатки
розвитку

10 062 300,00

0,00

18 327 000,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно

комунальні
послуги та
енергоносії

0,00

18 327 000,00

25010000

оплата
праці

10 062 300,00

Власні надходження бюджетних установ

з них

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

25000000

усього

невикористанням земельних ділянок
24170000

1 920 000,00

0,00

якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим

2 927 400,00

0,00

(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення

0,00

1 000,00

зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву

1 920 000,00

1 000,00

які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного
24062200

13 274 949,00

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,

Здійснення заходів із землеустрою

0,00

100,00

Будівництво інших об`єктів комунальної власності
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

0,00

0,00

0421

9 900,00

100,00

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0443

9 900,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

7130

Інші надходження

7330

24060300

7000

0,00

0117130

10 062 300,00

100,00

0117330

10 062 400,00

10 900,00

0,00

10 900,00

11 000,00

0,00

0,00

10 073 300,00

0,00

Інші надходження

0,00

Інші неподаткові надходження

24060000

22 861 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

та паспортів громадян України

0,00

150 000,00

4 000,00

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)

0,00

150 000,00

числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22 861 900,00

0,00
0,00

0640

0,00
0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому

24000000

24062100

330 000,00
154 000,00

Державне мито

6071

22090400

330 000,00
154 000,00

іншим майном, що перебуває в комунальній власності

0116071

22090100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та

0,00

22090000

іншим державним майном

0,00

22080400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та

0,00

25 000,00

330 000,00

пов’язаних з такою державною реєстрацією

0,00

25 000,00

330 000,00

підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг,

3 765 425,00

22012900

3 765 425,00

0,00

0,00

0,00

на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –

3 765 425,00

400 000,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав

3 765 425,00

400 000,00

та їх обтяжень

0,00

0,00

25 000 000,00

0,00

47 861 900,00

5 900 000,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно

0,00

22012600

Плата за надання інших адміністративних послуг

28 737 760,00

0,00

5 900 000,00

осіб – підприємців та громадських формувань

28 737 760,00

22012500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

230 000,00

997 200,00

100,00

230 000,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних

38 350 760,00

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і
місцевими органами виконавчої влади

22010300

38 350 760,00

0,00

22010200

997 200,00

0,00

63 350 760,00

0,00

0,00

86 212 660,00

0,00

6 555 100,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

7 039 100,00

6 555 100,00

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

7 039 100,00

Плата за надання адміністративних послуг

Організація благоустрою населених пунктів
Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

0829

22000000
22010000

4082

0,00

6030

213 000,00

6000

0,00

0114082

0,00

213 000,00

0116030

лісогосподарського виробництва

3032

0,00

0813032

432 000,00

997 200,00

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і

0,00

0,00

432 000,00

Плата за встановлення земельного сервітуту

0,00

21081700

0,00

0,00

0,00

179 000,00

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

0,00

0,00

179 000,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері

0,00

21081500

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

997 200,00

21081100

997 200,00

0,00

4000

3 100,00

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

3031

0,00

3 100,00

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у

3000

21080900

0813031

0,00

0,00

7 574 084,00

0,00

0,00

58 000,00
714 100,00

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм

0,00

Інші надходження

0,00

58 000,00
714 100,00

об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

0,00

21080000

0443

21010300

7321

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх

2
7000

0,00

державна або комунальна власність

1

58 000,00

нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є

0617321

58 000,00

21010000

16

0,00

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід),

273 751 085,00

10 062 300,00

213 000,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств

273 751 085,00

28 602 400,00

772 100,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

15

7 822 100,00

985 100,00

Неподаткові надходження

21000000

104 679 431,00

36 424 500,00

20000000

104 679 431,00

0,00

0,00

100,00

об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

0,00

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на

14

0,00

100,00

19010300

0,00

15 800,00

0,00

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

13

0,00

15 800,00

атмосферне повітря двоокису вуглецю)
19010200

12

0,00

40 000,00

269 000,00

55 900,00

0,00

269 000,00

0,00

40 000,00

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в

11

55 900,00

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря

99 327 331,00

Екологічний податок

19010100

99 327 331,00

19010000

104 948 431,00

0,00

104 948 431,00

55 900,00

58 209 449,00

0,00

58 209 449,00

55 900,00

РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2022 рік (початок. Продовження на стор. 7)

Інші податки та збори

32 079 005,00

0,00

дорівнює або перевищує 75 відсотків
19000000

32 079 005,00

0,00

32 899 644,00

190 000,00

32 899 644,00

0,00

190 000,00

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

видатки
розвитку

18050500

оплата
праці

0,00

0,00

видатки
споживання

0,00

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

7 360 000,00
95 709 900,00

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

7 360 000,00
95 709 900,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

0,00

18050300

0,00

0,00

0,00

0,00

7 574 084,00

103 259 900,00

7 574 084,00

103 259 900,00

0726

Єдиний податок

2111

18050000

0,00

0112111

0,00

15 756 072,00

0,00

0160

168 700,00

0810160

168 700,00

5 948 430,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

13 522 514,00

0,00

18030200

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

248 700,00

80 000,00

0,00

248 700,00

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

0,00

Туристичний збір

18030100

0,00

0,00

18030000

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

Транспортний податок з юридичних осіб

0,00

18011100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

3 700 000,00

120 000,00

5

3 700 000,00

усього

Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб

0,00

0,00

18010900
18011000

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

5 948 430,00

Земельний податок з фізичних осіб

13 522 514,00

18010700

5 948 430,00

0,00

13 522 514,00

0,00

0,00

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім
первинної медичної допомоги
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги
КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

0,00

20 500 000,00

0721

30 691 300,00

20 500 000,00

2080

30 691 300,00

Орендна плата з юридичних осіб

2000

Земельний податок з юридичних осіб

0112080

0,00

18010500
18010600

527 313,00

0,00

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

447 743,00

9 500 000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними

16 053 188,00

0,00

9 500 000,00

18010400

12 111 335,00

0,00

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

34 836 639,00

1 600 000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними

15 756 072,00

0,00

1 600 000,00

18010300

34 836 639,00

0,00

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

15 756 072,00

4 800 000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними

0100

0,00

4 800 000,00

18010200

0810000

0,00

5 141 720,00

300 000,00

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

49 776 611,00

0,00

300 000,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними

0,00

0,00

Податок на майно

1 573 000,00

79 251 300,00

кодексом України

0,00

0,00

79 251 300,00

18010000

0,00

0,00

0,00

182 759 900,00

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим

0,00

0,00

182 759 900,00

18000000

підакцизних товарів

0,00

0,00

0,00

20 500 000,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

0,00

0,00

20 500 000,00

14040000

1 573 000,00

0,00

0,00

21 316 400,00

1 573 000,00

21 316 400,00

0,00

Пальне

0,00

0,00

14031900

0,00

0,00

3 341 245,00

21 316 400,00

0,00

21 316 400,00

32 899 644,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

5 141 720,00

0,00

14030000

48 203 611,00

0,00

0,00

5 141 720,00

0,00

0,00

6 500 000,00

48 203 611,00

0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

0133

48 316 400,00

6 500 000,00

Пальне

0150

48 316 400,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14021900

0180

Внутрішні податки на товари та послуги

14020000

0110150

14000000

0110180

0,00

54 000,00

0,00

усього

100,00

видатки
розвитку

0,00

100,00

оплата
праці

0,00

0,00

видатки
споживання

0,00

100,00

0,00

з них

у тому числі
бюджет
розвитку

13 500,00

100,00

з них

13 500,00

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

значення

0,00
0,00

Разом

Рентна плата за користування надрами місцевого значення
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого

0,00
0,00

з них

13040100

загальнодержавного значення

100,00
13 500,00

у тому числі
бюджет
розвитку

13040000

100,00
13 500,00

Загальний фонд

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин

Найменування
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної
програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
4
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

Спеціальний фонд

13020200
13030000

527 313,00

0,00

16 053 188,00

0,00

34 836 639,00

100,00

Рентна плата за спеціальне використання води

34 836 639,00

0,00

100,00

рубок головного користування)
13020000

0800000

0,00

0,00

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку

54 918 331,00

0,00

170 000,00

заготовленої в порядку рубок головного користування

1 573 000,00

520 000,00

170 000,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за

13010200

0,00

520 000,00

13010100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 573 000,00

0,00

690 000,00

1 573 000,00

703 700,00

690 000,00

0,00

703 700,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

3 341 245,00

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000

32 899 644,00

0,00

13000000

53 345 331,00

0,00

53 345 331,00

0,00

26 700,00

оплата
праці

26 700,00

26 700,00

видатки
споживання

26 700,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

Спеціальний фонд

Податок на прибуток підприємств

11020200

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Інша діяльність у сфері державного управління

0,00
0,00

річного декларування

11020000

46 869 096,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами

15
46 869 096,00

4 800 000,00

платника податку інших ніж заробітна плата

0,00

0,00

4 800 000,00

11010500

0,00

0,00

14

3 550 000,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів

0,00

0,00

3 550 000,00

що сплачується податковими агентами
11010400

0,00

0,00

13

2 600 000,00

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу,

0,00

0,00

2 600 000,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
11010200

0,00

0,00

0,00

12

0,00

221 840 000,00

46 869 096,00

232 790 000,00

221 840 000,00

платника податку у вигляді заробітної плати

11
46 869 096,00

232 790 000,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів

46 869 096,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

10
46 869 096,00

11010000

0,00

0,00

0,00

0,00

5

9

232 816 700,00

0,00

232 816 700,00

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

8

0,00

11000000

0,00

55 900,00

0,00

464 596 700,00

7

464 652 600,00

0,00

Податкові надходження

0,00

6

10000000

6

розвитку

5

0,00

у тому числі бюджет

усього

110 593 205,00

4

110 593 205,00

3

168 802 654,00

2

168 802 654,00

1

Разом

Загальний фонд

видатки
розвитку

Усього

комунальні
послуги та
енергоносії

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

комунальні
послуги та
енергоносії

Додаток 1 (грн)
Спеціальний фонд

Код

комунальні
послуги та
енергоносії

ДОХОДИ місцевого бюджету на 2022 рік

10515000000 (код бюджету)

Додаток 3 (грн)

Бюджет – 2022. Додатки до рішення Бучанської міської ради «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021 року № 2608 -26 - VIII

№ 52 від 31 грудня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

На часі

Дорогі земляки!
привітання з нагоди
Прийміть найщиріші
Христового!
Нового року та Різдва
кожного з нас, це
для
ві
бли
Новорічні свята — осо
і
у майбутнє, нові надії
завжди незвіданий крок
й
ні
ми з дитинства улюбле
сподівання. Це всіма на
дотлом свята спільної ра
радісні дні, наповнені сві
ого
ня чуда й казки, душевн
сті, веселощів, очікуван
рі
доб
і,
тл
сві
но
цій
тради
тепла й надії. Нехай ці
ть у
та ваші сім’ї зустріну
для нашого народу свя
хай
, теплій атмосфері. Не
радісній, доброзичливій
бая
тт
жи
і,
ров
ьки здо
діти будуть щасливі, бат
гате й радісне!
Олег Цимбал,
и БМР
начальник відділу освіт

Шановні бучанці,
З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Новорічне свято – це завжди новий, незвіданий
крок, у майбутнє, нові надії і сподівання на добрі
зміни, на краще життя для себе та своєї родини,
для своєї рідної землі. Чи справдяться наші сподівання – залежить, передусім, від кожного з нас
– від нашої відповідальності, життєвої позиції,
розуму, щоденної кропіткої праці. Тож прийміть
найщиріші привітання з наступаючим Новим
2022 Роком та Різдвом Христовим. Нехай же новорічні та різдвяні свята наповнять серця життєдайною вірою та всеперемагаючою любов’ю,
принесуть у кожну оселю родинне тепло, мир і
злагоду, щедро обдарують міцним здоров’ям, добробутом та Господньою ласкою.
Хай збудуться Ваші мрії, нехай Новий рік стане для Вас і ваших рідних роком добрих перемін,
а для України роком зміцнення і утвердження
державності, соціально-економічного зростання,
духовного оновлення та процвітання!.
З повагою Любомир Бучинський,
головний лікар КНП«БКДЦ» БМР

Шановні жителі громади!
Вітаю усіх вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Бажаю залишити в старому році все, що вас обтяжує і непокоїть. А в новий взяти тільки ті емоції, які приносять справжнє щастя. Збережіть в
душі любов, дитячу безпосередність, віру в щасливе майбутнє, атмосферу затишку і дружелюбності. Нехай з вами завжди перебуває впевненість у
власних силах, а удача супроводжує в повсякденних
справах! І звичайно, здоров’я усім вам.
Оксана Джам, головний лікар Бучанського
центру первинної медико-санітарної допомоги

Шановна громадо!
м роком
Щиро вітаю вас з Нови
та Різдвом Христовим!
та щесвята будуть радісними
Нехай ці чудові зимові
у.
євих сил, окрилять душ
дрими, додадуть житт
теплом,
уть зігріті любов’ю і
Нехай ваші серця буд
м благором, радістю та Божи
домівки повняться доб
ся щастям.
словенням, а очі світять
Вас полинами Старого року
Нехай з останніми хви
буде
аразди, а Новий 2022 рік
кинуть турботи та нег
есійні
нові досягнення та проф
щедрим на цікаві плани,
перемоги.
Віталій Томнюк,
тури,
начальник відділу куль
ій БМР
національностей і реліг

◆◆ Ворзель

Духовність і краса

Біля музею історії та культури «Уваровський дім» освячено
традиційній різдвяний ветреп.

К

раса навкруги, різдвяні пісні та головна ялинка селища неодмінно подарують святковий настрій.

Шановні жителі Бучанс
ької громади!
Прийміть сердечні віт
ання
з Новим роком та Різдв
ом Христовим!
Нехай прекрасні зимові
свята принесуть мир,
спокій і злагоду, впевнені
сть у майбутньому. Зи
чу
вам міцного здоров’я,
успіхів, родинного щаст
я,
достатку і благополучч
я! Бажаю гарного наст
рою
і любові, нехай у вашо
му житті панують гар
монія та вдача!
З Новим роком!
Ірина Пасічна, началь
ник
управління соціальної
політики БМР
Дорога Бучанська громадо!
Від щирого серця вітаю вас з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Щастя вам і достатку, любові та натхнення,
мудрості й гідності!
Хай новий рік додасть всім нам нових сил, принесе нові сподівання та можливості для їх реалізації!
Хай непохитною буде наша віра в те, що разом ми
подолаємо всі негаразди та виклики часу.
Віктор Галущак,
директор КП «Бучазеленбуд»

Надання кредитів

4

Повернення кредитів

спеціальний фонд

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом

загальний
фонд

Кредитування, усього

загальний
фонд

разом

спеціальний фонд

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

Бучанська міська рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

УСЬОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

218 616 341,00

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

1

2

3

4

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Найменування інвестиційного
проекту

Загальна
вартість
проекту,
гривень

Обсяг
капітальних
вкладень
місцевого
бюджету
всього,
гривень

Обсяг
капітальних
вкладень
місцевого
бюджету у 2022
році, гривень

Очікуваний
рівень
готовності
проекту на
кінець 2022
року, %

5

6

7

8

9

10

0100000

Бучанська міська рада

90 099 372,00

0110000

Бучанська міська рада

90 099 372,00

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 573 000,00

0150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення
діяльності обласної ради,
районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

1 573 000,00

0111

7000

загальний фонд

41040500

0,00

1 573 000,00

0456

1 573 000,00

78 672 892,00
Будівництво адміністративної будівлі
для облаштування ЦНАП у с.Синяк,
Бучанської міської територіальної
громади Київської області по вул.
Київська(співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2022 - 2023

46 065 258,00

9 213 052,00

9 213 052,00

100,00

Будівництво зони відпочинку
із влаштуванням спортивних
багатофункціональних майданчиків
біля озера по вул. Тараса Шевченка
в с. Мироцьке Бучанського району
Київської області (співфінансування
за рахунок місцевого бюджету)

2021 - 2022

31 388 476,00

6 390 427,00

6 340 437,00

100,00

Будівництво зони відпочинку
навколо озера по вул. Т. Шевченка
в с. Мироцьке Бучанського району
Київської області(співфінансування за
рахунок місцевого бюджету)

2021 - 2022

40 577 110,00

29 580 902,00

29 081 926,00

100,00

Підтримка громадських проектів
(Громадський бюджет)

2022 - 2022

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Підтримка об"єднань співвласників
багатоквартирних будинків, житловобудівельних кооперативів, управителів
багатоквартирних будинків у
Бучанський міський територіальній
громаді

2022 - 2022

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Фінансова допомога для
впровадження заходів з
енергозбереження

2022 - 2022

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

Реконструкція адміністративної
будівлі за адресою:Київська обл.,
Бучанський район, с.Блиставиця, вул.
Ярослава Мудрого буд.1-А

2021 - 2022

53 038 930,00

47 827 457,00

30 537 477,00

100,00

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого
бюджету

9 853 480,00

Будівництво автомобільної
дороги комунальної власності між
автомобільною дорогою М - 07 та вул.
Курортна в сел.Ворзель Київської
області (співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2022 - 2022

49 267 415,00

9 853 480,00

9 853 480,00

0600000

Відділ освіти Бучанської
міської ради

47 208 296,00

0610000

Відділ освіти Бучанської
міської ради

47 208 296,00

1000
0611010

1010

ОСВІТА
0910

1021

0921

300 000,00

0617321

7321

2022 - 2022

0,00

300 000,00

Надання загальної середньої
освіти закладами загальної
середньої освіти
2022 - 2022

0,00

39 200,00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0443

300 000,00

39 200,00

Будівництво освітніх установ
та закладів

46 869 096,00
Будівництво дошкільного дитячого
закладу на 144 місця во вул. Лесі
Українки в м.Буча Київської області
(співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2019 - 2022

67 620 674,00

19 472 809,00

14 442 800,00

100,00

Будівництво футбольного спортивного
майданчику у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ
ст. у с.Гаврилівка по вул.Садова ,21,
Бучанського району, Київської області

2022 - 2022

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

Будівництву дошкільного
дитячого закладу на 75 місць в
смт.Бабинці, Бучанського району,
Київської області по вул.Травневій,
70-А(співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2022 - 2022

48 063 665,00

9 612 733,00

9 612 733,00

100,00

Реконструкція Бучанського навчальновиховного комплексу "Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
- загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14 у
м.Буча,Бучанського райну, Київської
області(співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2022 - 2023

169 297 846,00

14 813 563,00

14 813 563,00

100,00

Реконструкція з добудовою
загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ
ступенів по вул. Малиновського,74 в
м.Буча Київської області. Коригування
(співфінансування за рахунок
місцевого бюджету)

2021 - 2022

158 216 750,00

26 369 458,00

6 500 000,00

100,00

Фінансове управління
Бучанської міської ради

50 000,00

3710000

Фінансове управління
Бучанської міської ради

50 000,00

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

50 000,00

0160

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

50 000,00

0111

Технічне переоснащення основних
засобів
Х

Х

Х

УСЬОГО

100,00

46 869 096,00

3700000

3710160

100,00

39 200,00
Технічне переоснащення основних
засобів

7000

100,00

339 200,00

Надання дошкільної освіти
Технічне переоснащення основних
засобів

0611021

100,00

88 526 372,00

Будівництво інших об`єктів
комунальної власності

спеціальний фонд

7461

2022 - 2022

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0443

2 973 400,00

3 435 200,00
10100000000

7330

Х

Х

УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

0117330

Х

Обласний бюджет Київської області
10100000000
41040200

Додаток 6 (грн)

Загальний
період
реалізації
проекту,
(рік початку і
завершення)

Технічне переоснащення основних
засобів

Базова дотація
Державний бюджет України
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Державний бюджет України
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
Обласний бюджет Київської області
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету
41020100
99000000000
41033900
99000000000

разом

спеціальний фонд

1

0117461

3 435 200,00

Обласний бюджет Київської області

Інші субвенції з місцевого бюджету
41053900

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету
/ відповідального
виконавця,
найменування згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

загальний
фонд

0110150

10100000000

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

X

2022 - 2022
X

0,00

50 000,00

50 000,00

668 536 124,00

180 096 081,00

137 357 668,00

100,00
X

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

2
1

218 616 341,00

2 071 500,00

8 625 241,00

2 071 500,00

І. Трансферти із загального фонду бюджету

Код типової
програмної класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету
Код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету /Код бюджету
8 625 241,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Обласний бюджет Київської області

Додаток 4 (грн)

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів 2022 році

18 406 800,00
18 406 800,00
183 104 200,00
183 104 200,00

41051000

7

4

Усього

грн
2
І. Трансферти до загального фонду бюджету

3

Код Класифікації доходу
бюджету/Код бюджету
1
10100000000
Усього
Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту

Код Класифікації доходу
бюджету/Код бюджету
1

10515000000 (код бюджету)

0810
5012
1115012

Кредитування місцевого бюджету у 2022 році

10515000000 (код бюджету)

Найменування
трансферту /
Найменування
бюджету –
отримувача
міжбюджетного
трансферту
3

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим
бюджетам
Усього

3
2 973 400,00
2

Додаток 5

грн

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

X
X
X
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
1 400 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 324 756,00
4 698 369,00
10 629 625,00

157 565,00
157 565,00

10 629 625,00

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
0810
5000

5011
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

8

Мовою цифр і фактів
СІЧЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ

• Вийшла книжка «Буча. Історія живе
поруч», Олена Плаксіна.
• Гаврилівський НВК отримав автобус.
• Уперше за роки незалежності держава замовила в «Антонова» 3 нові літаки.
• 25 родин загиблих учасників АТО/
ООС отримали матеріальну допомогу на ремонт житла.

• Відбувся у Бучі круглий стіл
«Утворення Київської агломерації
як перспектива розвитку столичного
регіону».
• Депутати БМР схвалили концепцію
території пріоритетного розвитку
«Bucha Techno Garden».
• Створено «Бучанську агенцію регіонального розвитку».
• Перемога «Odeliya» на Всеукраїн
ському турнірі з естетичної гімнастики «Riseup».
• Мисливці Гаврилівки об’єднались у ГО.

• Бучанського
міського
голову
Анатолія Федорука вчергове обрано
головою Київського регіонального
відділення Асоціації міст України.

• Гран-прі «Sendplay» у Німеччині.
• Стартував конкурс на посади поліцейських офіцерів громади.
• Для 1566 учнів і малюків пільгових
категорій, які навчаються у закладах
освіти МТГ, організовано безкоштовне харчування.
• Депутати БМР затвердили програму
«Шкільний автобус».
ЛЮТИЙ

• Нова Публічна бібліотека відкрилася.
• Родини загиблих в АТО/ООС отримали квитки для безкоштовного проїзду в транспорті.
• Старт Громадського бюджету БМТГ.

• У громаді відтепер є дві патронатні
родини.
• «Блиставчанка» підкорює Болгарію.

• «СК-НІКА» здобула перше місце на
жіночому турнірі з волейболу.
• Амбулаторія залишається у Ворзелі!
• Між Укрзалізницею, КОДА, БМР
підписано меморандум щодо «City
Express» (човникові поїзди).

• У БКДЦ з’явився сучасний мамограф.
• Відбувся IV відкритий Кубок БМТГ
з художньої гімнастики «Olympic
Dream 2021».
• Старт вакцинації від COVID-19.

Підсумки 2021 року

ЧЕРВЕНЬ
• ЦНАП у Бучі – 5 років. За час існування 13 адміністраторів надали 110
тисяч послуг.
• Громада отримала подарунок від
АМУ: 2 млн 150 тис. грн на кабінет
математики.
• Варвара Назіна з Мироцького на
Всеукраїнських змаганнях із танців
«Black&White» виборола 7 призів.

• Польські журналісти знайомилися з
Бучею.
• Спільними зусиллями рятували річку Кізка.

• Велогонка «Котлета по-київськи»
промчала громадою.
• Любомира Джанова обрали головою
Молодіжної ради.
• Каріна Ридзанич отримала GRANDPRIX в українсько-американському
проєкті.

• Перший
секретар
Посольства
Франції в Україні Лое Лагранж відвідала Бучу з діловим візитом.
• Змагання човнів-драконів і бампербол: у парку святкували День молоді.

ТРАВЕНЬ
• «О-Fest» уже увосьме зібрав давніх
друзів.
• Лідери молоді Київщини зустрілися у
Бучі в Пласті.

КВІТЕНЬ
• Нова зона відпочинку в Луб’янці.
• У Гаврилівському старостаті розпочали реконструкцію станції водопостачання.

ЛИПЕНЬ

• Бучанець, учасник експедиції до
Антарктиди Євгеній Прокопчук повернувся додому.
• Ветерани з нагоди 9 травня отримали подарунки і музичні вітання.
• ДЮСШ здобула п’ять перших місць з
настільного тенісу.
• У Публічній бібліотеці відбулася перша
виставка-ярмарок «Гільдії майстрів».
• Комісія громадського бюджету оголосила переможців.

• У Мироцькому відкрили нову амбулаторію.
• Перемога та запрошення до Болгарії
«Веселки» з Блиставиці.

• Відкриття амбулаторії на Мельниках.
• На вул. Парковій висадили 70 дерев.

• У Бучі відбувся Міжнародний форум
Generation Equality в межах соціального фестивалю «Ми різні – ми рівні».
• Дитячий садочок «Горобинка» відзначив своє 45-річчя.
• Кубок України з кіокушинкай карате
та звання чемпіонки України отримала Надія Штепуляк.

• «Пластилін» здобув у Міжнародному
конкурсі «Зіркові хвилі талантів»
ГРАН-ПРІ.

Бучанської громади
• «Веселка» з Блиставиці виборола
перемогу на Міжнародному інтернаціональному фестивалі-конкурсі
«STELELE ROMANIEI 2021».
• В освітніх закладах триває активне
будівництво і капітальні ремонти.
• У Бучі відкрили центр масової вакцинації.
• У Центральному будинку культури
Бучі продовжує свою роботу клуб
«Бучанські зорі», який став центром
відпочинку і спілкування людей поважного віку.
СЕРПЕНЬ
• Майже 95 тисяч грн виділили з міського бюджету для придбання шкільного та спортивного одягу пільговим
категоріям.
• Староста сіл Бабинці та БудаБабинецька Андрій Купраш очолив ГО
«Всеукраїнське об’єднання старост».
• Міністр охорони здоров’я Віктор
Ляшко відвідав центр масової вакцинації у Бучі.

• У Бучі стартував загальнодержавний
проєкт – реформа шкільного харчування, який відкрила Олена Зеленська.
• Акція «Школяр»: понад 1000 дітей
громади отримають подарунки у вигляді канцелярського приладдя.
• Віолета Тюрменко з Гаврилівки перемогла на Міжнародному фестивалі
«Viva Stars Of Frns».
• Відбувся молодіжний велопробіг до
Дня Прапора України.

• «Караоке
на
майдані»
Ігоря
Кондратюка у Бучанському парку
обирав гарних співаків під час програми.
• Почесному
громадянину
Бучі
Максиму Ридзаничу присвоєно звання Героя України (посмертно).
• Відкрито
меморіальну
дошку
Почесному громадянину Бучі Георгію
Москаленку.

• Багатофункціональний спорткомплекс «Академія спорту» відкрито!
• Громадою промчав автопробіг ретро-автомобілів з фестивалем Old
Car Service.
• Будівництво нової дороги між магістраллю М07 та вул. Польова с.
Мироцьке.
• Указом
Президента
України
Бучанського
міського
голову
Анатолія Федорука нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
• На оздоровлення дітей влітку надано з місцевого бюджету понад 4 млн
гривень.
ВЕРЕСЕНЬ
• У БКДЦ новий апарат ультразвукової
діагностики.
• Стартував новий проєкт з енергомодернізації: підписано меморандум
про співпрацю.
• У Бучі відбулися Перші Всесвітні діаспорні спортивні ігри «Украініада».
• Гран-прі у «Співучого Полісся» з
Гаврилівки на Всеукраїнському фестивалі «Ярмаринка».

• 10 років міському парку.
• Чемпіонат України з баскетболу відбувся в Академії спорту.
• Капремонт двох бучанських доріг:
Горького і між вулицями Назарія
Яремчука та Яблунська.
• Будівництво спортмайданчика у
Блиставиці.
• Виставка у Публічній бібліотеці:
«Сильні духом. Мами».
• 9-й Міжнародний фестиваль автомобільної культури «Незалежність 21»
відбувся у парку.
• Відзвучав фестиваль «Осіннє рандеву», організований народним артистом України Мар’яном Гаденком.
ЖОВТЕНЬ
• Старт
будівництва
соціального
ЦНАПУ.
• У парку «Перемога» у Ворзелі відкрили інтерактивний спортмайданчик.
• Ролер Клуб «Koleso» здобув перемоги
у Франції.
• У Здвижівці молодь розпочала облаштування проєкту «Екогалявина».
• Капремонт початкової школи у
Ворзелі.
• Три колективи МТГ підтвердили
звання «народний аматорський колектив»: «Блиставчанка», «Здвижа
ночка», «Перевесло».

• Veteran Hub «Свої тут + +» відкрито
у Бучі.
• В освітній заклад Синяка доставлено
нове обладнання для їдальні.
• Здобули світову славу Всеволод
Поляковський і тренер Тарас
Шевченко.
• В Академії спорту відбулися матчі
молодіжного чемпіонату України з
баскетболу.
• Дмитро Дерябкін та Ірина Гарбар –
чемпіони України з бодібілдингу.
ЛИСТОПАД

• 30-річчя Незалежності України святкували у міському парку разом зі всією Київщиною.
• Відбувся фестиваль народної творчості «Родинні скарби Ворзеля».

• Буча відсвяткувала 120-річчя: насичені яскравими подіями два дні.
Найзірковіші музичні вітання від
Олега Вінника.
• Майстер спорту міжнародного класу
України з пауерліфтингу Володимир
Гончаренко встановив рекорд України.
• Відкрилася Art-gallery – сучасний
креативний простір.
• Підписано лист про наміри щодо
співпраці зі Словенською делегацією
(м. Кочев’є).

• В Академії спорту пройшов семінар зі Шотокан Карате-До, який
провів японський майстер Манабу
Муракамі, 8-й Дан.

• БЦПМСД увійшов у ТОП-20 кращих
закладів країни за своїм напрямом.
• Із бюджету громади надали майже 1
млн 700 тисяч гривень на придбання
двох апаратів ШВЛ.
• У Бучі в Академії спорту розпочався
чемпіонат України з черлідингу.
• ЦНАП: відкрили куточок самообслуговування.
• Бюджет розвитку громади сягнув рекордних 452 млн грн завдяки ефективній взаємодії всіх гілок влади.

• Ворзельський ДНЗ «Берізка» відсвяткував 75-річчя.
• Запрацювала команда підтримки
«Дії» у Бучі.
• «Bucha Techno Garden»: підписано
Меморандум про співпрацю щодо
реалізації будівництва виробничих
потужностей Групи компаній Ecosoft
BWT.
• Старт пілотного проєкту: збір органічних відходів.
• В амбулаторії Ворзеля старт капітального ремонту.
ГРУДЕНЬ
• Нагороди отримали учасники VI відкритого чемпіонату Бучанської МТГ
з футболу серед команд-аматорів.
• Початок будівництва амбулаторії в
Синяку.

• Міжнародна українсько-польська зустріч в Уваровському домі.
• Громаду відвідали 30 представників
місцевого самоврядування з різних
куточків держави.
• Відбулися змагання з Відкритої першості Бучанської ДЮСШ серед дівчат.
• У парку завершили будівництво багатофункціонального спортивного
майданчика.
• Центр Дія.Бізнес у Бучі відкрито!
• Ворзельська школа отримала шкільний автобус.

• Буча – фіналіст в номінації «Місто
мого серця» туристичної премії
«Ukraine Tourism Awards 2021».
• КП «Бучасервіс» – надавач послуг з
централізованих водопостачання та
водовідведення.
• Будівництво дитсадка у Синяку на
фініші.
• Відкриття торгово-розважального
центру Avenir plaza.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

• «Street Workout» з Гаврилівки на п’єдесталі переможця.
• Групі компаній UTEM виповнилося
95 років.
• Відбувся турнір Bucha Basket 2021.
• Віктор Приходько з Мироцького –
учасник Кубка світу в Будапешті.
• Бучанському НВК № 2 – 60 років.
• До НВК № 3 завітали олімпійці.
• 100 років бібліотеці у Ворзелі.
• Владислав Суворов став чемпіоном
світу з кікбоксингу.
• У Ворзелі розпочали капремонт амбулаторії.

9

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Мовою цифр і фактів

№ 52 від 31 грудня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10 Бюджет – 2022. Додатки до рішення Бучанської міської ради «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021 року № 2608 -26 - VIII
10515000000 (код бюджету)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету
1

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

Код Типової
Код Функціональної
програмної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
бюджету
місцевого бюджету
2

0110000
0100
0110150

0150

Спеціальний фонд
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким
затверджено місцеву регіональну
програму

4

5

6

3

0100000

0111

0112080

2080

2111

0726

0114082

4082

Бучанська міська рада

143 082 062,00

115 362 523,00

27 719 539,00

22 154 439,00

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

3 459 000,00

1 886 000,00

1 573 000,00

1 573 000,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3 459 000,00

1 886 000,00

1 573 000,00

1 573 000,00

3 459 000,00

1 886 000,00

1 573 000,00

1 573 000,00

12 549 114,00

12 549 114,00

0,00

0,00

5 948 430,00

5 948 430,00

0,00

0,00

5 948 430,00

5 948 430,00

0,00

0,00

6 600 684,00

6 600 684,00

0,00

0,00

6 600 684,00

6 600 684,00

0,00

0,00

997 200,00

997 200,00

0,00

0,00

6000
6030

6071

0620

0640

7000
7130

997 200,00

997 200,00

0,00

0,00

997 200,00

997 200,00

0,00

0,00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

89 978 085,00

86 212 660,00

3 765 425,00

3 765 425,00

Організація благоустрою населених пунктів

67 116 185,00

63 350 760,00

3 765 425,00

3 765 425,00

25.11.2021 №2390-23-VІІІ

9 248 000,00

9 248 000,00

0,00

0,00

25.11.2021 №2381-23-VІІІ

57 868 185,00

54 102 760,00

3 765 425,00

3 765 425,00

22 861 900,00

22 861 900,00

0,00

0,00

8 876 900,00

8 876 900,00

0,00

0,00

7330

7461

0421

7691

0443

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

8000
8110

8240

24.06.2021 №1299-13-VІІІ
24.12.2020 №140-5-VІІІ

22.10.2020№4046-67-VІІ

25.11.2021 №2381-23-VІІІ

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

0118240

25.11.2021 №2417-23-VІІІ

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 20222024 роки

0118110

28.10.2021 №2163-20-VІІІ

Здійснення заходів із землеустрою

Програма "Безпечна Бучанська громада" на 2020-2022 роки
0117691

30.09.2021 №1974-18-VІІІ

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Програма підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, житловобудівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків у Бучанській міській
територіальній громаді на 2021-2023 роки
Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-комунальному
господарстві в Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
0117461

06.12.2021 №2952-24

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання)

Місцева програма "Охорона і раціональне використання земель та інших природних
ресурсів Бучанської міської територіальної громади" на 2021-2024рр.
0117330

06.12.2021 №2595-24-VІІІ

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на централізоване водопостачання
та централізоване водовідведення в с.Гаврилівка та розміром економічно обгрунтованих
витрат приватному комунально-побутовому підприємству "Теплокомунсервіс" на 20212022рр.
Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на послуги з постачання теплової
енергії та розміром економічно обгрунтованих витрат на 2021-2022рр.

0117130

06.12.2021 №2594-24-VІІІ

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської
територіальної громади на 2022-2023 роки
Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 20222024 роки
0116071

19.12.2019 №4358-71-VІІ

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

0116030

0380

10
22 154 439,00

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО
0829

9
27 719 539,00

Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки
4000

8

у тому числі бюджет
розвитку

усього

115 362 523,00

Комплексна програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
0112111

7

Загальний фонд

143 082 062,00

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
0721

Усього

Бучанська міська рада

Програма "Інформатизація Бучанської міської об"єднаної територіальної громади" на
2020-2022р.р.
2000

Додаток 7 (грн)

25.11.2021 №2395-23-VІІІ

Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

25.11.2021 №2396-23-VІІІ

13 985 000,00

13 985 000,00

0,00

0,00

34 648 663,00

12 267 549,00

22 381 114,00

16 816 014,00

2 133 000,00

1 920 000,00

213 000,00

0,00

2 133 000,00

1 920 000,00

213 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

25 663 563,00

10 347 549,00

15 316 014,00

15 316 014,00

25 663 563,00

10 347 549,00

15 316 014,00

15 316 014,00

5 352 100,00

0,00

5 352 100,00

0,00

5 352 100,00

0,00

5 352 100,00

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0600000

Відділ освіти Бучанської міської ради

64 580 408,00

11 593 603,00

52 986 805,00

47 208 296,00

0610000

Відділ освіти Бучанської міської ради

64 580 408,00

11 593 603,00

52 986 805,00

47 208 296,00

ОСВІТА

17 711 312,00

11 593 603,00

6 117 709,00

339 200,00

8 715 073,00

3 300 423,00

5 414 650,00

300 000,00

8 715 073,00

3 300 423,00

5 414 650,00

300 000,00

8 996 239,00

8 293 180,00

703 059,00

39 200,00

8 996 239,00

8 293 180,00

703 059,00

39 200,00

46 869 096,00

0,00

46 869 096,00

46 869 096,00

1000
0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти
Програма розвитку та функціонування системи освіти Бучанської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
Програма розвитку та функціонування системи освіти Бучанської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

7000
0617321

7321

06.12.2021 №2596-24-VІІІ

06.12.2021 №2596-24-VІІІ

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0443

Будівництво освітніх установ та закладів
Програма розвитку та функціонування системи освіти Бучанської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

06.12.2021 №2596-24-VІІІ

46 869 096,00

0,00

46 869 096,00

46 869 096,00

46 869 096,00

0,00

46 869 096,00

46 869 096,00

0800000

Управління соціальної політики Бучанської міської ради

12 015 636,00

12 015 636,00

0,00

0,00

0810000

Управління соціальної політики Бучанської міської ради

12 015 636,00

12 015 636,00

0,00

0,00

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12 015 636,00

12 015 636,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

3000
0813031

0813032

0813033

0813035

0813112

0813122

0813123

3031

3032

3033

3035

3112

3122

3123

1030

1070

1070

1070

1040

1040

1040

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

100 000,00
200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

Комплексна програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям"
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

25.11.2021 №2373-23-VІІІ

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Комплексна програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям"
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

25.11.2021 №2373-23-VІІІ

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

745 636,00

745 636,00

0,00

0,00

745 636,00

0,00

0,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному
транспорті

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Заходи державної політики з питань сім'ї
Комплексна програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям"
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Комплексна програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям"
Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

0813160

0813192

0813242

3160

3192

3242

1010

1030

1090

25.11.2021 №2373-23-VІІІ

25.11.2021 №2373-23-VІІІ

Надання соціальних гарантій 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
Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

745 636,00
200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

Програма діяльності громадських організацій:інвалідів, учасників бойових дій,
"Чорнобилець-86", ветеранів війни та Афганістану, "Бучанська спілка ветеранів війниучасників бойових дій та їх сімей" на 2021-2023рр.

24.12.2020 №119-5-VІІІ

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

4 235 000,00

4 235 000,00

0,00

0,00

870 500,00

870 500,00

0,00

0,00

Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Міська комплексна цільова програма "Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх
24.12.2020 №119-5-VІІІ
сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей" на 2021-2023рр.
Міська програма "З турботою про кожного" на 2021-2023рр.

1000000
1010000
4000
1014082

4082

0829

3 364 500,00

3 364 500,00

0,00

0,00

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

8 150 000,00

8 150 000,00

0,00

0,00

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

8 150 000,00

8 150 000,00

0,00

0,00

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

8 150 000,00

8 150 000,00

0,00

0,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8 150 000,00

8 150 000,00

0,00

0,00

8 150 000,00

8 150 000,00

0,00

0,00

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

2 199 302,00

2 199 302,00

0,00

0,00

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

Програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
1100000
1110000
3000
1113133
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5000

1115012

X

5011

5012

X

06.12.2021 №2952-24

2 199 302,00

2 199 302,00

0,00

0,00

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

641 737,00

641 737,00

0,00

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

641 737,00

641 737,00

0,00

0,00

641 737,00

641 737,00

0,00

0,00

1 557 565,00

1 557 565,00

0,00

0,00

157 565,00

157 565,00

0,00

0,00

157 565,00

157 565,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

230 027 408,00

149 321 064,00

80 706 344,00

69 362 735,00

Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню
дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023рр.

1115011

24.12.2020 №119-5-VІІІ

24.12.2020 №118-5-VІІІ

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
0810

0810

X

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної
громади на 2021-2023 рр.

25.11.2021 №2393-23-VІІІ

Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної
громади на 2021-2023 рр.

25.11.2021 №2393-23-VІІІ

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

УСЬОГО

X

X

Суспільство
Найзнаковіший спортоб’єкт
Багатофункціональний
спортивний
комплекс нашої громади «Академію
спорту» визнали найзнаковішим спортивним об’єктом програми Президента України Володимира Зеленського
«Велике будівництво» за 2021 рік.

Янголи своїми руками

Цікавий і захоплюючий політ творчості
відбувся у Публічній міській бібліотеці
Бучі: майстер-клас для дітей із виготовлення різдвяних янголів «Різдвяна
казка».
ітвора відповідально поставилася до
завдання. Кілька годин, і талановиті дівчата і хлопці створили для своєї оселі різдвяних захисників – янголів

Д
СПОРТ

Юні баскетболісти
визначалися,
хто кращий

Відбулася відкрита першість Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи з баскетболу 3×3 (стрітбол).

60

баскетболістів, які входять до 14 команд, виборювали перемогу в одній
із трьох вікових категорій: U12, U14 та U16.
Разом із бучанськими спортсменами змагалися команди з Немішаєвого та Бабинець.
Суддями змагань були тренери-викладачі
Бучанської ДЮСШ Бінецький Дмитро та
Карабут Олексій.
Після підрахунку голів кращих з кращих
нагородили медалями та кубками, грамоти
отримали всі команди-учасники змагань.
Вітаємо із «золотом» команду школи №4.

ПОРАДИ

П

ро це зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Нагадаємо, урочисте відкриття Академії
спорту відбулось 24 серпня – у день 30-ї
річниці Незалежності України.
Як неодноразово інформували БН, на
його базі проводяться різноманітні змагання місцевого, обласного і державного
рівня, а також з олімпійських видів спорту
всеукраїнського та міжнародного значень.
Всередині Академії створили всі необхідні умови – спортивний зал, глядацькі
трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, малі тренажерні зали та робочі
кабінети.
На території комплексу облаштували
п’ять спортивних майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із
поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також ще
один майданчик для занять зі strit-файту.
– Розраховуємо, що в новому році спорткомплекс запрацює на повну потужність, –
прокоментував Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Прагнемо, щоб
усі спортсмени нашої громади мали змогу
змагатися і тренуватися, використовуючи цю сучасну локацію.
Дозвілля

М’ЯСНИЙ РУЛЕТ З ЯГОДАМИ В ДУХОВЦІ
Відомий кухар Євген Клопотенко ділитися з українцями смачним рецептом новорічної страви. Адже дуже хоче, щоб все у вас було смачно.

Нові прикраси парку

Бучанський міський парк навіть зимою не спить!

«О

бов’язково спробуйте приготувати
такий рулет. Пам’ятайте, що тут
можна експериментувати – використовувати різні ягоди, наприклад айву, малину
або смородину. У не сезон ви можете брати
заморожені ягоди та розмарин» – розповідає кухар.
ІНГРЕДІЄНТИ

600 г яловичини (ошийок), 2 шт. гілочок
укропу, 3 шт. зубчиків часнику, 150 г ягід
кизилу, 1 ст. л. оливкової олії, сіль за смаком, перець, 3-4 дрібки чорнобривців
ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Ошийок зачищаємо від плівок, розрізаємо
так, щоб він мав плоску форму, і відбиваємо.
Гілочки розмарину протягуємо через м’ясо, рівномірно розподіляємо по шматку м’яса розчавлений часник, солимо і перчимо.
Додаємо зверху кизил, розім’ятий рука-

ми, і пелюстки чорнобривців, звертаємо
м’ясо в рулет і скріплюємо кулінарною ниткою або зубочистками.
Поливаємо рулет зверху оливковою олією
і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Важливо не пересушити м’ясо, всередині воно має залишатися
соковитим і рожевим.
Такий рулет ідеально подавати з вишневим
або гострим соусом чилі. А на гарнір приготуйте картопляне пюре або запечені овочі.

Т

ут красиво і
яскраво, сяє
вогнями ялинка,
вечорами гуляють
місцеві
жителі.
Вирушайте і ви на
прогулянку, щоб
святковий настрій
дарував приємні
емоції!
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ТЕЛЕПРОГРАМА 3–9 січня 2022 року
Понедiлок, 3 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,3:15 Енеїда
7:00,8:00,9:00,21:00,0:20,2:00,5:35
Новини
7:10 М/ф «Як козаки у футбол грали»
7:30 М/ф «Як козаки у хокей грали»
7:50 М/ф «Як козаки кулiш варили»
8:05 Невiдомi Карпати
8:25,4:55 Вiдтiнки України
9:05,2:25 #ВУкраїнi
9:40 Х/ф «Подвiйне свято»
11:25 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий ювiлейний концерт
15:20 Концерт В. Крищенка «Спаси
мене, пiсне»
18:30,23:20 Д/с «Особливий загiн.
Суперчуття»
19:20 Х/ф «Троянда на Рiздво»
21:25 Т/с «Готель «Адлон». Сiмейна
сага»
0:45 Д/ф «Гiдра»
3:45 Х/ф «Ярослав Мудрий»
5:30 Погода

Канал «1+1»

6:30,5:20 «Свiт навиворiт»
8:15,19:30 «ТСН»
9:20,10:20,11:20 «Життя вiдомих
людей»
12:20,1:55 «Лiпсiнк Батл»
14:05 Комедiя «Скажене весiлля»
16:00,17:05,18:20 Т/с «Свати 7»
20:35 Х/ф «Льодовиковий перiод»
22:10 Комедiя «Скажене весiлля 3»
0:10 Комедiя «Свiнгери»

Iнтер

3:10,3:15,8:45,18:10 «Стосується
кожного»
4:40,4:45 «Позаочi»
5:25,0:55 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
6:55,16:40,17:30 «Речдок»
9:35,10:30 «Корисна програма»
11:30 Х/ф «Кохання з першого погляду
в Лапландiї»
13:20 Х/ф «Ой, матусi!»
15:00 Х/ф «Сiмейне пограбування»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Анжелiка - маркiза янголiв»
23:10 Х/ф «Дуже поганi матусi»
2:30 «Подробицi» - «Час»

ICTV

5:05 Скарб нацiї
5:15 Еврика!
5:25 Служба розшуку дiтей
5:30 «На трьох». (16+)
8:50 Х/ф «Шоу починається»
10:25 Х/ф «Стiй! Бо моя мама стрiлятиме»
12:00 Х/ф «Дiамантовий полiцейський»
13:40 Новорiчний Дизель-шоу. (12+)
18:45 Факти. Вечiр
19:10,20:55 Х/ф «Крокодил Дандi»
22:55 Х/ф «Конго»
0:45 Дизель-шоу. (12+)

Новий канал

6:15 «Хто зверху?» (12+)
12:00 М/ф «Монстри на канiкулах»
13:40 М/ф «Монстри на канiкулах 2»
15:10 М/ф «Монстри на канiкулах 3:
Море кличе»
17:00 М/ф «Рататуй»
19:00 Х/ф «Дамбо»
21:10 М/ф «Король Лев»
23:30 Х/ф «Золоте дитя»
1:20 «Вар`яти». (12+)

СТБ

12:05 Т/с «Продається будинок iз
собакою»
15:50,17:50 Т/с «Спiймати Кайдаша»
17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:55,22:15 Хата на тата. (12+)
22:25 Україна має талант

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
10:50 Х/ф «Мумiя»
13:10,15:30 Х/ф «Мумiя 2: Повернення»
16:10 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця Iмператора Драконiв»
18:15,20:00 Х/ф «Свiт Юрського перiоду 2»
22:00 Х/ф «Хмарочос»
23:50,2:00 Т/с «Ялинка на мiльйон»
1:30 Телемагазин
2:20 Гучна справа
4:30 Реальна мiстика

ТК «Київ»

8:00 Комедiя «Валентин назавжди»
9:20 Драма «Виходь за мене на Рiздво»
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
13:40,16:45,22:45 NewsRoom. Головне
15:00 Комедiя «Кухар для президента».
(16+)
17:00 Драма «Подвiйне свято»
18:25,21:30,3:00,5:30 Пiдсумки року
20:00 Комедiя «Добра дiвчинка». (16+)
22:00,7:20 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00 Київ. Спортивний
6:00 «Акули бiзнесу»

Вiвторок, 4 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:55,2:30,5:15 Новини
7:05,2:25,3:10,5:10 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Африка на смак»
8:05,0:45 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Преса»
10:10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:45 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пiсень
15:10,21:40,0:35,3:05,5:50 Спорт
15:20 Концерт. Пiснi про кохання
16:30 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Рiк у дикiй природi»
21:50 Х/ф «Святий Августин»
3:15 Енеїда
3:50 Х/ф «Ярослав Мудрий»

Канал «1+1»

6:30 «Свiт навиворiт»
8:10,19:30 «ТСН»
9:15,10:15,11:15 «Життя вiдомих
людей»
12:15,13:50,2:35,3:50 «Лiпсiнк Батл»
15:10 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою»
17:10,18:25 Т/с «Свати 7»
20:35 Х/ф «Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
22:25,5:00 Комедiя «Поїздка до
Америки»
0:55 Комедiя «Свiнгери 2»

4:55,10:05 Т/с «Коли ми вдома»

Відповіді
на сканворд
у № 51

Iнтер

5:30,0:50 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
7:00,7:55,15:25,16:20 «Речдок»
8:50,18:10,3:05 «Стосується кожного»
9:40,10:40 «Корисна програма»
11:40 Х/ф «Кохання з першого погляду
у Вiднi»
13:30 Х/ф «Весiльний переполох»
17:05 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Чудова Анжелiка»
22:55 Х/ф «Дуже поганi матусi 2»
2:20 «Подробицi» - «Час»
4:35 «Позаочi»

ICTV

5:05 Скарб нацiї
5:15 Еврика!
5:20 Факти
5:45 «На трьох». (16+)
9:05 Х/ф «Конго»
11:00,12:45 Х/ф «Крокодил Дандi»
14:45,23:50 Дизель-шоу. (12+)
17:00 Т/с «Новорiчний пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Маска Зорро»
21:35 Х/ф «Легенда Зорро»
2:05 Я зняв!

Новий канал

6:00,1:30 «Вар`яти». (12+)
7:15 «Хто зверху?» (12+)
12:55 Х/ф «Щоденники принцеси»
15:00 Х/ф «Щоденники принцеси 2:
Королiвськi заручини»
17:10 М/ф «Заплутана iсторiя»
19:00 Х/ф «Пен»
21:05 Х/ф «Алiса в Країнi чудес»
23:10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi»

СТБ

4:55,10:10 Т/с «Коли ми вдома»
12:05 Т/с «Знайду пару коханому»
15:55,17:50 Т/с «Спiймати Кайдаша»
17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:55,22:15 Хата на тата. (12+)
22:25 Україна має талант

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 М/ф «Як приручити дракона 2»
11:00 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця Iмператора Драконiв»

13:00,15:30 Х/ф «Свiт Юрського перiоду 2»
16:10 Концерт. Фантастична нiч на
каналi «Україна»
20:00 Т/с «Жiночi таємницi»
0:15,2:00 Т/с «Ялинка на мiльйон»
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
5:00 Реальна мiстика

ТК «Київ»

8:00 Драма «Подвiйне свято»
9:20 Драма «Iдеальне Рiздво»
10:45,13:40,22:45 NewsRoom. Головне
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
15:00 Комедiя «Добра дiвчинка». (16+)
16:30,18:30,21:30,3:00,5:30 Пiдсумки
року
17:00 Драма «Ласкаво просимо на
Рiздво»
20:00 Комедiя «Зовсiм не бабiй»
22:00,7:20 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00 Київ. Спортивний
6:00 «Акули бiзнесу»

Середа, 5 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,0:
00,2:30,5:15 Новини
7:05 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Африка на смак»
8:05,0:50 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Преса»
10:10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:50 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пiсень
15:10,21:40,0:40,3:05,5:50 Спорт
15:20 Концерт. Хорея Козацька
16:30,3:10 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Рiк у дикiй природi»
21:50 Х/ф «Святий Августин»
4:05 #ВУкраїнi
4:30 Енеїда
5:00 Невiдомi Карпати

Канал «1+1»

7:00 «Свiт навиворiт»
8:00,19:30 «ТСН»
9:05,10:05,11:05 «Життя вiдомих
людей»
12:05,13:40,1:50,3:00 «Лiпсiнк Батл»
15:10 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою»
17:10 Т/с «Свати 7»
20:35 Х/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера
динозаврiв»
22:20,4:15 Комедiя «Брехун, брехун»
0:05 Комедiя «Свiнгери»

Iнтер

5:30,0:40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
7:00,7:55,15:25,16:10 «Речдок»
8:50,18:10,2:50 «Стосується кожного»
9:40 «Корисна програма»
11:40 Х/ф «Кохання з першого погляду
в Iндiї»
13:35 Х/ф «Все до пуття»
17:05 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Анжелiка i король»
23:00 Х/ф «Дiвчина мого найкращого
друга»
2:15,5:05 «Подробицi» - «Час»

ICTV

4:40 Скарб нацiї
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей
5:00 Факти
5:25 «На трьох». (16+)
7:45 Х/ф «Маска Зорро»
10:05 Х/ф «Легенда Зорро»
12:20 Х/ф «Перший лицар»
14:50 Т/с «Перший хлопець на селi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «День бабака»
21:00 Х/ф «Гудзонський яструб»
22:45 Х/ф «Побачення наослiп»
0:30 Дизель-шоу. (12+)
2:40 Я зняв!

Новий канал

6:00,1:45 «Вар`яти». (12+)
7:30 «Хто зверху?» (12+)
13:00 М/ф «Заплутана iсторiя»
14:50 Х/ф «Алiса в Країнi чудес»
16:55 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi»
19:00 Х/ф «Красуня i чудовисько»
21:35 Х/ф «Попелюшка»
23:40 Х/ф «Дамбо»

СТБ

5:05,10:10 Т/с «Коли ми вдома»
12:05 Т/с «Дiвчата»
15:55,17:50 Т/с «Спiймати Кайдаша»
17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:55,22:15 Хата на тата. (12+)
22:25 Україна має талант

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 М/ф «Мадагаскар»
10:45 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскар»
12:25 Х/ф «Таємниця вдома з годинником»
14:50,15:30 Концерт. Привiт 20-i
20:00 Т/с «Жiночi таємницi»
0:10,2:00 Т/с «Сiм`я на рiк»
1:30 Телемагазин
2:50 Гучна справа
5:00 Реальна мiстика

ТК «Київ»

8:00 Драма «Рiздвянi чєревички»
9:25 Драма «Рiздво в горах Блу Рiдж»
10:50,13:40,21:45,22:45 NewsRoom.
Головне
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
15:00 Комедiя «Зовсiм не бабiй»
16:30,18:25,3:00,5:30 Пiдсумки року
17:00 Драма «Троянда на Рiздво»
20:00 Комедiя «Татусi без шкiдливих
звичок». (16+)
22:00,7:20 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00 Київ. Спортивний
6:00 «Акули бiзнесу»

Четвер, 6 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,21:00,0:35,5:15
Новини
7:05 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Африка на смак»
8:05,1:20 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Преса»
10:10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття»
11:00 Прозоро: про соцiальне

Канал «1+1»

6:00 «Свiт навиворiт»
7:55,19:30 «ТСН»
9:00,10:00,11:00 «Життя вiдомих
людей»
12:00,13:35,2:10,3:20 «Лiпсiнк Батл»
15:00 Концерт «Свiтське життя. 15
рокiв»
17:15,18:25 Т/с «Свати 7»
20:35 Х/ф «Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
22:20 Бойовик «Алiта: Бойовий янгол»
0:40 «Рiздвяна iсторiя з Тiною Кароль»
4:35 Мюзикл «Рiздвяна казка»

Iнтер

5:40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
7:00,7:55 «Речдок»
8:50,2:40 «Стосується кожного»
9:40 «Корисна програма»
11:40 Х/ф «Кохання з першого погляду
на Бору-Бору»
13:30 Х/ф «Любов мiж рядкiв»
15:40 Х/ф «Рiздво на криги»
17:30 «Пряма трансляцiя Рiздвяного
богослужiння»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Неприборкана Анжелiка»
22:30 Мюзикл «Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
0:25 Х/ф «Бебi-бум»
2:10 «Подробицi» - «Час»
4:15 «Позаочi»
5:10 «Речдок. Новий рiк»

ICTV

5:00 Скарб нацiї
5:10 Еврика!
5:15 Факти
5:40 «На трьох». (16+)
8:05 М/ф «У пошуках Жар-птицi»
9:15 М/ф «Iван Княженко i Сiрий Вовк»
10:50 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк 2»
12:05 М/ф «Три богатирi i Шамаханська
цариця»
13:25 М/ф «Добриня Микитович i Змiй
Горинович»
14:40 М/ф «Олешко Попович i Тугарин
Змiй»
16:05 М/ф «Iлля Муромець i Соловiй-розбiйник»
17:25 М/ф «Три богатирi на далеких
берегах»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Помiнятися мiсцями»
21:15 Х/ф «Тупий та ще тупiший»
23:05 Х/ф «Довгий поцiлунок надобранiч»
1:20 Дизель-шоу. (12+)
2:40 Я зняв!

Новий канал

6:00,1:00 «Вар`яти». (12+)
6:30 «Хто зверху?» (12+)
12:05 Х/ф «Важка дитина»
13:40 Х/ф «Важка дитина 2»
15:20 Х/ф «Син Маски»
17:00 Х/ф «Маска»
19:00 М/ф «Крижане серце»
20:55 М/ф «Крижане серце 2»
22:50 М/ф «Король Лев»

СТБ

5:00,10:00 Т/с «Коли ми вдома»
11:55 Т/с «Сонячнi днi»
15:40,17:50 Т/с «Спiймати Кайдаша»
17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:55,22:15 Хата на тата. (12+)
22:25 Україна має талант

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 М/ф «Шрек»
10:50 М/ф «Шрек 2»
12:40 Х/ф «Король Ральф»
14:50,15:30 Новорiчне шоу «Маска»
20:00 Т/с «Жiночi таємницi»
0:10,2:00 Т/с «Сiм`я на рiк»
1:30 Телемагазин
2:50 Реальна мiстика

ТК «Київ»

8:00 Драма «Валентин назавжди»
9:25 Драма «Замерзлi в коханнi»
10:50,13:40,16:45,21:50,22:45
NewsRoom. Головне
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
15:00 Комедiя «Татусi без шкiдливих
звичок». (16+)
17:00 Драма «Подвiйне свято»
18:25,3:00,5:30 Пiдсумки року
20:00 Комедiя «Мiй єдиний». (16+)
22:00,7:20 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00 Київ. Спортивний
6:00 «Акули бiзнесу»

П`ятниця, 7 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/ф «Як козаки кулiш варили»
6:40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
7:00 Рiздвяна утреня УГКЦ
9:00 Рiздво Христове ПЦУ
12:00 Х/ф «Ласкаво просимо на Рiздво»
13:40 Древо. Рiздво сонця
13:55 Країна пiсень
15:05 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Спринт, 7, 5 км, жiнки
16:40 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий Рiздвяний концерт
21:00,23:25,2:00,4:00,5:35 Новини
21:25 Х/ф «Пуччiнi»
0:00 Х/ф «Прелюдiя долi»
1:35,2:25 #ВУкраїнi
2:55 Поки Бог не бачить
3:45,4:25 Невiдомi Карпати
4:35 Сто рокiв iзоляцiї

Канал «1+1»

6:00 «Свiт навиворiт»
6:20,9:20,10:20,11:20 «Життя вiдомих
людей»
8:15,19:30,5:35 «ТСН»
12:20 Х/ф «Льодовиковий перiод»
14:00 Х/ф «Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
15:55 Х/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера
динозаврiв»
17:45 Х/ф «Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
20:15 Х/ф «Льодовиковий перiод 5:
Курс на зiткнення»
22:00 Х/ф «Спiвай»
0:00,1:55 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою»
3:30 Концерт «Свiтське життя. 15 рокiв»

Iнтер

6:25 «Вiд Рiздва до Хрещення»
7:20 Х/ф «Рiздво на криги»
9:00 «Пряма трансляцiя Рiздвяної
лiтургiї»
11:00 «Корисна програма»
12:00 Х/ф «Гiрськi лижi»
13:50 Х/ф «Помста пухнастих»
15:30,16:10,0:35 «Речдок»
17:05 «Речдок. Особливий випадок»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Анжелiка i султан»
22:50 Х/ф «Дiвчатка»
2:25 «Подробицi» - «Час»
3:10 «Орел i решка. Чудеса свiту»
4:00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2»

ICTV

5:15 Служба розшуку дiтей
5:20 Факти
5:45 «На трьох». (16+)
8:10 Х/ф «Перший лицар»
10:35 Х/ф «Гобiт: Несподiвана подорож»
13:35 Х/ф «Гобiт: Пустка Смога»
16:15 Х/ф «Гобiт: Битва п`яти воїнств»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Дизель-шоу. (12+)

Новий канал

6:00,1:35 «Вар`яти». (12+)
6:35 «Хто зверху?» (12+)
10:05 М/ф «Аладдiн»
11:50 М/ф «Рататуй»
13:55 Х/ф «Фантастичнi звiрi i де їх
шукати»
16:25 Х/ф «Фантастичнi тварюки: Злочини Грiндельвальда»
19:00 Х/ф «Аладдiн»
21:35 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв»
23:35 Х/ф «Зачарована»

СТБ

4:50 Т/с «Коли ми вдома»
6:00 Х/ф «Реальна любов»
8:40 Х/ф «Вiдпочинок за обмiном»
11:10,17:50 Т/с «Слiпа»
17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:45 Мiй секрет. Євгенiй Кот
22:15 Мiй секрет. Iрина Бiлик
0:30 Україна має талант

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Х/ф «Король Ральф»

12.01.2022 року о 10:30 за рішенням Бучанської міської ради №2253-20-VIII від
28.10.2021 р. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) щодо відведення земельної ділянки у власність Міщенко Наталії Ігорівні
по вул. Шевченка в місті Буча Київської області. Просимо з'явитися для погодження меж
та підписання акту погодження меж земельної ділянки представника Бучанської міської ради, власника земельної ділянки з кадастровим номером 3210945300:01:065:0117
- Свізінську Л.В., 3210800000:01:065:0127, 3210800000:01:065:0116 - Ткаченка А.Г., та
Литвиненка А.Г., Литвиненка В.Г. та інших землекористувачів місцезнаходження яких
встановити неможливо.
ТОВ «ФУДЛАЙК» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 08135, Київська обл., Бучанський р-н, с. Чайки,
вул. Чайки Валентини, 16-А.
Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.
ТОВ «ФУДЛАЙК» спеціалізується на випіканні хлібобулочних виробів без глютену.
Всього на підприємстві діє 10 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 12 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює
0,10483702 г/с, валовий викид становить 229,18740696 т/рік. Забруднюючими речовинами
є: Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,004133 т/рік, Оксид вуглецю 0,075118
т/рік, Вуглецю діоксид 227,348 т/рік, Метан 0,004 т/рік, Ртуть та її сполуки в перерахунку
на ртуть 4E-7 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,136322 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на
діоксид азоту 0,20618 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,0004 т/рік, Спирт етиловий 1,267721
т/рік, Акролеїн 5,6E-7 т/рік, Ацетальдегід 0,025206 т/рік, Кислота оцтова 0,120326 т/рік.
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу,
згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
викидів не перевищують ГДК.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Бучанської районної державної адміністрації за адресою: 08293, Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча,
вул. Інститутська, 22, тел. 044-330-04-64.
11.01.2022 року о 09-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) та погодження меж
земельної ділянки гр. Захарової Наталії Іванівни за адресою: Київська обл., Бучанський
(Києво-Святошинський) р-н, с. Бузова, ОК «СТ «МРІЯ-2», вул. Степова, 56.
Запрошуємо сусідніх землевласників (землекористувачів): С. М. Фрідлянд та П. Г.
Прудніков.

11:00,15:30 Т/с «Дорога додому»
20:00 Х/ф «Сiм`я напрокат»
22:00,2:00 Т/с «Вiрна подруга»
1:30 Телемагазин
2:20 Х/ф «Таємниця вдома з годинником»
4:10 Гучна справа
4:40 Реальна мiстика

ТК «Київ»

8:00 Драма «Виходь за мене на Рiздво»
9:25 Драма «Iдеальне Рiздво»
10:50,13:40,16:50,22:45 NewsRoom.
Головне
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
15:00 Комедiя «Мiй єдиний». (16+)
17:00 Драма «Ласкаво просимо на
Рiздво»
18:25,21:25,3:00,5:30 Пiдсумки року
20:00 Драма «Без провини винний».
(16+)
22:00,7:20 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
6:00 «Акули бiзнесу»

Субота, 8 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:35 Енеїда
7:00,8:00,8:55,15:00,18:00,21:00,0:20,4:0
0,5:35 Новини
7:10 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали»
7:30 М/ф «Як козаки у футбол грали»
7:50 М/ф «Як козак щастя шукав»
8:05,4:25 Невiдомi Карпати
8:25 Вiдтiнки України
9:00 Собор Пресвятої Богородицi ПЦУ
11:30,23:25 Д/с «Карпатськi хижаки»
12:25 #ВУкраїнi
13:05 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Змiшана естафета
14:35,15:10 Мiста та мiсткечка
15:35 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Одиночна змiшана
естафета
16:55 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки
18:15 Д/с «Тваринна зброя»
19:10 Т/с «Паризькi таємницi»
21:25 Х/ф «Пуччiнi»
0:45 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький»
2:50 Д/с «Дика планета»
3:30 Країна пiсень

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
10:00 «Свiт навиворiт»
19:30,6:10 «ТСН»
20:15,2:45 «Новорiчний Вечiрнiй квартал 2020/2021»
1:00 Комедiя «Свiнгери 2»

Iнтер

5:45 Х/ф «Чотири нуль на користь
Тетянки»
7:25 Х/ф «Помста пухнастих»
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Сiм няньок»
12:25 Х/ф «Приборкувачка тигрiв»
14:20 Х/ф «Три плюс два»
16:00 Х/ф «Дiвчатка»
17:50 Х/ф «Анжелiка - маркiза янголiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Чудова Анжелiка»
22:35 «Мiсце зустрiчi. Новий рiк»
3:05 «Подробицi» - «Час»
3:35 «Орел i решка. Чудеса свiту»
4:20 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка»

ICTV

4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Факти
5:15,2:50 «На трьох». (16+)
7:10 Хто хоче стати мiльйонером?
8:55 Х/ф «Володар перснiв: Хранителi

персня»
12:00 Х/ф «Володар перснiв: Двi вежi»
15:10 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Пiвтора шпигуна»
21:00 Х/ф «Калiфорнiйський дорожнiй
патруль»
22:50 Х/ф «Дiамантовий полiцейський»
0:30 Особливостi нацiональної роботи

Новий канал

6:00,1:45 «Вар`яти». (12+)
7:00 «Хто зверху?» (12+)
12:50 М/ф «Крижане серце»
14:40 М/ф «Крижане серце 2»
16:35 Х/ф «Аладдiн»
19:00 Х/ф «Чаклунка»
20:55 Х/ф «Чаклунка: Володарка
темряви»
23:10 Х/ф «Красуня i чудовисько»

СТБ

4:55 Т/с «Коли ми вдома»
5:40,16:40 Хата на тата. (12+)
23:05 Україна має талант

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:30,5:20 Реальна мiстика
9:30,15:20 Т/с «Специ»
20:00 Х/ф «Хронiки хижих мiст»
22:30 Х/ф «Мумiя»
1:00,2:00 Т/с «Дорога додому»
1:30 Телемагазин
4:50 Гучна справа

ТК «Київ»

8:00 Драма «Рiздвянi чєревички»
9:25 Драма «Рiздво в горах Блу Рiдж»
10:50,13:40,5:30 NewsRoom. Головне
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
15:00 Драма «Без провини винний».
(16+)
16:25,18:25,7:00 Пiдсумки року
17:00 Драма «Троянда на Рiздво»
20:00 Комедiя «Доброго ранку, В`єтнам». (16+)
22:00 Київ. Проfile
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
3:00 Крим. Реалiї
5:45,7:20 «Акули бiзнесу»
6:30 Дотик з Ч. Стенлi

Недiля, 9 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:10 Енеїда
7:00,8:00,8:55,15:00,18:00 Новини
7:10 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли»
7:30 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали»
7:50 М/ф «Як козаки сiль купували»
8:10,14:55 Погода
8:15 Д/с «Суперчуття»
9:00 Божественна Лiтургiя ПЦУ
11:00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12:30 Недiльна Свята Меса РКЦУ
13:25 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Переслiдування, 12, 5
км, чоловiки
14:30,15:10 Мiста та мiсткечка
15:35 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Переслiдування, 10
км, жiнки
16:45 Студiя «Дорога до Пекiна»
17:20 Країна пiсень
18:15 Д/с «Тваринна зброя»
19:10 Т/с «Паризькi таємницi»
21:00,0:00,5:05 Тиждень на Суспiльному
22:00 Д/с «Рiк у дикiй природi»
0:55 Х/ф «Iван Франко»
2:30 Х/ф «Лiсова пiсня»

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
10:00,3:20 «Свiт навиворiт»

18:30 «Свiтське життя. Дайджест»
19:30 «ТСН»
20:15 Х/ф «Аутсайдери»
23:10 Х/ф «Еверест»
1:40 Х/ф «Спiвай»

Iнтер

5:40 Х/ф «Гiрськi лижi»
7:25 Х/ф «Зимовий замок»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,11:00 «Iнше життя»
12:00 «Речдок. Випереджаючи час»
16:20 Х/ф «Анжелiка i король»
18:20 Х/ф «Неприборкана Анжелiка»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Анжелiка i султан»
22:30 Х/ф «Три плюс два»
0:10 Х/ф «Приборкувачка тигрiв»
2:05 «Подробицi» - «Час»
2:35 «Речдок»

ICTV

4:55 Скарб нацiї
5:05 Еврика!
5:10 Факти
5:35,2:55 «На трьох». (16+)
7:30 Х/ф «День бабака»
9:15 Х/ф «Помiнятися мiсцями»
11:20 Т/с «Перший хлопець на селi»
15:15 Т/с «Пес. Новорiчний пес»
17:00 Т/с «ДВРЗ: Операцiя Новий
рiк»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Васабi»
20:50 Х/ф «Нереальний КОПець»
22:55 Х/ф «Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме»
0:30 Особливостi нацiональної
роботи

Новий канал

6:00,2:05 «Вар`яти». (12+)
8:00,9:40 «Kids` Time»
8:05 М/ф «Красуня i чудовисько»
9:45 М/ф «Монстри на канiкулах»
11:25 М/ф «Монстри на канiкулах 2»
13:00 М/ф «Монстри на канiкулах 3:
Море кличе»
14:50 Х/ф «Чаклунка»
16:45 Х/ф «Чаклунка: Володарка
темряви»
19:00 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець»
21:35 Х/ф «Мисливець i Снiгова
королева»
23:45 Х/ф «Казка казок»

СТБ

5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:05 Х/ф «Маленька Iталiя»
8:10 Х/ф «Iнтуїцiя»
9:55 СуперМама. (12+)
19:00 Хата на тата. (12+)
22:50 Україна має талант. Фiнал

Канал «Україна»

5:50,19:00 Сьогоднi
6:50,4:40 Реальна мiстика
10:10 Т/с «Специ»
20:00 Х/ф «Тихоокеанський рубiж:
Повстання»
22:10 Х/ф «Хронiки хижих мiст»
0:50,2:00 Т/с «Дорога додому»
1:30 Телемагазин

ТК «Київ»

8:00 Драма «Валентин назавжди»
9:20 Драма «Замерзлi в коханнi»
10:40 Design Tour
11:00,14:00,1:00,2:00,3:30 Київ.
Вихiдний
13:00 Т/с «Лiкарка мафiї»
13:40 NewsRoom. Головне
15:00 Драма «Подвiйне свято»
16:25,18:30,22:20,5:50 Пiдсумки
року
17:00 Драма «Виходь за мене на
Рiздво»
19:00,4:30 Київ. Тижневик
19:50,5:15 Київ. Тижневик. Спорт
20:30 Комедiя «Дублери». (16+)
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
3:00 Армiя сьогоднi
6:20 «Акули бiзнесу»

Назустріч дітям

Солодощі та квитки на
атракціони
Працівники Центру соціальних служб Бучанської громади традиційно напередодні
Нового року поспішають у
родини, які перебувають під
їхньою опікою.

Д

ля хлопчиків і дівчаток з багатодітних родин чи сімей,
які потрапили у складні життєві обставини, для дітей учасників АТО/ООС службовці везуть
Додаткова увага і підтримка –
солодкі подарунки і квитки на у межах діючої міської програковзанку.
ми «Назустріч дітям».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

12:00,21:50 «По-людськи»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пiсень
15:05 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. V етап. Спринт, 10 км, чоловiки
16:45 Навечiр`я Рiздва Христового ПЦУ
19:30 Навечiр`я Рiздва Христового УГКЦ
21:40,1:10,5:50 Спорт
22:50 Х/ф «Троянда на Рiздво»
2:20 Д/с «Дикi тварини»
4:15 Енеїда
4:50 Невiдомi Карпати
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Блакитний Водяний Тигр – символ змін

2022 рік буде роком хижака, який будить
в нас цілеспрямованість, оптимізм і бажання будувати масштабні плани.
нергія року – дуже сильна і рішуча, десь
навіть жорстка. Часу на роздуми не буде:
бачу мету – іду до неї! Оскільки сила року
буде схожа на водоспад, що не піддається
контролю, важливо наперед визначитися,
куди направити зусилля, щоб не наламати
дров. Визначити чіткий план дій і рухатися
крок за кроком до своєї мети – відтепер так
звучить наше гасло.
Рік дуже відрізнятиметься від попереднього.
Наше життя знову набере швидкість, буде багато руху, соціальна активність, переміщення,
подорожі та робота. Важливо бути в інформаційному полі, бути в темі. Міняти застарілі догми, здійснювати нові перемоги і йти до своїх
мрій, цілей і бажань.
Згідно із зодіакальним гороскопом, 2022 рік
буде непростим періодом. Характерною рисою, яка переважатиме в цей час, стане прагнення до лідерства. На підтримку зірок можуть розраховувати сильні, рішучі, можливо
в чомусь зухвалі люди. Цей рік підходить для
початку проєктів, в основі яких яскравий індивідуалізм і новаторство. Тим, хто звик покірливо йти за натовпом, буде непросто.
2022 рік за китайським календарем пройде у владі сильного і харизматичного звіра,
здатного на справжні подвиги – Тигра. Що
робить Тигр, побачивши перед собою апатичних тварин? Він на них нападає! Щоб не
стати жертвою, 2022 рік слід проводити не
на «пасовищі» або в «стійлі», а активно займаючись справами.
Це не час вітати себе за мізерний результат.
Це період, коли потрібно рухатися в бік більшого, значно більшого.

Е

красиво й цікаво. Не обов`язково купувати
щось надзвичайно дороге. Буде достатньо
трохи розширити витрати, включивши в
них не тільки товари першої необхідності,
але й щось для душі, гарні прикраси, делікатеси – все, що виходить за межі тотальної
економії. Чи будуть шанси збільшити свій
капітал найближчими місяцями? Звичайно,
будуть!
Правило тут таке саме – не зупинятися, а
бути в постійному русі.
Особисте

Не менше прудкості зірки радять проявити і в особистих справах. Для Тигра сімейне вогнище має велике значення, і він не
підтримає людей, які недбало ставляться до
Фінансова сфера
близьких.
Тигр щодо грошей не надто обачливий
Отже, все достатньо просто. Якщо не
пан, і він не з тих, хто звик себе обмежувати. порушувати канони, які шанує Тигр, най2022 рік благоволить тим, хто живе яскраво, ближчі 12 місяців минуть без ексцесів і

коливань. 2022 рік очікується як яскравий
період, який пройде креативно, насичено і
різносторонньо.
Як привернути удачу в дім

Кращий спосіб – це мати талісман. Цього
року ним може стати фігурка тигра. Краще,
якщо вона буде виконана зі звичайного або
напівдорогоцінного металу. Крім того, підійдуть матеріали, що своєю прозорістю
зовні нагадують воду – скло, кришталь.
Талісман також може бути у вигляді предмета інтер’єру. Наприклад, лампи. А ще краще, якщо він завжди буде з вами, наприклад,
у вигляді брошки на лацкані костюма або підвісу на ланцюжку.
Пам`ятайте, перед настанням Нового року
важливо змінити талісмани, прибравши з
очей всі ті, що ви придбали торік. Як кажуть,
для того, щоб не виникло конфлікту інтересів:
Тигр не любить суперників.

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
• Директора Блиставицької філії Бучанського міського інклюзивно – ресурсного центру відділу освіти
Бучанської міської ради Київської області
Вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта»,
«Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»), стаж педагогічної роботи не менше п’яти років,
знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи
на персональному комп’ютері.
До заяви на участь у конкурсі додаються наступні документи:
• копію паспорта громадянина України;
• письмову заяву про участь у конкурсі, до якої
додається резюме у довільній формі;
• копію трудової книжки;
• копію (копії) документа (документів) про освіту із
додатками, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних
• мотиваційний лист і перспективний план розвитку.
Документи необхідно подавати до 31.01.2022 року,
спеціалісту по роботі з педагогічними кадрами відділу
освіти Бучанської міської ради за адресою:
вул. Островського,36,м. Буча, 08292.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705.
• Вчитель – реабілітогог міського інклюзивно – ресурсного
центру відділу освіти Бучанської міської ради
Вимоги: вища освіта за кваліфікацією « Спеціальна освіта», « Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»

не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох
років. Повинен знати дитячу вікову психологію, психологію особистості, основи дефектології,форми, методи діагностики та корекції психічного розвитку дитини. Знання
основ діловодства та правил ділового етикету, досконале
володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49705, спеціаліст по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул.
Островського , 36, м. Буча, 08292.
• вчитель – дефектолог 1,5 ст міського інклюзивно –
ресурсного центру відділу освіти Бучанської міської ради
Вимоги: вища освіта за кваліфікацією « Спеціальна
освіта», « Корекційна освіта», «Дефектологія ( за нозологіями)», не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше
трьох років. Повинен знати: основи дефектології, форми
та методи діагностики та корекції психічного розвитку
дитини, форми та методи корекції фізичних розладів.
Знання основ діловодства та правил ділового етикету,
досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705,
спеціаліст по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул. Островського
, 36, м. Буча, 08292.
• вчитель - логопед міського інклюзивно – ресурсного
центру відділу освіти Бучанської міської ради 1 ст

Вимоги: вища освіта за кваліфікацією « Спеціальна
освіта», « Корекційна освіта», «Дефектологія», не нижче
ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох років.
Повинен знати: основи дефектології, форми, методи діагностики та корекції мовленнєвих розладів, психологічні
особливості дітей з мовленнєвою патологією. Знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале
володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705,
спеціаліст по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул. Островського
, 36, м. Буча, 08292.
• психолог міського інклюзивно – ресурсного центру
0,5 відділу освіти Бучанської міської ради
Вимоги: вища освіта за кваліфікацією «Психологія», не
нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох
років. Повинен знати: дитячу вікову психологію, психологію особистості, форми, методи, діагностики та корекції
психічного розвитку дитини. Знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння
державною мовою, навиками роботи на персональному
комп’ютері.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705,
спеціаліст по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул. Островського
, 36, м. Буча, 08292.

На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА проводить з 10.12.2021 року по 20.01.2022 року громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту «Детальний план території
з підготовкою звіту стратегічної екологічної оцінки за об’єктом «Будівництво каналізаційних очисних споруд на землях с. Микуличі Немішаївської селищної ради Бучанськог
району Київської області».
Ознайомитись з проектом детального плану, звітом про стратегічну екологічну оцінку,
подати зауваження та пропозиції щодо проекту можливо до 20.01.2022 року в письмовій
формі до Немішаївської селищної ради, смт. Немішаєве, вул. Садова, 3 або на електронну адресу nemish.info@gmail.com.
Графічні матеріали та пояснювальна записка по детальному плану та СЕО розміщені
на офіційному сайті селищної ради http://nem-rada.gov.ua.
Громадські слухання щодо розроблення вищезазначеного детального плану відбудуться 21.01.2022 року о 12.00 год. в приміщенні Будинку культури за адресою смт.
Немішаєве, вул. Богдана Хмельницького, 1.
За організацію розгляду пропозицій відповідальний начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Ращук В.І.
Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє
про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 08130, Київська область, Бучанський район, село
Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, 4.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним джерелом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,015896 т/рік,
кислота оцтова – 0,008596 т/рік, ацетальдегід – 0,000989 т/рік, акролеїн – 0,000000015 т/
рік, 1,1,1,2-тетрафторетан – 1,390000 т/рік, оксид вуглецю – 0,009856 т/рік, вуглеводні насичені с12-с19 (розчинник рпк-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
– 0,000986 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту –
0,004598 т/рік, діоксид сірки (діоксид та більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
– 0,000912 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,008569 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,003528
т/рік, оксид діазоту – 0,012097 т/рік, метан – 0,000368 т/рік, вуглецю діоксид – 6,486523 т/
рік. Сумарні валові викиди становлять – 7,942918 т/рік.
Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, протягом
30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 08292, Київська обл., м.
Буча, а/с № 171, Бучанська райдержадмінсітрація, тел. +38(044) 330-04-64, е-mail: vdoc@
buchanska-rda.gov.ua.
Генеральний директор
ТОВ «Автоекоприлад»			
В.П. Приміський
Повідомлення щодо оприлюднення проекту містобудівної документації «Детальний
план території земельних ділянок (кадастрові номери: 3222783202:04:017:0038,
3222783202:04:017:0037,
3222783200:05:008:0051,
3222783200:05:001:0026,
3222783202:04:017:0034, 3222783200:04:008:0041) загальною площею 21,8332 га, для розміщення виробничо-складського комплексу в с. Северинівка поблизу автомобільної
дороги М-06 (Київ-Чоп) Бучанського району Київської області» про початок процедури
громадських обговорень та розгляду і врахування пропозицій громадськості.
На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555.
Макарівська селищна рада проводить громадські обговорення щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації «Детальний
план території земельних ділянок (кадастрові номери: 3222783202:04:017:0038,
3222783202:04:017:0037,
3222783200:05:008:0051,
3222783200:05:001:0026,
3222783202:04:017:0034, 3222783200:04:008:0041) загальною площею 21,8332 га, для розміщення виробничо-складського комплексу в с. Северинівка поблизу автомобільної дороги М-06 (Київ-Чоп) Бучанського району Київської області».
Замовником детального плану території є Макарівська селищна рада Київської області. Розробник - ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ». Підставою
для розроблення є рішення Макарівської селищної ради Київської області від 19.08.2021
№ 228-10-VIII.
Ознайомитись з проектом «Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 3222783202:04:017:0038, 3222783202:04:017:0037, 3222783200:05:008:0051,
3222783200:05:001:0026, 3222783202:04:017:0034, 3222783200:04:008:0041) загальною площею 21,8332 га, для розміщення виробничо-складського комплексу в с. Северинівка поблизу автомобільної дороги М-06 (Київ-Чоп) Бучанського району Київської області» можливо
у приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: 08001, вул. Димитрія Ростовського,
30, смт Макарів, Київська обл. та на офіційному сайті (http://makariv-rada.gov.ua/).
Пропозиції до містобудівної документації приймаються у письмовому вигляді з
31.12.2021 року на вищезазначену адресу. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Громадські обговорення завершуються 29.01.2022 року.
Відповідальна особа – завідуючий сектором містобудування, архітектури та просторового планування Почупайло Є. В.
З метою дотримання процедури проведення громадських обговорень, запланована прилюдна презентація матеріалів та громадські слухання детального плану території за участі
замовника та розробника у приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: 08001,
вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл. 21.01.2022 року о 16:00 годині.
Втрачений дозвіл на перевезення вантажів територією Угорщини, №019620, отриманий 22 лютого 2021 року на автомобіль
КА3421ВІ на компанію ТОВ «СП Євротрейд» пункт видачі дозволу Бориспіль-онлайн, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія ЮА №041972, видане 19 жовтня 2015 року Департаментом кадрової політики МО
України на ім'я Тужанський Сергій Олександрович, вважати недійсним
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Бідненко Роман Олександрович, вважати недійсним.

Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту
документу державного планування - «Детальний план території будівництва Великої
кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ –
Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М-05) (орієнтовною площею 220
га) на території Бучанського району Київської області»
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання
та врахування пропозицій і зауважень громадськості Бучанська районна державна адміністрація Київської області оприлюднює Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування - «Детальний план території будівництва Великої
кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп
(М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М05) (орієнтовною площею 220 га) на території Бучанського району Київської області».
Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги
навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М-05) (орієнтовною площею 220 га) на території Бучанського району
Київської області». Необхідність розроблення детального плану обумовлена будівництвом транспортної мережі, організацією транспортного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території, забезпеченням екологічних умов
використання запроектованої території.
Органи, що прийматимуть рішення про затвердження документа державного планування: орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Передбачувана процедура громадського обговорення Звіту про стратегічну екологічну
оцінку, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: з 31.12.2021 по 29.01.2022;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім›я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні
містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення
громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов›язаною зі здоров›ям населення, що стосується документа державного планування: в приміщені Бучанської районної державної адміністрації Київської
області за адресою: вул. Інститутська, 22, м. Буча, Київська область, 08293, а також на
офіційному сайті: http://www.buchanska-rda.gov.ua протягом 30 днів з дня оприлюднення
цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна
адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Бучанська районна державної адміністрації за адресою: вул. Інститутська, 22, м. Буча, Київська область, 08292.
Електронна адреса: vdoc@buchanska-rda.gov.ua.
Строк: з 31.12.2021 по 29.01.2022.
Відповідальна особа: в.о. начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської
районної державної адміністрації – Пащенко Л. В.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров›ям населення, що стосується документа державного планування: Бучанської районної
державної адміністрації за адресою вул. Інститутська, 22, м. Буча, Київська область, 08293.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа
державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території
транскордонні наслідки реалізації проекту документу «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М-05) (орієнтовною площею
220 га) на території Бучанського району Київської області» для довкілля, у тому числі
здоров’я населення, не очікуються.
Повідомлення щодо оприлюднення проекту містобудівної документації «Детальний
план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва
від автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М05) (орієнтовною площею 220 га) на території Бучанського району Київської області»
про початок процедури громадських обговорень та розгляду і врахування пропозицій громадськості.
На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555.
Бучанська районна державна адміністрація проводить громадські обговорення щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації
«Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо
м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса
(М-05) (орієнтовною площею 220 га) на території Бучанського району Київської області».
Замовником детального плану території є Бучанська районна державна адміністрація.
Розробник - ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ». Підставою для
розроблення є розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської
області від 07.05.2021 № 52.
Ознайомитись з проектом «Детальний план території будівництва Великої кільцевої
автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) до
автомобільної дороги Київ – Одеса (М-05) (орієнтовною площею 220 га) на території
Бучанського району Київської області» можливо у приміщенні Бучанської районної державної адміністрації за адресою: 08293, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22 та на
офіційному сайті https://buchanska-rda.gov.ua.
Пропозиції до містобудівної документації приймаються у письмовому вигляді з
31.12.2021 року на вищезазначену адресу. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Громадські обговорення завершуються 29.01.2022 року.
Відповідальна особа: в. о. начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської
районної державної адміністрації – Пащенко Л. В.
З метою дотримання процедури проведення громадських обговорень, запланована
прилюдна презентація матеріалів та громадські слухання детального плану території за
участі замовника, розробника та платника у приміщенні Бучанської районної державної
адміністрації 28.01.2022 року о 16:00 годині за адресою: 08293, Київська обл., м. Буча, вул.
Інститутська, 22.
Втрачене посвідчення особи моряка № АВ 496884, видане капітаном порту Миколаїв 27 березня 2013 року на ім’я Москаленко
Володимир Петрович, вважати недійсним.
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Татарчука Сергія Анатолійовича,
інспектора інспекції з благоустрою БМР

Шумака Ігоря Володимировича,
голову правління ВАТ «Науково–дослідний інститут
склопластиків і волокна»

Левківську Інну Олексіївну,

в. о. завідувача організаційно-контрольного сектору
Управління організаційно-документального забезпечення БМР

Валяр Наталію Василівну,
депутатку БМР

Ситник Ганну Миколаївну,
Почесну громадянку міста Буча

Шахову Наталію Олексіївну,

адміністраторку відділу адміністративних послуг
Управління центру надання адміністративних послуг БМР

Гуренко Інну Вікторівну,

адміністраторку відділу надання адміністративних послуг,
Управління Центру надання адміністративних послуг БМР

Козловця Юрія Аркадійовича,
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Антощука
Миколу Костянтиновича,
Почесного громадянина міста Буча

Динніка Сергія Трохимовича,
директора магазину № 121

Войналовича
Владислава Віталійовича,

адміністратора відділу адміністративних послуг
Управління ЦНАП БМР

Розмаїту Наталію Михайлівну,

завідувачку КЗ «Гаврилівський заклад дошкільної
освіти № 10 «Веселка»

Шановні жителі Бучанської МТГ!
Вітаємо вас з прийдешнім Новим роком та
світлим святом Різдва Христового!

Ось і завершується 2021 рік. Ми знову перегортаємо ще
одну сторінку нашого життя, нашої історії. Хай цей рік
додасть усім нам нових сил, принесе нові сподівання та
втілення заповітного. Хай множаться сімейним щастям,
щирою любов’ю, гараздами та достатком ваші оселі.
Правління Бучанської організації
«Ветерани України»

Шановна бучанська родино!
Вітаю всіх вас з новорічними святами!

Нехай Новий рік стане для нас
успішним і багатим на хороші події і
знайомства, бажання і можливості.
Бажаю, щоб ми могли розділити
радісні моменти з близькими. Миру
вам, здоров’я, удачі і благополуччя.
Нехай 2022 рік принесе радість, щастя і зміни на краще!
Володимир Коротя,
депутат Бучанської міської ради

Шановна громадо!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Хочеться всім побажати, щоб у прийдешньому році з нами сталося те саме
диво, про яке ми всі так мріємо. Хоч у
кожного воно своє, та обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб
всі ми були живі і здорові, щоб займалися
тим, що приносить нам задоволення.
Хай гарний святковий настрій збережеться у ваших
серцях упродовж всього наступного року, а доля наділить вас і ваші родини міцним здоров’ям, щастям, взаєморозумінням і любов’ю.
Щасливих вам свят!
Завжди Ваш Сергій Мостіпака

Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. КиєвоМироцька, 104б,
тел.: (04597) 48305;
(098) 468 14 96.
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Від усього серця вітаю Бучанську громаду
з найочікуванішими і світлими святами –
Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні Нового року зазвичай загадують бажання і
вірять, що вони обов’язково
здійсняться. Хай надія і віра в
себе і свої сили надихає на здійснення найзаповітніших ваших
мрій. Нехай збудеться все задумане, а 2022 рік стане таким,
яким ми хочемо його бачити.
Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один одному любові та віри в себе і в процвітання нашої країни. Подаруємо найдорожче,
найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу наших близьких, аби в новому році
щасливих людей стало більше.
Наталія Валяр,
депутат Бучанської міської ради
З Новим роком,
шановні жителі Бучанської громади!
Від щирого серця вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим! Зичу міцного
здоров’я, творчого натхнення, здійснення ваших
професійних планів, особистих бажань, усіх мрій
та задумів. Нехай прийдешній Новий рік принесе
вам добробут, благополуччя, родинне тепло та
злагоду, щирих друзів та партнерів, шану та
любов від рідних і близьких.
Тетяна Сашко,
депутат Бучанської міської ради

email: buchanews@ukr.net
www.buchanews.com.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №2372613566ПР ВІД 06.02.2019
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Бучанська громадо!
Щиро вітаю вас з прийдешнім Новим роком
та Різдвом Христовим!

Нехай свята принесуть у ваші сім’ї мир, злагоду та достаток, а в серцях не згасає промінь
світла, надії та віри в себе. Нехай поруч з нами
завжди будуть ті найрідніші, найдорожчі люди,
які живлять нас життєвими силами та натхненням у цей нелегкий для нас час. А ми, у свою
чергу, з радістю віддамо їм часточку себе та
віри, що завтрашній день обов’язково стане кращим ніж сьогодні!
Бажаю, аби цей рік став початком ще більш масштабних,
нових та довгоочікуваних перетворень у нашій громаді. Ми досягли вже чималих результатів, однак завжди є ще безліч вершин, які ми обов’язково підкоримо!
Разом ми – нездоланна рушійна сила, яка зможе змінити нашу громаду на краще та подарувати нове життя
Бучанському району!
Зі святом! Нехай все вдасться!
Вадим Геращенко, депутат Київської обласної ради

Шановна Бучанська громадо!
Від щирого серця вітаю кожного з вас із прийдешнім
2022 роком та Різдвом Христовим!

Добігає кінця рік, який був дуже непростим
для нашої країни. Але одночасно цей рік подарував нам радість зустрічей, відкриттів,
перемог і досягнень. Завдячуючи безмежній
мужності і відвазі наших воїнів, професійності
і відданості медичних працівників та наполегливій праці кожного з вас, ми домоглися гідного
завершення року, що минає!
Щиросердечно бажаю вам, щоб рік новий став роком процвітання й стабільності. Нехай невичерпним буде джерело вашої
віри, надії та любові! Зичу вам та вашим рідним міцного здоров'я, злагоди та родинного тепла. Щедрих дарунків долі вам в
новому році! Хай втіляться у життя найзаповітніші мрії та
сподівання, а світлі прагнення дають наснагу творити добро
задля щасливого майбутнього нашої рідної України!
З повагою, Юрій Рибальченко,
депутат Бучанської міської ради

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано в друкарні
ФОП Ключук С.М.,
м. Чернівці, вул. Заводська, 37В.
Наклад: 2020 прим.
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