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З Новим роком та Різдвом Христовим!

Засяяли, загомоніли
«Бучанські чарівні передзвони»

Вітаю вас з Новим
2020-м роком
та Різдвом Христовим!

2019 увійде в історію як період
змін, пошуку компромісів та реформ, зокрема й у сфері місцевого
самоврядування. Бучанська ОТГ
поповнила сім’ю об’єднаних територіальних громад країни і не зупиняється на досягнутому.
Вдячний усім, хто трудився
для розвитку громади в освітніх,
медичних, культурних закладах,
соціальній та економічній сферах,
у комунальному господарстві та
бізнесі. Усім, хто не боявся змін і рухався вперед задля кращого сьогодення та
майбутнього.
Мир і спокій, свобода і незалежність – ось
головні прагнення кожного українця. І за те, що сьогоднішнє свято стало можливим, уклонімося українським
воїнам. Тим, хто зараз не за святковим столом, а в холодному окопі. Хто не з келихом у руці, а з автоматом
напоготові. Усі ми вдячні українським військовим за
мирну святкову ніч!
Нехай 2020-й буде сповнений яскравих фарб, приємних вражень і цікавих подій, прийде в кожну оселю з миром і добробутом.
Нехай святкова Вифлеємська зірка осяє кожну оселю
світлом добра та надії!
Зустрічайте свята з вірою у краще і будьте щасливі!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Прийміть найщиріші вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Для всіх нас це особлива пора, це час, коли ми забуваємо про негаразди і турботи й об’єднуємося навколо
головних цінностей: любові до батьків та дітей, до свого міста та своєї країни.
Нехай Новий рік принесе у Вашу оселю хурделицю
добра, щастя і теплих радісних усмішок!
Нехай мир прийде в Україну і в кожну домівку, а
Ваше серце наповниться теплом любові, злагоди і
Божим благословенням.
Веселого Вам Нового року та щасливого Різдва!
З глибокою повагою
Ольга Василевська-Смаглюк,
народний депутат України

П

опрощавшись із дітворою у приміщенні Бучанської
міської ради святий дідусь сів у кабріолет і повіз усім
мешканцям казку і новорічний настрій. Промчавши вулицями міста, чарівник поспішив до головної ялинки, де
його чекали веселі герої казок і багато-багато малечі. Тож
спочатку трохи погралися, потанцювали і поводили хороводи.
Нарешті приступили до головного завдання, на яке
чекали всі присутні. Святий Миколай разом із помічниками Янголами, Мишою та дітками громади дружно
запалили вогники на новорічній ялинці. Вона яскрава і
велична засяяла різнокольорово. А разом з нею для задоволення відвідувачів містечка виблискували на площі
вогники і цікаві фотозони, закрутилися атракціони, а
продавці пригощали всіх смаколиками.
Ковзанка теж гостинно відкрила свої двері, засвітилася різнокольоровими барвами, а юні фігуристи показали
прекрасний танець на льоду.

Шановна громадо!

Тим часом у будиночку Святого Миколая дідусь слухав
віршики від малечі та охоче фотографувався із дітками.
Свято вдалося: яскраве, веселе, незабутнє! Свято триває: зустрічаємо Новий рік, Різдво Христове! Радіємо
життю!

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Мовою цифр і фактів
СІЧЕНЬ
Розпочато розробку важливого документа
– стратегії розвитку громади.
Обрано голову Молодіжної ради – Діану
Прідьму.
До Бучі завітав знаний у всьому світі італійський барабанщик Patrizio Pirrone.
Придбали необхідну для освітніх закладів
снігоочисну техніку.
Оновлено парк техніки ОТГ для робіт із
благоустрою.
Розпочали створення сучасної бібліотеки
– мультисервісного закладу книгозбірня +
інтернет.

Бучанський
флешмоб
«Годівничка
Challenhge» потрапив у Книгу рекордів
України.
Гаврилівська студія танцю «Вишеград»
здобула «бронзу» на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Made in Ukraine».
Відбувся музичний марафон – «Prima di
incontrarci a Bucha».
Представником України на виставці в Німечинні виступило підприємство
«Деліція».
У Бучі відбувся «Шах і Мат» – перший
«Командний Кубок Київщини»
Прийняли План соціально-економічного
розвитку Бучанської ОТГ.
Максим Литвинчук із Луб’янки здобув
«срібло» у регіональному турнірі КСВЄ
«Фенікс» із рукопашного бою.

ЛЮТИЙ
У Луб’янці відбулася зустріч бізнесменів і
влади, – обговорили важливі аспекти підписання Меморандуму про співпрацю.
На засіданні правління Київського регіонального відділення Асоціації міст України
порушили основне питання – продовження
реформи децентралізації, й продемонстрували зміни до перспективного плану формування територій громад Київської області.

У межах міської програми «З турботою
про кожного» родини загиблих учасників
АТО отримали безкоштовні проїзні квитки
для проїзду в маршрутних таксі.
Розпочала роботу дитяча дорадча рада
при Бучанській міській раді.
Пройшов міжрегіональний семінар-тренінг у межах проєкту ІДЦ «Інтеграція та
розвиток»
Уляна Пчолкіна, номінована на «Жінку
України 2019», – увійшла в ТОП-5 у номінації «Соціальний внесок».
У ЦНАП Бучі нові послуги: консультація
і практична допомога з питань соціального
страхування та тестування нового відділення надання паспортних послуг.
Бучанець Максим Новиченко потрапив в
ТОП-20 кращих результатів в історії з коефіцієнтом Вілкса серед усіх вагових категорій в
жимі лежачи без екіпіровки.
Історичний момент – Ворзель і Мироцьке
в складі Бучанської ОТГ.
Бучанський ЦНАП – у числі переможців
конкурсу серед 10 довідників з питань надання адміністративних послуг.
Молодь громади – молодіжна рада, дитяча
дорадча рада та Бучанська асоціація лідерів,
долучилась до розвитку міста: ознайомились із структурою виконавчого апарату,
роботою управлінь і відділів, побували на
робочих нарадах.
Сервісний центр МВС розпочав роботу з
громадянами, презентував проєкт «Таємний

Клієнт», який допоможе поліпшити якість
послуг.
Провели традиційний волейбольний турнір за кубок Гаврилівки.
Стартував IV відкритий чемпіонат
Бучанської ОТГ з футболу серед команд-аматорів.
У Київському Кубку з пішохідного туризму «X-Drive-2019» перемогли бучанці – члени туристичного гуртка «Tyr-m@нія».
Гран-прі на Міжнародному фестивалі
«Талановиті діти України» у Валерії Білоус.
Анастасія Мурміль – два перші місця в номінації «Естрадний вокал» на міжнародному
онлайн-конкурсі.

БЕРЕЗЕНЬ
Реалізація проєкту нової гімназії стала
можливою: після проходження етапів відбору дофінансування з програми Державного
фонду регіонального розвитку України передбачено необхідне фінансування.
Видано перші паспорти в бучанському
ЦНАПі.
Відбувся брей-ринг на кубок Бучанської
ОТГ.
Спортсмени клубу кікбоксингу «IPPON»
посіли три призових місця в кубку Києва.

Делегація з Республіки Білорусь відвідала Бучу.
Візит консула Республіки Польща у
Києві пана Яцека Гоцловського до школи
І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Стартував бучанський Пласт.
Стала можлива сплата за адмінпослуги в ЦНАПі – встановлено термінал
«Ощадбанку».
Відновлення державної програми підтримки енергозбереження «Теплі кредити».
Пройшов фестиваль настільних ігор.
Переможний забіг Юрія Колесникова
на Чемпіонаті України з легкої атлетики
серед ветеранів.
На X Всеукраїнському фольклорно-етнографічному фестивалі «Золоті ключі»
блиставицький ансамбль «Веселка» посів
І місце, а «Дармаринки» з Гаврилівки отримали диплом І ступеня.

Гаврилівський садочок «Веселка» відсвяткував 35-річчя. У подарунках – сертифікат на будівництво трьох дитячих
майданчиків, підписаний Бучанським
міським головою Анатолієм Федоруком,
та багато-багато іграшок.
Відбувся регіональний форум «ОСББ
та ЖБК – як драйвер змін та розвитку
країни».
У Бучі приймали Леоніда Кучму,
Президента України 1994-2004 років.
Наші школи перші в області: у рейтингу загальноосвітніх закладів Київщини
друге місце – «Бучанська Українська
гімназія», восьме місце – Бучанська
школа №5.
Налагоджена зручна оплата за допомогою POS-терміналів у ЦНАПі.
Учетверте фінал Всеукраїнського телевізійного дитячого пісенного конкурсу
«Соловейко України» відзвучав у Бучі.
Станіслав Халімов, учень школи № 4, –
переможець у Всеукраїнській олімпіаді з
трудового навчання.
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КВІТЕНЬ
Ключі від п’яти новеньких автомобілів
PEUGEOT урочисто передали в. о. старостам Блиставиці, Гаврилівки та Луб’янки,
а також головам селищної та сільської рад
Ворзеля та Мироцького.
У громаді створено комунальне підприємство «Рибне господарство». Затверджено
статут підприємства.
Копія
Томосу
про
автокефалію
Православної церкви України українською
мовою відтепер зберігається у Храмі Святого
Апостола Андрія Первозваного в Бучі.
Хореографічний ансамбль «Fantasy» отримав
«золото» у Всеукраїнському відбірковому конкурсі з хореографії та трюкового мистецтва 9-го
міжнародного благодійного фестивалю дитячого-юнацької творчості «Сонячний каштанчик».
Завершили будівництво міністадіону зі
штучним покриттям біля ЗОШ № 5.
Освітяни зі всіє України знайомилися з нашим містом. Представники Всеукраїнського
фонду «Крок за кроком», до якого входять
вчителі з багатьох шкіл із різних регіонів нашої
держави, приїхали в Бучу, аби на власні очі побачити успіхи Бучанської Української гімназії.
У ХІІ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів перше місце
здобула Стефанія Білостоцька, учениця 11
класу Бучанської Української гімназії.
У Бучанському міському парку провели демонстраційний семінар, на який приїхали початківці-ландшафтники та професіонали своєї
справи з Києва та інших куточків України.
Учениця школи №3 Анастасія Неграй виборола ІІІ місце на Чемпіонаті світу з карате.
Молодіжна рада ОТГ завітала до Верховної
Ради України на екскурсію.
У ХІІ Міжнародному конкурсі з українознавства перше місце здобула Стефанія
Білостоцька, учениця 11 класу Бучанської
Української гімназії.
Виконавчий комітет Бучанської міської
ради схвалив затвердження кошторисної частини проєктної документації реконструкції з добудовою об’єктів загальноосвітньої
школи №1 на вулиці Михайловського і спортивного блока приміщень загальноосвітньої
школи № 2 на вулиці Шевченка.
Нова амбулаторія в Луб’янці буде – на
засіданні БМР ухвалили рішення надати
дозвіл на укладення договору суперфіції з
Департаментом регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства КОДА.
Відбувся перший відкритий Кубок
Бучанської об’єднаної територіальної громади з волейболу.
Дівчата студії естетичної гімнастики
Odeliya вибороли 1 місце на змаганнях
«Brilliant Kiev Open Cup» – великому щорічному турнірі для професіоналів.
Ухвалено – кінотеатр знову запрацює.
Аматорський вокальний ансамбль «Барви
Полісся» Луб’янського селищного будинку
культури отримав звання «НАРОДНИЙ».
Круглий стіл: обговорили питання енергоефективності та реалізації проєктів біоекономіки в громаді, вивчали світовий та український
досвід. Брали участь представники Секретаріату
Кабміну, заступник директора Департаменту фінансової політики, команда професіоналів, співробітники БМР і підприємці з Луб’янки.
Гаврилівка продовжує змінюватися: обладнали тротуари і дороги, змонтували пристрій обмеження швидкості в районі школи,
створили перший сквер – на Садовій, 14-18,
встановили майданчики, розпланували зелені зони, місця відпочинку.
ТРАВЕНЬ
У спорткомплексі «Кампа» відбувся
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Olympic dream» за підтримки відділу
молоді та спорту БМР.

«Sandplay» отримав Гран-прі «Квітучої
України». Це 20-й Гран-прі студії пісочної
анімації.
Провели міжнародний форум молодіжних
центрів «Від ініціативи – до дії».
Проєкт «Соціалізація «особливих» дітей»,
поданий Бучанською ОТГ, рекомендований
Відбірковим комітетом конкурсу та погоджений Програмою U-LEAD з Європою для
підписання договору про надання гранту.
Успішні напрацювання Бучанської громади потрапили в загальнонаціональну
Програму «Маршрути успіхів», яку реалізує
Асоціація міст України в межах Проєкту
USAID ПУЛЬС.
Школа № 1 у фіналі програми «Healthy
Schools: заради здорових і радісних школярів».
Відбувся круглий стіл у Бучанській ОТГ за
участю віцепрезидента іспанського холдингу
GPF Луки Бертотто.
Гімназисти здобули велику кількість перемог в олімпіадах і конкурсах на обласному,
республіканському та міжнародному рівнях.
Відбувся круглий стіл з питань створення
водоканалу в населених пунктах громади. У
його роботі взяв участь віце-президент іспанського холдингу GPF.
Фестивалі дитячої творчості позашкільних закладів – у Центральному будинку
культури.
Наша учні – двократні чемпіони України з
Дукендо-карате.

У Бучі відбулися Чемпіонат світу з мотокросу серед екіпажів та Чемпіонат Європи з
мотокросу на квадроциклах.
На обласних змагання серед учнівської
молоді з пішохідного туризму команда
Блиставиці отримала перші місця в конкурсі
фотографій та конкурсі туристської пісні.
Заклад дошкільної освіти №1 «Сонячний»
відсвяткував 50-річний ювілей.
На «Ювілейному» стадіоні відбувся чемпіонат Київської області з бігу на роликових
ковзанах серед дітей до 10 років.
Родина Гулянських – срібні призери наймасштабнішого щорічного спортивно-благодійного проєкту в Україні «Пробіг під
каштанами».
У Бучі відбулося урочисте відкриття першого в Україні Центру надання послуг з вивезення відходів.
12 рік поспіль пройшли «Освітянські обрії» – свято педагогів, учнів, батьків, яке
об’єднує в одну родину творчу, креативну,
обдаровану молодь міста та їхніх наставників, аби підбити підсумки роботи за рік.
На виконання міської програми «З турботою про кожного» за рахунок міського
бюджету закуплено 500 індивідуальних
контейнерів для збору твердих побутових
відходів та надано в користування малозабезпеченим громадянам пільгових категорій
у приватному секторі.
Новий сквер у Гаврилівці отримав назву
«Родинний».
На II Всеукраїнському дитячо-юнацькому вокально-хореографічному конкурсі
«Родина» ім. Назарія Яремчука, колектив
«Фантазія» здобув перемогу.
Віра Марченко, директор школи з
Гаврилівки та Лариса Сторожик, директор
Бучанської Української гімназії, визнані кращими у Всеукраїнському проєкті «Успішні
керівники в сучасному освітньому просторі
України 2019».

ЧЕРВЕНЬ
Старт оздоровчої компанії: 975 дітей цікаво й корисно провели час у пришкільних
таборах. Усі навчальні заклади отримали від
Бучанської міської ради необхідну кількість
канцелярського приладдя та медичних засобів. Інші дітки громади відпочивали на морі
та в Карпатах.

VII Міжнародний фестиваль «O-Fest»
– свято, на якому панували музика, творчість і краса, відбувся, як завжди, із шаленим успіхом!
Велика освітянська родина бучанської
громади з радістю вітала працівників і вихованців дошкільного закладу «Яблунька»
з 5-річчям.
Команда громадської організації інвалідів «Відгук» взяла участь в Олімпійському
дні Київської області в складі КРЦ
«Інваспорт» й отримали призові місця!
На Міжнародному конкурсі-фестивалі
«PROFEST» колектив «Пластилін» за всі
виконані композиції отримав перші місця.
Відповідно до розпорядження Кабміну
відбулася передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність
Бучанської ОТГ, що розташовані в межах
Гаврилівського старостинського округу.
Модернізація, сучасні технології та
комфорт стали для жителів Гаврилівки
складовими змін: розпочато роботи з будівництва автономної котельні, дитсадка,
встановлення енергоощадних ліхтарів.
Ухвалено рішення про участь в чемпіонаті України з футболу (Друга ліга) нашої
громади під назвою «Оболонь-бровар» місто Буча!
Молодіжна рада ОТГ організувала в
Блиставиці перегляд фільму під відкритим небом. Згодом вирішили проводити
цей захід щотижня.
Гаврилівка відзначила день народження. З цієї нагоди відбувся Відкритий кубок
Гаврилівського старостинського округу з
волейболу.
Болгарія-2019: перший міжнародний
турнір гравців Бучанської «Ніки» у складі
ФК «Динамо-Київ» - U8. І перше командне
«золото».
Колективи «Блиставчанка» (Блиствиця)
та «Співуче Полісся» (Гаврилівка) взяли
участь у першому етнофестивалі народного мистецтва «Тячів Фест 2019».
На розширеному засіданні Правління
Київського регіонального відділення
Асоціації міст України Голова КВ АМУ
Анатолій Федорук та члени Правління
підписали Програму з уповноваженими представниками Союзом гмін і повітів Сілезького воєводства Республіки
Польща.
На запрошення бурмістра польського
міста Тушин Вітольда Матецького делегація з Бучанської ОТГ взяла участь у святкових заходах з нагоди Дня міста – побратима Бучі.
Рій «Відважні соколи» здобули «срібло»
на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») Київської області.

ЛИПЕНЬ
Уряд затвердив переможців конкурсу
культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження». Серед переможців
– проєкт Бучанської ОТГ «Парк мистецтв»!

У Бучі відкрито четверту амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
У Бучанській громаді стартував проєкт
«Соціалізація «особливих» дітей», мета
якого створення спеціальних умов для соціалізації дітей з особливими потребами та
створення групи взаємопідтримки батьків
зазначеної категорії дітей.
У школі № 5 відбулися зйомки фільму за
участі Зразкового театру естради «Фабрика
зірочок» (Magic Voice та TOPstars).

СЕРПЕНЬ
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги – перший заклад в Київській
області, який став активним учасником
Конференції з питань впровадження клінічних настанов на засадах доказової медицини.
Депутати міської ради ухвалили рішення,
відповідно до якого жителі Бучанської ОТГ
відтепер зможуть користуватися персоніфікованою багатофункціональною електронною пластиковою карткою.
На фестивалі «Чорноморські ігри 2019»
Кирил Свита здобув друге місце в категорії
вокалісти (12-16 років).
Угода з метою подолання безробіття в громаді. Бучанський міський голова Анатолій
Федорук та в. о. Ірпінського міського центру
зайнятості Петро Левчук підписали угоду
про спільну діяльність.
В освітніх закладах громади не лише
проводять косметичні ремонти в класах чи
ігрових залах, а й будують міні-котельні,
аби «підтягнути» температурний режим до
санітарних норм і водночас економно використовувати кожну гігакалорію, не втрачаючи її у старих трубах дорогою до закладу.
Найбільше ямковості ліквідовано на бучанських вулицях Водопровідній, Вокзальній, Д.
Вишневецького, Л. Кучинського, Жовтневій.
Також проводяться роботи і в населених
пунктах громади.

Схвалено стратегію розвитку Бучанської
МОТГ на період до 2029 року.
У Гаврилівці будується нова котельня в дитячому садочку. Загалом відбувається оптимізація та модернізація системи теплопостачання.
У Бучанському міському парку педагогічна рада Київщини креативно й сучасно провела серпневу «Територію успіху».
«Блиставчанка» здобула третє призове
місце в «Лисапет Фест».

ВЕРЕСЕНЬ
Провели масштабну екологічну акцію
«Дерево життя» на честь Дня Незалежності
України та висадили 101 платан у парку
«Родинний».
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук із колегами успішно захистили презентацію нового сучасного офісу ЦНАП у селі
Гаврилівка. Робоча група Мінсоцполітики
одноголосно підтримала співфінансування з
державного бюджету в сумі 85 на 15 відсотків.
У Центрі надання адміністративних послуг (Буча) з вересня щосереди представник
Ірпінського міського Центру зайнятості розпочинає прийом мешканців ОТГ.
Розпорядженням Бучанського міського
голови Анатолія Федорука створено дорадчий орган Раду голів ОСББ.
Відбулася презентація проєкту реконструкції та добудови ЗОШ №1 для представника Європейського інвестиційного банку в

Молодіжна рада започаткувала премію
Bucha Awards. Кращі з номінантів отримали
статуетки переможця.
Мери міст, секретарі рад, радники міських
голів, експерти міжнародних інституцій відвідали Бучу в межах підсумкового заходу із впровадження проєкту «Сприяння стратегічному
розвитку територіальних громад малих міст».
З нагоди Дня Бучі традиційно провели атмосферний Фестиваль «Карася».
Під час святкування 118-річниці Дня Бучі
на Київський площі виступив гурт «The
Hardkiss».
Відбувся чемпіонат громади з риболовлі.
Пройшов відкритий кубок Бучанської
ОТГ із дзюдо.

ЖОВТЕНЬ
Учень ролер-клубу «Колесо» Трофим
Ткаченко – «золотий» призер у кілометровому забігу в Кубку світу WIC у Берліні.
10 гімнасток – 10 медалей, такий результат
на змаганнях з художньої гімнастики в Одесі
«Breeze-2019» вихованців СК «Олімпік Дрім».
Створено асоціацію «Київська агломерація» та затверджено її статут. На установчих
зборах з питання її створення консолідовану
позицію Київщини з важливими акцентами презентував Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.
Анастасія Мурмуль – перемогла на конкурсі-фестивалі «Golden Rose» в Естонії.
На бучанській мототрасі СТК «СОНА»
відбувся фінал Кубку України з мотокросу.
Хореографічний колектив «DreamLand»
Бучанського центру позашкільної роботи
посів друге місце на Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Зоряна Брама».
У НВК № 3 відбулося відкриття нового
приміщення початкової школи для учнів 1-4
класів, а це близько 600 діток.
Наша громада – успішна! У цьому впевнена
Асоціація міст України (АМУ), яка презентувала Книгу Успіхів за ІІІ квартал 2019 року.
Дитячий садочок Луб’янки «Волошка» відсвяткував 25-річчя. За останній рік заклад суттєво оновився: новий дитячий майданчик, нове
обладнання на кухні, додалося медійної техніки.
Відбувся Міжнародний фестиваль «Парк
мистецтв», що реалізується в межах програми «Малі міста – великі враження».

ЛИСТОПАД

Відсвяткували
День
народження
Блиставиці. За підтримки Бучанської міської
ради за записами історика Ф.Я. Іваненка видали книжку «Блиставиця через роки».
Садочок «Козачок» відзначив 40-річчя.
Виповнилося 35 років Гаврилівському народному колективу «Співуче Полісся».
Вздовж будівельного майданчика гімназії на вулиці Вишневій відбулася акція:
вчителі, батьки й учні разом із фахівцями
«Бучазеленбуд» висаджували клени й дуби.
Громада підбила підсумки Прем’єр-ліги з
аматорського футболу-2019.
Створено осередок молодіжної ради
Бучанської ОТГ в Блиставиці.
Будується нова амбулаторія загальної
практики сімейної медицини у Луб’янці.
Український гуманітарний інститут відсвяткував 20-річний ювілей.
У Бучі пройшов І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у двох номінаціях «Початкове навчання» та «Історія».

ГРУДЕНЬ
Цьогорічні
випускники
Бучанської
Української гімназії Максим Копилов та
Шекурє Рамазанова стали стипендіатами
Президента України.
У Блиставиці провели ямковий ремонт на
вулиці Поліська.
Пройшов ІІІ відкритий фестиваль за кубок Бучанського міського голови Клубу веселих і кмітливих «Буча збирає громаду».
Міністр оборони високо оцінив внесок волонтерів «Бучанської Варти» у Збройні сили за
останні шість років та вручив відомчі нагороди.
Процес розбудови спроможних громад через партнерство муніципалітетів з країнами
Європи детально обговорили під час зустрічі в Бучанській міській раді з мером міста
Кочев’є (Словенія) Владіміром Пребілічем і
представником U- LEAD в Україні.

Найкращим серед колективів з усієї України
на ХI Всеукраїнському конкурсі духовної музики «Введенські піснеспіви» став хор Церкви
Святого Апостола Андрія Первозваного.
Бучанка Єва Скоренька потрапила у фінал
International Ballet Competition Youth America
Grand Prix, Cattolica, Italy (категорія класична
хореографія і ТОП-12 в категорії контемпорарі).
Артисти театральної студії «Фабрики зірочок» «TopStars» представили свою першу самостійну виставу «Білка Руді».
Бучанська школа мистецтв ім. Л.
Ревуцького відзначила 20-річний ювілей і
отримала в подарунок від Бучанської міської
ради омріяний рояль «Yamaha» та сучасні
активні колонки з радіомікрофонами.
Блиставицькі колективи успішно виступили і повернулися з конкурсів із призами: 1
місця у «Блиставчанки» і «Веселки», 2 місце
у «Сузір’я», 1 місце у юних вокалісток, які займаються у Будинку культури.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Делегація з Бучі бере участь у святкових
заходах у місті-побратимі Паланзі.
Громада зібралася на благодійній акції
«Біжу заради порятунку», яку організувала волонтер Мар’яна Гладун за підтримки Бучанського міського голови Анатолія
Федорука, депутатів міської ради, небайдужих мешканців.
Депутати на сесії одностайно підтримали
проєкт рішення про створення комунального підприємства «Бучаводоканал» БМР.
Дев’ятнадцятий Міжнародний телерадіофестиваль «Прем’єра пісні» вчотирнадцяте
відбувся в Бучі.

Заслужений колектив «Співуче Полісся»
з Гаврилівки супроводжувало міжнародні
змагання, а саме другий раунд хокейного
Континентального кубка Міжнародної федерації хокею (IIHF).
Віцечемпіонкою України WABBA 2019
стала бучанка Ірина Гарбар.
Артем Невдобенко – чемпіон Київщини з
боксу серед молоді.
Камер відеоспостереження в Бучанській
громаді стає більше – депутати БМР затвердили програму «Безпечна Бучанська громада» на 2020-2022 роки.
Пройшов Відкритий Київський регіональний фестиваль «Таланти без меж».
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Бучанської громади

межах реалізації проєкту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».
Бучанською міською радою надано кошти
для забезпечення шкільним та спортивним
одягом 50 дітей пільгових категорій.
До списку почесних громадян Бучі внесли
Ганну Назаренко і Олександра Дорошенка.
До книги Пошани Бучі – Олександра
Буйволюка та Олександра Щербака.
У Бучі підписали меморандум та вирішили
провести фестиваль у Пластовому центрі міста.
За результатами конкурсу «Stabilization
Support Services» Бучанську ОТГ було обрано для участі в проєкті «Розвиток соціальної
згуртованості в Україні шляхом посилення
регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів
та інших осіб, які постраждали від конфлікту».
Визначено 30 володарів іменних стипендій Бучанського міського голови Анатолія
Федорука найкращим юнакам і дівчатам.
Волонтерка США відкрила English
Speaking Club – у ЗОШ №5.
Ксенія Хомутова розпочала навчання в
американській школі, оскільки ще в кінці
весни стала фіналісткою Програми обміну
майбутніх лідерів (FLEX).
Провели олімпійський тиждень у громаді.
Буча – місто спорту.
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На часі
Із сесійної зали

Головний фінансовий документ Бучанської ОТГ ухвалено
Із розгляду бюджетних питань розпочалося чергове сесійне засідання, яке
провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Д

епутати підтримали проєкт рішення
щодо внесення змін до рішення 51
сесії Бучанської міської ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 275651-VІІ «Про бюджет міста Буча на 2019
рік» та розглянули бюджет Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
Відбулося заслуховування звітів про
роботу постійної комісії ради з питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального
господарства, бюджету, фінансів та інвестування (доповідав голова комісії
Олег Квашук), про роботу постійної

комісії ради з питань містобудування та природокористування (Роман
Янковий), про роботу постійної комісії ради з питань транспорту, зв’язку,
торгівлі та побутового обслуговування
(Дмитро Паустовський).
Розглянули питання виконання міської програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям».
Серед зробленого: організовані свята,
майстер-класи, вітання, акції, подарунки, екскурсії..., безкоштовні квитки на
розважальні заходи, атракціони, каток,
вистави для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей. За

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Шановні друзі!

Прийміть мої сердечні вітання з прийдешніми святами! Нехай Новий рік принесе вам багато щастя, удачі,
усмішок, тепла і світла. Бажаю, що він був сповнений
яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Добра, щирості і милосердя навколо
вас, любові і щастя вашій родині! Справедливості і
свободи, рідній Україні! А ще – сили і віри, що добро
переможе!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Сергій Мостіпака

Дорогі ветерани!
м!
Різдвом Христови
З Новим роком та а наповнять ваші оселі

ят
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«Ветеранів України»

Шановна громадо!
Вітаю з Новорічними святами! Нехай новий
рік подарує багато щастя, удачі, тепла і світла
та буде наповнений приємними враженнями і радісними подіями. Щоб Новий рік кожному приніс
впевненість у завтрашньому дні. Бажаю всім у
новому році бути здоровими, успішними та коханими!
Олександр Кравчук, міська організація
партії захисників Вітчизни у м. Буча
Дорогі наші читачі!
Ми прожили з вами разом черговий рік, який видався не
простим, але цікавим.
Свого часу редакція обрала направлення на позитив.
Страшних ДТП, бридких скандалів і різноманітного ефірного «бруду» достатньо в інших джерелах інформації.
На щастя, у Бучанській об’єднаній громаді відбувається
достатньо гарних, позитивних подій і заходів, і шпальти «БН» завжди наповнені. Подія за подією ви крокуєте
з нами, допомагаєте своїми дописами, коментарями та
зустрічами, задаєте орієнтири.
Нам дуже приємно, читачі, що Ви з нами!
Прийміть найщиріші привітання з Новим роком та
Різдвом Христовим! Нехай Божа благодать торкнеться
кожного та подарує щастя та міцне здоров’я вам і вашим родинам!
Прощаємося з вами до 9 січня 2020 року, коли вийде наступний номер газети.
Ірина Левченко, головний редактор,
і колектив газети «Бучанські новини»

кошти місцевого бюджету в цьому році
охоплено оздоровленням та відпочинком 445 дітей, та 800 діток перебували в
пришкільних таборах, які були забезпечені всім необхідним для якісного відпочинку. Депутати затвердили програму
підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на наступний рік.
На засіданні затвердили місцеву програму «Інформатизація Бучанської міської об’єднаної територіальної громади»
на 2020-2022 роки, Комплексну програму
розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції,
«Програму розвитку та функціонування
системи освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 20192021 роки» в новій редакції.
Серед важливих питань – затвердили
Програму озеленення та благоустрою
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р., затвердили в новій редакції Цільову програму
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру Бучанської міської ОТГ на 2018-2020 роки, затвердили
в новій редакції «Програму територіальної оборони та підтримання постійної
мобілізаційної готовності Бучанської
міської ОТГ на 2020-2021 роки».
Розглянули також питання регулювання земельних відносин громадян,
підприємств, установ та організацій.
Пресслужба БМР

Любі діти і шановні дорослі!
Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю у 2020 році казкового настрою, щирих усмішок,
вірних друзів навколо. Нехай у вас збуваються всі мрії, а рідні і близькі дарують тільки радість. Зичу всім здоров’я, а ще
миру, добра і щастя всім нам і нашій Україні.
Олег Цимбал,
начальник відділу освіти БМР

Вітаю всю нашу громаду з новорічними святами!

Хочу побажати щастя
та здоров’я кожній родині.
Нехай рік новий принесе
у ваші серця любов,
а в домівки мир та злагоду.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Віктор Кочаровський, голова Бучанської міської
ГО «Чорнобилець 86» та члени правління

Шановна громадо! та Різдвом
вим роком
Щиро вітаю з Но у новому році здійснилиб
що
ю,
ві й
Христовим! Бажа
я. Щоб всі ми були жи
ся всі мрії та бажанн ися тим, що приносить
здорові, щоб займал Новий рік стане для нас
задоволення. Нехай гарними подіями і знауспішним, багатим ями і можливостями!
йомствами, бажанн
Ігор Козак,
ганізація партії
Бучанська міська ор «Батьківщина»
я
нанн
Всеукраїнське об’єд

Шановні друзі!
Щиро вітаю всіх з Новим роком і Різдвом Христовим,
з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії
і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує
світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і
принесе щастя і мир у ваш дім. Нехай цей Новий рік
стане для Вас особливим.
Щиро ваш, Михайло Наконечний
Шановна громадо!
Прийміть вітання з Новорічними святами! З новими
починаннями й новими успіхами! Бажаю, щоб наступний рік приніс нашій громаді стільки радості, скільки
днів у році, і щоб кожен день дарував нам всім усмішку
і частинку добра. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!
Галина Джунь, Бучанська міська партійна
організація політичної партії «НАШ КРАЙ»

Важливо

Доріжки і майданчик
у гімназії

І

хоча дітвора бажає зимової сніжної казки на вулиці, аби вдосталь
порозважатися із санчатами, сніжками, лижами..., для облаштування території навколо майбутньої гімназії
нинішня погода в самий раз.
Заасфальтували доріжки і спортивний майданчик, висаджують ялинки,
інші дерева та зелені насадження.
Не зупиняються і внутрішні роботи. Тож чекаємо завершення будівництва.

Амбулаторія – цеглинка
за цеглинкою

М

ісяць минув відтоді, як ми інформували про початок будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Луб’янці.
За короткий проміжок часу типове приміщення медичного закладу,
де буде житло для лікаря, вже має не
лише стіни, а й зводиться дах.
Роботи тривають.
Повідомляємо, що відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бучанської міської ради на підставі
звернення Ірпінського міського осередку
ГО «Стоп корупції» № 98/3 від 18.11.2019
року, яке надійшло листом Департаменту
Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у Київській області проводиться перевірка дотримання вимог містобудівного законодавства на об’єкті:
«Будівництво готельного комплексу та
організація зони відпочинку» за адресою:
Київська область, м. Буча, вул. Шевченка,
2-Д, кадастровий номер земельної ділянки: 3210945300:01:091:0030.
Керуючись п. 11 Порядку № 553, посадові особи Відділу під час здійснення
державного архітектурно-будівельного
контролю мають право отримувати в
установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, фізичних осіб
інформацію та документи, необхідні для
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
Зазначаємо, що відповідно до п. 14
Порядку № 553 суб’єкт містобудування (замовник будівництва), щодо якого
здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов’язаний:
подавати документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
Враховуючи вищевикладене, просимо
представника ТОВ «Споруда» 09.01.2020
року бути присутнім на об’єкті перевірки
за адресою: Київська область, м. Буча, вул.
Шевченка, 2-Д, 09.01.2020 року об 11-00.
Також повідомляємо про необхідність
11.01.2020 р. об 11-00 бути присутнім
Вашої уповноваженої особи в приміщенні відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бучанської міської
ради для підписання акта перевірки та
інших документів.

Єдина родина

Вихованці Будинку культури та учні
Блиставицької школи підготували новорічну виставу.
Сцена розквітла посеред зими від
усмішок малечі та гарних костюмів.
Виступ був настільки радісним, що
аплодисменти не вщухали ще довго.
Свято відчули всі присутні: глядачі та
актори.

Фото: Андрій Кипрсчитовський

Луб’янка
Дитячі свята

Бабинці
Яскраві декорації для фото

Ворзель
Свято біля новорічної зеленої
красуні
Розкішна ялинка біля старовинної
будівлі колишнього маєтку Уварових,
сивий Чарівник, веселі різнокольорові
аніматори, які розважаються і влаштовують цікаві конкурси для радісних дітей, щасливі батьки, фото на пам’ять.
Усе це – День Святого Миколая в курортному селищі Ворзель.

Заглянувши до села, Святий Миколай
відразу поспішив у школу та садочок.
Діти після уроків вже підготувалися
до зустрічі дідуся – у новенькому актовому залі гарно виконали вірші та пісні,
які сподобалися і Чарівнику, і вчителям.
А малеча дитсадочка чудово розважилася на святі й отримала солодкі подарунки-миколайчики.
Гаврилівка
Сяюча золотом ялинка
Добре, щедре багате і по-справжньому родинне свято зібрало гаврилівчан в
теплій глядацькій залі місцевого будинку культури «Полісся»: творчі колективи закладу представили дитячу виставу
«Чарівна казка».
Згодом феєрія перемістилася на локацію під відкритим небом до ялинки,
де дітки грали і змагалися у конкурсах,
танцювали і співали – раділи і вітали
один одного зі святом!

Напередодні Дня Святого Миколая в
селищі провели чудове родинне свято
«Груднева нічка».
На заході дебютували дітки – Аня,
Лєра, Лiза, Катя, Богдан, Рома, Вiка, Iра,
Ярослав, Максим, Назар. Вони учасники студії пісочної анімації, тож змогли
продемонструвати всім свої фантастичні пісочні композиції.
Дізнавшись про це сімейне диво,
Святий Миколай поквапився до
Мироцького на гостини.
Здвижівка
Дитячі свята

У селищі розпочався новорічний калейдоскоп зі свят в освітніх закладах.
Дітки добре підготувалися до зустрічі зі Святим Миколаєм: одягнулися в
гарне казкове вбрання, вивчили вірші і
пісні.
Чарівнику дуже сподобалося дійство і
він всім подарував гостинці.

У селищі теж приготувалися до новорічно-різдвяних свят: казкова фотозона так і запрошує зробити знімки на
пам’ять.
Нова ідея, нові декорації, яскрава ілюмінація і незмінне бажання створити
разом святкову атмосферу.
– Активні громадяни є рушієм позитивних змін у нашому селищі та країні! – зазначив голова селища Андрій
Купраш. – Я вами пишаюся, члени ГО
«Посіпаки»!
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Шановна громадо!
Щиро вітаємо Вас з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Хай рік подарує вам і вашим близьким міцне
здоров’я та гарний настрій. Зичу, щоб у старому році залишилися всі негаразди, а 2020-й
приніс усім нам більше світлих і позитивних
моментів!
Нових звершень і небувалих висот! Нехай кожен день буде наповнений насолодою, усмішками
близьких і прекрасним самопочуттям!
Андрій Купраш,
Бабинецький
селищний голова

Велосипеди листоношам
Співробітники поштового відділення долають щодня не один кілометр, аби доставити до мешканців
пенсії, листи та пресу. Тож подарунок
Ворзельської селищної ради – два
велосипеди, став справжньою омріяною радістю.
Листоноші, як ніхто інший, потребували саме такого транспорту і про
двоколісних помічників мріяли. Мрії
збулися в День Святого Миколая.

Шановні друзі!
Хочу привітати вас з Новим роком та Різдвом
Христовим!
Хай рік подарує вам і вашим близьким міцне
здоров’я та гарний настрій. Зичу, щоб у старому році залишилися всі негаразди, а 2020-й приніс
усім нам більше світлих і позитивних моментів!
Нових звершень і небувалих висот! Нехай кожен день буде наповнений насолодою, усмішками
близьких і прекрасним самопочуттям!
З повагою
Олег Покрасьон,
в.о.старости Гаврилівки та Тарасівщини

Шановна громадо!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2020-м
роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і
сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році
Ви зробили все те, про що так давно мріяли.
Вірю, що в новому році Ви відчуєте турботу
з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя
Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим роком!
Олександр Деревинський,
Мироцький
сільський голова
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Дорогі друзі!
Вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!
У новий рік ми входимо із новими сподіваннями – 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.
Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!
Хай новорічні та різдвяні свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.
Лариса Федорук,
Ворзельський селищний голова

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Мироцьке
Родинне свято і чарівний
дідусь

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Блиставиця
Юні актори в новорічній
виставі

Святкова перекличка
з різних куточків громади

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Бюджет – 2020
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
« 19» грудня 2019 р.
№ 4344 -71-VII
«Про місцевий бюджет Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
(10515000000)
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве савання цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду, визначеному КМУ, відповідно до ст.43,73 Бюджетного кодексу України.
моврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань
12. При виконанні бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у
соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального госпочастині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ згідно з частидарства, бюджету, фінансів та інвестування
Бучанська міська рада
ною другою статті 78 Бюджетного кодексу України дозволити здійснювати обслуговуВИРІШИЛА:
вання бюджетних коштів установами банків державного сектору відповідно до поряд1. Визначити на 2020 рік:
ку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням з національним банком
доходи місцевого бюджету у сумі 460 009 729,00 гривень, у тому числі доходи загаль- України.
13. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаного фонду місцевого бюджету - 405 380 829,00 гривень та доходи спеціального фонду
місцевого бюджету – 54 628 900,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
ної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України :
видатки місцевого бюджету у сумі 460 009 729,00 гривень, у тому числі видатки за1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинногального фонду місцевого бюджету 375 897 295,00 гривень та видатки спеціального фон- сті цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетду місцевого бюджету 84 112 434,00 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повер- них повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективнення кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та повернення не, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координакредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
цію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кре- коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а
дитів із загального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та надання кредитів із спецісаме:
ального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюпрофіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 29 483 534,00 гривень згідно
з додатком 2 до цього рішення;
джетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 29 483 534,00 гривень згід- цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фіно з додатком 2 до цього рішення;
нансів України, до 15 березня 2020 року;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 000,00 гри4) оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвервень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визна- дження таких документів;
5) забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівчених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 0,00 гривень, що становить 0,0 відсотків ників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов опвидатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
лати праці та розміру мінімальної заробітної плати, потребу на проведення в повному
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бю- обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
джету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згід- природний газ у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетно з додатками 3, 4 до цього рішення.
них коштів обґрунтованих лімітів, а також на послуги зв’язку, які споживаються бю3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рі- джетними установами;
6) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та
шення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів здійснення витрат бюджету.
14. Установити, що у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданна будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та
соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
ням головного розпорядника коштів місцевого бюджету, перерозподіл бюджетних при5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональ- значень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів здійснювати за розпорядженням
них програм у сумі 240 329 365,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
міського голови з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
15. Інші положення, що регламентують процес виконання міського бюджету:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею
Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і викодексу України (крім субвенцій, визначених статтею та частиною 691 першою статті 71
Бюджетного кодексу України);
датків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних ко- міського бюджету і подати їх Управлінню державної казначейської служби України у м.
штів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України Ірпені;
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
України;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків
3) джерела формування у частині кредитування в місцевому бюджеті Бучанської
на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік не передбачені.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у коштори2020 рік:
сах або планах використання бюджетних установ.
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу
16. Надати право міському голові здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань
України;
між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами, затверджених у
2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпунк- розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків
ті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передають- бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеся із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), ціальним фондами міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядвідповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотри- ника бюджетних коштів.
17. Доручити міському голові забезпечити укладання з відповідними органами місцеманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерела формування у частині кредитування в місцевому бюджеті Бучанської місь- вого самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняткої об’єднаної територіальної громади на 2020 рік не передбачені.
тя-передачу видатків до (з) міського бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, та
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бю- передачу відповідних повноважень у відповідності до прийнятого рішення Бучанської
міської ради.
джету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:
18. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:
1) згідно пункту 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповід- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;
джетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією,
2) згідно пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо
відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом
природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, Міністрів України.
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147
Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження місь(зі змінами);
кому голові:
3) згідно пункту 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповід- у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та
ні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначе- видаткової частини міського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюних частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
джетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (пере4) згідно пункту 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відпо- розподіл) між головними розпорядниками коштів міського бюджету з подальшим завідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, твердженням на сесії міської ради.
створеного Бучанською міською радою;
Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження щодо виконання
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0,00 гри- функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається
відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія
вень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2020 році у сумі 0,00 гривень.
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захи- бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих
функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це дорущеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ (2110);
чено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.
-нарахування на заробітну плату (2120);
19. Затвердити прогноз місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територі- придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів (2220);
альної громади на 2021-2022 роки, що додається.
- забезпечення продуктами харчування (2230);
20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
21. Додатки №1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- поточні трансферти населенню (2700);
22. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його при- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);
йняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті
- оплату енергосервісу (2276).
«Бучанські новини» та на офіційному сайті міської ради.
11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України нада23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-ети право Бучанському міському голові отримувати позики на покриття тимчасових кономічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджекасових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків ту, фінансів та інвестування Бучанської міської ради.
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
Міський голова
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користуА. П. Федорук

4E+07

4E+07

X

м. Буча
10515000000 (код бюджету)

Код

200000

208000

х

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

602200

На кінець періоду

0,00

0,00

0,00

0,00

602400

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

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

Загальне фінансування

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

х

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

1

2

Усього

4E+07
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
8 953 800,00
8 953 800,00
0,00

4E+07

Базова дотація

8 953 800,00

8 953 800,00

0,00

0,00

4E+07

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
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
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції,
Інші субвенції з місцевого бюджету

102 255 100,00

102 255 100,00

0,00

0,00

94 435 700,00

94 435 700,00

0,00

0,00

7 819 400,00

7 819 400,00

0,00

0,00

5 999 800,00

5 999 800,00

0,00

0,00

5 999 800,00

5 999 800,00

0,00

0,00

6 125 929,00

6 125 929,00

0,00

0,00

2 793 479,00

2 793 479,00

0,00

0,00

1 415 250,00

1 415 250,00

0,00

0,00

217 200,00

217 200,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

Разом доходів

460 009 729,00

405 380 829,00

54 628 900,00

42 000 000,00

Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік

Загальний фонд

3

4

Спеціальний фонд

Додаток 2
грн

Усього

у тому числі бюджет
розвитку

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

208200

на кінець періоду

0,00

0,00

0,00

0,00

208400

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

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

Загальне фінансування

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

29 483 534,00

Внутрішнє фінансування

Фінансування за типом кредитора

0,00

-29 483 534,00

29 483 534,00

5

29 483 534,00

6

29 483 534,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

0180

7461

7640

7650

7680

7691

8110

8240

8340

9410

9750

9770

0117461

0117640

0117650

0117680

0117691

0118110

0118240

0118340

0119410

0119750

0160

1010

1020

1090

1150

1161

0610160

0611010

0611020

0611090

0611150

0611161

0990

0990

0960

0921

0910

0111

Відділ освіти Бучанської міської ради

Відділ освіти Бучанської міської ради
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об`єднаних територіальних громадах
Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

0610000

0180

0540

0380

0320

0490

0490

0490

0470

0456

0456

0600000

0119770

0180

7441

0117441

0421

0117130

0620

6030

7130

0116030

3 424 273,00

300 611,00

4 345 059,00

136 621 592,00

65 893 044,00

1 411 326,00

#######

#######

987 069,00

0,00

4 300 535,00

0,00

200 000,00

280 000,00

0,00

65 000,00

0,00

5 135 000,00

4 570 000,00

0,00

1 020 000,00

34 364 205,00

3 424 273,00

300 611,00

4 345 059,00

136 621 592,00

65 893 044,00

1 411 326,00

#######

#######

987 069,00

0,00

4 300 535,00

0,00

200 000,00

280 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

1 020 000,00

18 134 700,00

2 699 635,00

229 285,00

2 415 323,00

96 949 354,00

41 171 171,00

1 074 791,00

#######

#######

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

123 334 629,00

845 000,00

123 334 629,00

123 334 629,00

0,00

123 334 629,00

Від органів державного управління

845 000,00

4E+07

4E+07

0829

42 000 000,00

0610

54 628 900,00

6011

282 046 200,00

4082

0,00

336 675 100,00

0114082

4 500 000,00

0116011

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

11 790 000,00

4 500 000,00

3 900 000,00

11 790 000,00

0,00

2 650 000,00

0,00

4 500 000,00

3 900 000,00

11 790 000,00

2 650 000,00

11 790 000,00

11 790 000,00

1040

11 790 000,00

11 790 000,00

1040

0,00

0,00

3140

11 790 000,00

11 790 000,00

3123

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
Цільові фонди
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади
Усього доходів (без урахування міжбюджетних
трансфертів)
Офіційні трансферти

0113140

3E+07

3E+07

0113123

85 318,00

15 383,00

1 215 365,00

12 089 686,00

9 976 983,00

66 581,00

23 496 176,00

23 496 176,00

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

9 706 500,00

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

5 135 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

16 229 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 652 971,00

6 192 600,00

0,00

28 145 905,00

28 145 905,00

14 230 987,00

4 735 651,00

0,00

113 300,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

50 000,00

0,00

17 916 524,00

1 126 295,00

0,00

8 719 008,00

1 671 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 790 000,00

0,00

8 015 600,00

11 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 015 600,00

11 790 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

8 015 600,00

8 015 600,00

50 000,00

0,00

0,00

1040

8 015 600,00

8 015 600,00

3122

30 210 000,00

0113122

30 210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 210 000,00

0,00

0,00

0,00

15 564 371,00

281 200,00

0,00

21 145 905,00

21 145 905,00

14 230 987,00

4 735 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

17 916 524,00

1 126 295,00

0,00

8 719 008,00

1 671 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 120,00

0,00

1 000,00
30 210 000,00

604 390,00

1 000,00

1 000,00
0,00

30 210 000,00

604 390,00

1 000,00

Інші надходження
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю
Доходи від операцій з капіталом
0,00

1 000,00

1040

Інші надходження

2E+07
289 400,00

3121

2E+07
289 400,00

30 211 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 076 400,00

5 881 000,00

0,00

6 957 400,00

6 957 400,00

0,00

0,00

0,00

113 300,00

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

122 400,00

303 700,00

0,00

426 100,00

426 100,00

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

289 400,00

0,00

0,00

289 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 300,00

0,00

147 300,00

147 300,00

0,00

147 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

31 900,00

217 200,00

31 900,00

50 000,00

0,00

217 200,00

0,00

0,00

363 600,00

0,00

0,00

363 600,00

101 144,00

0,00

101 144,00

0,00

0,00

0,00

174 100,00

5 718 700,00

0,00

174 100,00

5 718 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 200,00

0,00

0,00

56 200,00

56 200,00

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

54 030 629,00 161 800 046,00

0,00

0,00

0,00

15 576 571,00

311 600,00

0,00

21 188 505,00

21 188 505,00

14 230 987,00

4 735 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

50 000,00

0,00

17 916 524,00

1 126 295,00

0,00

8 719 008,00

1 671 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 463 438,00

54 030 629,00 161 800 046,00

101 144,00

3 424 273,00

300 611,00

4 345 059,00

153 274 563,00

72 085 644,00

1 411 326,00

#######

#######

15 218 056,00

4 735 651,00

4 300 535,00

113 300,00

200 000,00

280 000,00

4 500 000,00

65 000,00

50 000,00

5 135 000,00

22 486 524,00

1 126 295,00

1 020 000,00

43 083 213,00

1 671 882,00

845 000,00

3 900 000,00

2 650 000,00

50 000,00

604 390,00

50 000,00

217 200,00

2 743 597,00

0,00

4 189 465,00

0,00

1 101 500,00

1 000,00

0,00

1 000,00

76 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 289 300,00

0,00

6 289 300,00

0,00

0,00

902 438,00

0,00

0,00

6 726 000,00

0,00

0,00

6 726 000,00

0,00

0,00

0,00

134 200,00

0,00

0,00

134 200,00

0,00

0,00

16

100 000,00

15

0,00

100 000,00

комунальні
послуги та
енергоносії
14

0,00

0,00

0113121

4E+07
0,00

0763

4E+07
100,00

103 000,00

1040

4E+07
100,00

103 000,00

3112

4E+07
0,00

0,00

2144

4E+07
0,00

0,00

0112144

4E+07
86 000,00

337 300,00

0113112

4E+07
86 000,00

337 300,00

2 642 453,00

0,00

2 642 453,00

0,00

0726

86 000,00

2111

86 000,00

0112111

0,00

0,00

0,00

0,00

423 300,00

0,00

423 300,00

76 700,00

30 210 000,00

0,00

38 225 600,00

76 700,00

7 150 300,00

0,00

0,00

45 375 900,00

0,00

0,00

113 300,00

0,00

113 300,00

0,00

0,00

0,00

113 300,00

0,00

113 300,00

0,00

Екологічний податок
Екологічний податок, який справляється за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне
повітря двоокису вуглецю)
Неподаткові надходження

1 024 800,00

0,00

4 189 465,00

113 300,00

1 024 800,00

0,00

4 189 465,00

0,00

113 300,00

0133

0,00

0,00

0721

0,00

130 500,00

0180

65 875 100,00

130 500,00

1 300,00

65 875 100,00

902 438,00

0,00

0,00

903 738,00

0,00

0,00

0,00

75 500,00

66 005 600,00

1 251 000,00

75 500,00

66 005 600,00

114 600,00

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня
2011 року
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків`
Інші податки та збори

3133
5011
5031
5041
X

1115011
1115031
1115041
X

0160

4082

4081

4060

4030

1100

3242

3192

3160

3104

1113133

1110160

1110000

1100000

1014082

1014081

1014060

1014030

1011100

1010000

1000000

0813242

0813192

0813160

0813104

3050

3035

0813035
0813050

3032

3031

0813032

0813031

0810160

0810000
0160

7321

0800000

1170

0617321

1162

2

0611170

0611162

1

203 131 395,00

862 600,00

2 007 107,00

0,00

0,00

396 200,00

3 265 907,00

3 265 907,00

0,00

550 150,00

4 159 396,00

1 183 365,00

9 155 040,00

15 651 869,00

15 651 869,00

0,00

0,00

0,00

1 821 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 541 926,00

9 363 516,00

9 363 516,00

0,00

1 013 418,00

496 406,00

7

оплата праці

57 221,00

12 546,27

0,00

0,00

0,00

69 767,27

69 767,27

0,00

0,00

1 132 300,00

138 000,00

315 180,00

1 635 350,00

1 635 350,00

0,00

0,00

0,00

28 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 200,00

288 900,00

288 900,00

0,00

46 860,00

0,00

комунальні
послуги та
енергоносії
8

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

9

видатки
розвитку

36 447 693,27 25 864 505,00

з них

84 112 434,00

170 000,00

20 000,00

0,00

0,00

17 000,00

207 000,00

207 000,00

0,00

0,00

200 000,00

400 300,00

1 000 700,00

1 601 000,00

1 601 000,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

13 300,00

4 816 800,00

0,00

483 534,00

10

усього

7 489 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

403 900,00

404 200,00

404 200,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

12

видатки
споживання

436 900,00

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

10 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800,00

10 800,00

0,00

0,00

0,00

13

оплата
праці

Спеціальний фонд

56 200,00

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

комунальні
послуги та
енергоносії
14

з них

76 622 934,00

170 000,00

20 000,00

0,00

0,00

17 000,00

207 000,00

207 000,00

0,00

0,00

200 000,00

400 000,00

596 800,00

1 196 800,00

1 196 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 816 800,00

0,00

483 534,00

15

видатки
розвитку

460 009 729,00

2 022 043,00

2 575 770,00

1 860 000,00

647 500,00

531 864,00

7 637 177,00

7 637 177,00

5 236 510,00

719 883,00

6 903 763,00

2 282 005,00

12 502 499,00

28 549 863,00

28 549 863,00

3 735 150,00

952 000,00

244 495,00

2 346 693,00

1 700 000,00

300 000,00

280 800,00

218 000,00

9 848 649,00

19 625 787,00

19 625 787,00

4 816 800,00

1 305 230,00

1 433 350,00

16

РАЗОМ

Додаток 3
грн

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

71 483 534,00

170 000,00

20 000,00

0,00

0,00

17 000,00

207 000,00

207 000,00

0,00

0,00

200 000,00

400 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 816 800,00

0,00

483 534,00

11

у тому числі
бюджет
розвитку

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

350 032 790,00

1 852 043,00

2 555 770,00

1 860 000,00

647 500,00

514 864,00

7 430 177,00

7 430 177,00

5 236 510,00

719 883,00

6 703 763,00

1 881 705,00

11 501 799,00

26 948 863,00

26 948 863,00

3 735 150,00

952 000,00

244 495,00

2 333 393,00

1 700 000,00

300 000,00

280 800,00

218 000,00

9 848 649,00

19 612 487,00

19 612 487,00

0,00

1 305 230,00

949 816,00

6

видатки
споживання

2E+07

2E+07

Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід),
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна аб
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки
та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
Плата за встановлення земельного сервітуту
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і
місцевими органами виконавчої влади
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата
за надання інших платних посл
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування
Інші неподаткові надходження
0,00

2080

5E+07
0,00

0110180

3E+07
0,00

0,00

0112080

5E+07
0,00

75 500,00

28 358 600,00

3E+07
191 500,00

75 500,00

40 559 700,00

3E+07
191 500,00

40 559 700,00

3E+07
0,00

0111

3E+07
53 100 000,00

0150

2E+07
0,00

53 100 000,00

114 600,00

2E+07
0,00

0,00

0110150

2E+07
0,00

8 480 000,00

49 530 629,00

2E+07
61 771 500,00

8 480 000,00

49 530 629,00

2E+07
61 771 500,00

54 145 229,00

2E+07
0,00

54 145 229,00

2E+07
0,00

25 864 505,00

2E+07
127 852 600,00

25 864 505,00

2E+07
0,00

127 852 600,00

10 957 500,00

2E+07
0,00

0,00

10 957 500,00

2E+07
0,00

15 302 400,00

28 800 720,00

2E+07
10 400 000,00

15 302 400,00

28 800 720,00

2E+07
10 400 000,00

81 790 312,00

2E+07
0,00

81 790 312,00

2E+07
0,00

107654817

2E+07
10 400 000,00

107654817

2E+07
0,00

10 400 000,00

Бучанська міська рада

2E+07
0,00

0,00

Бучанська міська рада
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
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної
допомоги
Первинна медична допомога населенню,
що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги
Централізовані заходи з лікування хворих
на цукровий та нецукровий діабет
Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді
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)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Організація благоустрою населених
пунктів
Здійснення заходів із землеустрою
Утримання та розвиток мостів/
шляхопроводів
Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
Заходи з енергозбереження
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування
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 місце
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи та роботи з територіальної оборони
Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів
Інші субвенції з місцевого бюджету

2E+07
0,00

2 500 000,00

0100000

2E+07
2 500 000,00

2 500 000,00

0110000

2E+07
2 500 000,00

13

2E+07
0,00

оплата
праці

2E+07
0,00

0,00

12

2E+07
28 202 400,00

0,00

11

2E+07
0,00

28 202 400,00

0,00

0,00

10

2E+07
0,00

0,00

0,00

28 800,00

9

2E+07
0,00

5 100,00

624 000,00

28 800,00

комунальні
послуги та
енергоносії
8

Транспортний податок з фізичних осіб

Туристичний збір
14 000,00

5 100,00

624 000,00

7

2E+07

2E+07
14 000,00

0,00

оплата праці

2E+07
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Земельний податок з фізичних осіб
0,00

0,00

0,00

6

2E+07
0,00

0,00

60 500,00

5

2E+07
19 100,00

684 500,00

60 500,00

4

2E+07
0,00

19 100,00

684 500,00

3

1E+07
0,00

0,00

0,00

2

1E+07
0,00

0,00

0,00

1

1E+07
1 800,00

27 000,00

60 000,00

732 400,00

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1E+07
1 800,00

27 000,00

60 000,00

732 400,00

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1E+07
0,00

РАЗОМ

1E+07
0,00

0,00

видатки
розвитку

1E+07
0,00

60 000,00

з них

1E+07
118 048 500,00

60 000,00

видатки
споживання

1E+07
118 048 500,00

у тому числі
бюджет
розвитку

1E+07
0,00

0,00

усього

1E+07
0,00

0,00

видатки
розвитку

1E+07
118 108 500,00

118 048 500,00

з них

1E+07
118 108 500,00

118 048 500,00

видатки
споживання

1E+07

усього

1E+07
4
274 895 900,00

Спеціальний фонд
у тому числі
бюджет
розвитку
5
6
113 300,00
0,00

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1E+07
3
275 009 200,00

усього

Загальний фонд

1E+07

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності
Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води водних
об`єктів місцевого значення
Надходження рентної плати за спеціальне використання
води від підприємств житлово-комунального господарства
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки
Загальний фонд

Найменування головного
коштів місцевого
Код Функціональної розпорядника
бюджету/ відповідального
класифікації
усього
виконавця,
найменування
видатків та
бюджетної
програми
згідно
кредитування
з Типовою програмною
бюджету
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4
5
Інші програми та заходи у
0990
949 816,00
сфері освіти
Забезпечення діяльності
0990
1 305 230,00
інклюзивно-ресурсних центрів
Будівництво освітніх установ
0443
0,00
та закладів
Управління праці, соціального
захисту та захисту населення
19
612
487,00
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Орган управління праці та
19
612
487,00
соціального захисту населення
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
0111
9
848
649,00
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання інших пільг окремим
1030
категоріям громадян відповідно
218 000,00
до законодавства
Надання пільг окремим
1070
категоріям громадян з оплати
280 800,00
послуг зв`язку
Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих
1070
300 000,00
категорій громадян на
залізничному транспорті
Пільгове медичне обслуговування
1070
осіб, які постраждали внаслідок
1 700 000,00
Чорнобильської катастрофи
Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до
1020
2 333 393,00
самообслуговування у зв`язку
з похилим віком, хворобою,
інвалідністю
Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
1010
244 495,00
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям
1030
ветеранів і осіб з інвалідністю,
952 000,00
діяльність яких має соціальну
спрямованість
Інші заходи у сфері соціального
1090
захисту і соціального
3 735 150,00
забезпечення
Відділ культури,
національностей та релігії
26 948 863,00
Бучанської міської ради
Орган з питань культури
26 948 863,00
Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання
0960
(музичними, художніми,
11 501 799,00
хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
1 881 705,00
Забезпечення діяльності палаців
i будинків культури, клубів,
0828
6 703 763,00
центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших
0829
закладів в галузі культури і
719 883,00
мистецтва
Інші заходи в галузі культури і
0829
5 236 510,00
мистецтва
Відділ молоді та спорту
7 430 177,00
Бучанської міської ради
Відділ молоді та спорту
7 430 177,00
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
0111
514 864,00
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Інші заходи та заклади
1040
647
500,00
молодіжної політики
Проведення навчально0810
тренувальних зборів і змагань з
1 860 000,00
олімпійських видів спорту
Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних
0810
2 555 770,00
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
Утримання та фінансова
0810
1 852 043,00
підтримка спортивних споруд
X
Усього
375 897 295,00

1E+07

1
1E+07
Усього

РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2020 рік

1E+07
Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Спеціальний фонд

1E+07
Код

Додаток 1

Загальний фонд

1E+07

ДОХОДИ місцевого бюджету на 2020 рік

Код Типової
Код
Найменування головного розпорядника
програмної
коштів місцевого бюджету/
класифікації Функціональної
класифікації відповідального виконавця, найменування
видатків та
видатків та
бюджетної програми згідно з Типовою
кредитування кредитування
програмною класифікацією видатків та
місцевих
бюджету
кредитування місцевих бюджетів
бюджетів

м. Буча

Бюджет м. Буча

Бюджет – 2020. Додатки до рішення Бучанської міської ради "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" № 4344 -71-VII від 19.12.2019 р."
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

№ 52 від 26 грудня 2019 року
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Подарунки авторам листів Святому Миколаю
Учасники дитячого конкурсу «Напиши листа Святому Миколаю», який
організувала газета «Бучанські новини», напередодні світлого свята
19 грудня писали листи улюбленцю
всіх діточок.
іти розповіли, що дуже люблять свої
сім’ї, вони намагалися бути слухняними весь рік і допомагати батькам. І, звичайно, просили подарунки та солодощі.
Але й були діти, котрі не бажали дарів
для себе, а просили допомоги в Миколая
для інших.
П’ятирічна Марійка написала: «Любий
Святий Миколаю, я знаю дівчинку, яка
живе разом з бабусею, бо її батьки на небі
янголи. Може ти їх зустрічав там у хмарах.
Мама мені розповідала, що таких діток
багато. Мені їх дуже шкода. То може тобі
не буде важко зробити подарунок їм?»
Емілія, якій 4 роки, написала, що хоче,
щоб люди у світі були добрішими, і попросила Миколая допомогти повернути
Україні Крим, тому що вона дуже його
любить і хоче на море.
Дев’ятирічний
Антон
просить
Миколая: «Хай панує любов і злагода в
моїй Україні та цілому світі. Зроби, будь
ласка так, щоб не було покинутих діток
та безпритульних тварин. Я тобі
допоможу, вже зараз
я вчуся економити
воду, електроенергію
та здаю макулатуру і
батарейки для утилізації».
Соломійці 5 років, і вона зазначила
в листі: «Мені даруночки не потрібні, в
мене є мама і тато,
краще потурбуйся
про тих, хто цього
більше потребує. А
я потурбуюся про
тебе – сніговичок підніме тобі настрій і нагадає, що слід щось робити
зі снігом».

Підсумки конкурсу

Д

Авторів найчуйніших, найдобріших і
найкрасивіших листів під час відкриття новорічного містечка «Бучанські чарівні передзвони» нагородив особисто
Святий Миколай.
Інші дописувачі згодом теж отримали
подаруночки. Редакція газети дякує
всім діткам за чудові листи,
написані з теплом та любов’ю.
Також окремо хочемо
подякувати батькам, бабусям і дідусям за допомогу малятам у написанні листівок. Адже дуже
важливо
якнайдовше
підтримувати в дітях
віру в чудеса та магію
цих святкових днів!
Редакція газети «БН»
дуже вдячна за підтримку партнерам конкурсу:
Деліції, Центру творчого навчання «Kiwi»,
Бучанському ролер-клуб
«Колесо», Бучанській міській
раді, відділу культури, національностей
та релігій БМР.
Ірина ПАЯСЬ

Дозвілля

Турбота

Казка
для малечі

Захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування,
який щороку збирає в приміщенні
міської ради запрошених школярів разом із батьками, бабусями
та дідусями, давно переріс у тепле, домашнє свято. Угромаді таких
дітей налічується трохи більше 80,
але про них ніколи не забувають.
грудня понад 50 дітей стали
учасниками заходу, який зібрав
біля ялинки щасливу малечу.

19

Кілька рухливих ігор, створення сніговика і, звичайно,
хоровод подарували малечі веселі хвилини в цей день.
А якби ви бачили, як горіли
їхні очі від радості, як усмішки
передавалися
прикрашеним
залом навіть дорослим, коли
кожен отримував омріяні подарунки
та квитки-запрошення від міського голови Анатолія Федорука на ковзанку і
каруселі.
Зігріти теплом просто, зробити щасливою малечу – можливо!
Святий Миколай роздав усім подарунки і з величезним мішком з дарами
поїхав вулицями міста в кабріолеті до
новорічного містечка – запалювати
ялинку і спілкуватися з дітками громади.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

Новорічне свято від Клубу Веселих
і Кмітливих
У Бучанському центрі позашкільної роботи пройшло веселе дійство, присвячене початку зимових
новорічно-різдвяних свят, у якому
на славу повеселилися вихованці
гуртків закладу, а разом з ними і
дорослі: батьки та педагоги.
оворічне дійство організували
найцікавіші веселуни Центру –
учасники Клубу Веселих і Кмітливих
під керівництвом Владислава Водяхіна.
А ось дівчата з гуртка «Вишиванки»
у цей казковий час вирішили спробувати щось нове – і дебютували в хореографії. Ідею потанцювати згодом підхопили всі у запальній дискотеці.

Н

громади
«Fantasy» – на Eco Tv

Прикрашаємо
новорічний стіл

Бучанський колектив «Fantasy» брав участь у записі
новорічного концерту на каналі Eco Tv. Будемо дивитися!

Д

іти виступали на одній сцені з народними артистами,
Героєм України Ніною Матвієнко, Наталією Бучинською,
Анатолієм Гнатюком, заслуженими – Камалією, Петром
Чорним, Катею Чілі та багатьма іншими.
Не пропустіть виступ юних бучанців, святковий настрій
гарантовано!

2020-й – рік Білого Пацюка. Щоб
не втратити свій шанс на успіх наступного року, потрібно постаратися не розлютити його господаря. Але як це зробити?
Перед вами цікаві ідеї для оформлення салатів і закусок. Залишилося тільки підшукати оригінальні рецепти на Новий рік.
Який же Новий рік без олів’є?

вогонь миру

Від освітніх
закладів –
до міської ради

Так можна подати, наприклад, закуску з крабових паличок, яєць і
плавленого сиру.

Такий маршрут сьогодні проклали
представники скаутської організації в Бучі

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ПОРАДНИК

Наша гордість

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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В

ифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до
святкування Різдва Христового, яка полягає в поширенні символічного вогню,
запаленого на місці народження Ісуса
Христа.

світильник «НІЧНЕ МІСТО»

Як зробити:
Вам знадобиться: банка 0,5л; лист паперу А-4, кольорові олівці з фломастерами, ножиці, циркуль; свічка.
На аркуші паперу малюємо будиночки або щось інше, на ваш розсуд. По висоті банки вимірюємо і відрізаємо пейзаж. Наклеюємо наш відрізаний папір
із зовнішнього боку банки та ставимо
всередину свічку

ДИВАННА ПОДУШКА
Подумайте про зручність і комфорт своїх
рідних. Напевно, їм
сподобається невелика
подушечка для дивану/ліжка.
Як зробити:
Підготуйте для
роботи:
тканину,
нитки, ножиці, матеріали
для аплікації, набивку подушки.
Потрібно вирізати з тканини два квадрати. Придумайте прикрасу: апліка-

В Україні з 1998 року Вогонь, який
символізує мир, любов і добро, символічно об’єднує всіх українців, поширюють його пластуни – українські
скаути. Щорічно вони передають
Вифлеємський Вогонь Миру громадам міст, лікарням, школам, дитячим
будинкам, державним установам по
всій Україні.
Члени Пласту продовжують поширювати різдвяний символ миру та злагоди.
Сьогодні цей вогонь об‘єднує не тільки Україну, але й українців усього світу
– від Донецьких териконів та Карпат до

Австралії, США та Канади. Вогонь, який
об’єднує нас у найскладніші часи війни,
і нагадує, що єдність є нашою силою.
Щорічна скаутська акція відбувається
вже понад 30 років. Символ миру поширюють через державні установи, церковні громади, школи, військові частини, сиротинці і вірять, що колись цей
символічний вогник потрапить в кожну
домівку, до кожного українця!
– Ми бажаємо, щоб кожен разом із
Вифлеємським Вогнем Миру отримав
частинку любові й добра! – сказали
гості.

Сирна нарізка на столі має бути
обов’язково, тому що це улюблена
страва господаря 2020 року – Щура.

Персслужба БМР

Цікавий новорічний подарунок рідним

Hand Made

Найкращий презент той, що зроблений своїми руками. Це влучне тверЯк зробити:
дження, перевірене мільйонами людей і величезною кількістю часу. ПеВам знадобиться пачка чаю в пакетирегляньте ідеї для створення особистих подарунків до свята і виберіть свій
ках
з яскравими обгортками, стовбур
варіант.
ялинки (основа паперових рушників
для кухні) та клей.
Як зробити:
ція, нашивки або вишивка. Прикрасьте
Вам буде потрібно 2-3 ялинові гілки
декоративно одну сторону наволочки.
Щільно зшийте викрійки з вивороту, (довгі). Гілки скрутіть в кільце і зафік- ПІДСВІЧНИКИ З КЕЛИХІВ
виверніть і наповніть. Краї подушки суйте їх дротом. Після цього пристуможна прикрасити бахромою з ниток пайте до декорування, приховуючи всі
або китицями.
сліди дроту.
Вінок можна обернути декоративним
намистом, прикрасити штучним снігом,
РІЗДВЯНИЙ ВІНОК
сніжинками, зав’язати бантики зі стрічок. Залиште гачок на тильній стороні
вінка, щоб його можна було вішати.
ЯЛИНКА ІЗ ПАКЕТИКІВ ЧАЮ
Для поціновувачів чаю, можна зробити ялинку, яка стане окрасою кухні
та може бути використана за призначенням після свят.

Спробуйте здивувати близьких оригінальним новорічним подарунком –
різдвяним вінком. Зробити його дуже
просто з простих матеріалів, які можна знайти в лісі: палиці, гілки, шишки,
шипшина тощо. Прикрасити вінок ви
зможете старими новорічними іграшками, мішурою або стрічками.

Свічки створюють відчуття тепла й
сімейного затишку і вважаються одним
з головних новорічних атрибутів.
Як зробити:
Підготуйте винні келихи, дрібні
ялинкові іграшки, шишки, блискітки,
клей, картон.
З картону потрібно вирізати коло по
діаметру келиха, всередині нього розмістити кульки, шишки або інший декор.
Потім акуратно приклеїти до келиха
коло. Місце стику прикрасити стрічкою.
Підготувала Ірина Паясь

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Оформлення з мишками можна використовувати для будь-якого рецепту, наприклад, салат «Мімоза» в такій
подачі буде мати оригінальніший вигляд ніж зазвичай.

Бюджет – 2020. Додатки до рішення Бучанської міської ради "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" № 4344 -71-VII від 19.12.2019 р."
10515000000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

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

Надання
кредитів

Повернення
кредитів

загальний спеціальний
фонд
фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд

разом

1

2

3

5

6

8

9

10

12

13

14

-

-

-

Бучанська
міська рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

УСЬОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 287 604,00

22 834 940,00
11 311 685,00

-

1 500 000,00

22

17 547 336,00
11 311 685,00

21

-

20

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

1

2

3

-

12 811 685,00

12 811 685,00

19

9770

Строк реалізації об’єкта
(рік початку і завершення)

Загальна вартість
об’єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету
розвитку, гривень

Рівень будівельної
готовності об’єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

4

5

6

7

8

9
42 000 000,00

01 Бучанська міська рада
7650

0490

0119750

9750

0180

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційнихпрограм та проектів
Інші субвенції з місцевого бюджету

0119770

9770

0180

9770

0180

0119770

9770

0180

0119770

9770

0180
06 Відділ освіти

0611020

7321

1020

19 016 638,00
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
комунальної власності по вул. м.Буча
Будівництво гімназії на 14 класів по вул.Вишнева в м.Буча Київської
області (співфінансування 50%)- залишкова вартість
Реконструкція дороги комунальної власності по бульвару Леоніда
Бірюкова в м.Буча Київської області (співфінансування 50%)
Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Польова від
вул.Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м.Буча Київської області
(співфінансування)
Реконструкція дороги комунальної власності по вул.Паркова від возера
Бучанського міського парку до вул.Сілезька в м.Буча Київської області
(співфінансування 50%)
Заходи з енергозбереження - встановлення на об"єктах бюджетноїсфери
індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням
(співфінансування 50%)

2020

50 000,00

Х

2016-2020

4 735 651,00

60

2020

6 083 538,00

2020

3 271 412,00

2020

3 376 037,00

2020

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво дитячого закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в
м.Буча Київської області (співфінансування 10%)

2017-2021

0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по
вул. Малиновського,74 в м.Буча Київської області у рамках реалізації проекту
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (співфінансування
(ПДВ)

2020-2021

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

Будіництво спортивного блоку в комплексі з будівлями
загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської
області (співфінансування 10%)
Будівництво мільтифункціонального майданчику для занять ігровими
видами спорту на території НВК "Берізка" в м.Буча Київської області
(співфінансування 40%)

1 500 000,00
19 981 199,00

2011-2021

67 620 674,00

158 439 061,00

44 913 764,00

2020

7441

0456

0117441

7441

0456

-

-

4 735 651,00

-

0117441

Утримання та розвиток мостів/
шляхопроводів

0116030

6030

0620

6011

0620

-

4 735 651,00
987 069,00

987 069,00
4 300 535,00

4 300 535,00
12 125 729,00

-

217 200,00

4 735 651,00
12 125 729,00
217 200,00

17

9750
9770

16
15

9410

14
13

41051500

0110150

0150

0111

0110180

0180

0133

0611010

1010

0910

0611020

1020

0921

0611162

1162

0990

0611162

1162

0990

0611162

1162

0990

1014030

4030

0824

1014060

4060

0828

1110160

0160

1115031

5031

1115041

5041

314 534,00

-

593 682,00

314 534,00
593 682,00

12

-

11

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

169 000,00

-

338 034,00
1 415 250,00

-

1 557 109,00
1 236 370,00

-

2 793 479,00
1 700 000,00

-

5 999 800,00
УСЬОГО

169 000,00
338 034,00
1 415 250,00
1 557 109,00
1 236 370,00
2 793 479,00
1 700 000,00

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0620

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

0117461

7461

0456

Х

10206100000

1

10100000000

5 999 800,00

10

-

9
8

41051200
-

7
6

41051000

5
4

41053900
41040200

3

код Класицікації доходів бюджету

0921

35

2020-2021

340 000,00

2020

Х

2 277 562,00

2020

299 270,00
29 483 534,00

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

281 200,00

2020

170 000,00

2020

169 000,00

902 438,00

Х

76 700,00

Х

934 734,00

2020

Х

314 534,00
600 000,00

2020

400 000,00

2020

200 000,00

х

207 000,00
Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

17 000,00

Х

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

20 000,00

Х

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
використання)

2020

170 000,00

х

Капітальний ремонт спортивного майданчика Бучанського НВК
"СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 по вул. Вокзальна,46-А в м.Буча
Київської області.

2020

59 972,00

Х

2020

35 000,00

Х

2020

30 000,00

Х

2020

35 000,00

Х

2020

30 000,00

Х

2020

40 000,00

Х

Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ
І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м.Буча Київської
області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт протипожежного проїзду на
території Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 в м.Буча
Київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи до Гаврилівського
закладу середньої освіти І-ІІІ ст. №8 із вул. Садова в с. Гаврилівка
Київської області"
Проектні роботи "Будівництво мультифункціонального майданчику
для занять ігровими видами спорту на території НВК "Берізка" в м.
Буча Київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою - озеленення
території спортивної зони ЗОШ № 3 по вул. Вокзальна, 46А в м. Буча
Київської області"

229 972,00

23 069 027,00

видатки (придбання предметів довгострокового
Організація благоустрою населених пунктів Капітальні
використання)
Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Заводська
(від № 2 до вул. Депутатська) в м.Буча Київської області
Проектні роботи "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по
вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча
иївської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по
вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча
иївської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт існуючої підпірної стінки зі
сходами та зливної системи для відведення дощових вод на території
будинку №7, по вул. Склозаводська в м. Буча Київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт пішохідних доріжок в межах
пров. Санаторний в м. Буча Київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт проїзду між вул. Склозаводська
та пров. Яблунський в м. Буча Київської області"
Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.Вишнева
(від №38 до №62) в м.Буча Київської області
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Дунаєвського
в м.Буча Київської області
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Коновальця в
м.Буча Київської області
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Кондратюка в
м.Буча Київської області
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Світличного
в м.Буча Київської області
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Солов’яненка
в м.Буча Київської області

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

3 651 780,00

979 138,00

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом використання)
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
Інші програми та заходи у сфері освіти
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, в тому числі на:
підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах
дошкільної освіти видатки розвитку
на підтримку осіб з особливими потребами, які навчаються в
інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти видатки
розвитку
Відділ культури, національностей та
релігій Бучанської міської ради
Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
Забезпеченя діяльності бібліотек
використання)
Забезпеченя діяльності палаців і будинків Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового
культури, клубів, центрів дозвілля та інших використання)
клубних закладів
Відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних
териториальних громадах
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
06 Відділ освіти
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Х

85 331,00

2020

01 КП "Бучанське УЖКГ"

2
Обласний
бюджет
Київської
області
м.Ірпінь

код Класицікації доходів бюджету

1020

Надання дошкільної освіти

10 879 774,00

2 576 832,00

ремонт тротуару комунальної власності по вул.Горького в
Організація благоустрою населених пунктів Капітальний
м.Буча Київської області
Експлуатація та технічне обслуговування
Капітальний ренмонт нежитлового приміщення №8 за адресою :
житлового фонду
м.Буча, б-р.Б.Хмельницького,4 Київської області
01 Бучанська міська рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів
Інша діяльність у сфері державного
управління
06 Відділ освіти

15

425 331,00
Експертиза проектно-кошторисної документації "Проект з
експерементального будівництва об’єкту інженерно-траспортної
інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу
під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської
платформи залізничного вокзалу без перерви руху залізничного
транспорту"
Проект з експерементального будівництва об’єкту інженернотраспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу
тунельного типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом
до пасажирської платформи залізничного вокзалу без перерви руху
залізничного транспорту

01 КП "Бучанське УЖКГ"

0116011

4 816 800,00

632 845,00

01 КП "Бучабудзамовник"

усього
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров'я за рахунок
коштів медичної субвенції
(у частині цільових видатків на
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет)
Субвенція з місцевого
бюджету на надання
державної підтримки
особам з особливими
освітніми потребами
за рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету
для закладів
загальної середньої
освіти приватної
власності

Додаток 6
грн

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної
документації

0117650

0119770

16

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

За рахунок коштів бюджету розвитку

0617321

18

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

усього

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за об’єктами у 2020 році

0611020

підтримка осіб
з особливими
освітніми
потребами
у закладах
дошкільної
освіти (видатки
споживання)

підтримка осіб
на підтримку осіб
з особливими
з особливими
на підтримку осіб з особливими
освітніми
потребами, які
потребами, які навчаються в
потребами
навчаються в
інклюзивних класах закладів
у закладах
інклюзивних класах
загальної середньої освіти
дошкільної
закладів загальної
(видатки розвитку)
освіти (видатки
середньої освіти
розвитку)
(видатки споживання)

4

усього

Передача коштів із ЗФ до СФ

на виплату
заробітної плати
педагогічним
працівникам
інклюзивно ресурсних центрів
Субвенція з
місцевого бюджету
на здійснення
переданих видатків
у сфері освіти за
рахунок коштів
освітньої субвенції

з них:

Дотація з місцевого
бюджету на здійснення
переданих з державного Інші субвенції з місцевого бюджету
бюджету видатків з
(на медичне обслуговування
утримання закладів
громадян, які постраждали
освіти та охорони
внаслідок Чорнобильської
здоров'я за рахунок
катастрофи,
видатки споживання)
відповідної додаткової
дотації з державного
бюджету

1 500 000,00

усього
на співфінансування заходів Програма
будівництва, реконструкції та ремонту
об’єктів інфраструктури Київської
області на 2016 – 2020 роки (дорожнє
господарство)
ші субвенції
на співфінансування заходів Програма
з місцевого
енергозбереження (підвищення
бюджету
енергоефективності) Київської області на
2017-2020 роки
Субвенція з місцевого
Субвенція з
бюджету на здійснення
Інші
переданих видатків у субвенції з місцевого бюджету
сфері охорони здоров`я місцевого на співфінансування
інвестиційних
за рахунок коштів
бюджету
проектів
медичної субвенції

на співфінансування інвестиційних проектів
(Програма будівництва, реконструкції та
ремонту об’єктів інфраструктури Київської
області на 2016 – 2020 роки)

спеціального фонду на:
з них:

субвенції
загального фонду на:
загального фонду на:
найменування трансферту
з них:
субвенції
найменування трансферту
загального фонду на:

субвенції

дотація на:

разом

у тому числі
бюджет
розвитку
15

Додаток 5
грн
Трансферти іншим бюджетам

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
Трансферти з інших місцевих бюджетів
Трансферти з інших місцевих бюджетів

Кредитування, усього
спеціальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку
11

Код бюджету

10515000000 (код бюджету)

разом

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку
7

усього

№ 52 від 26 грудня 2019 року

Додаток 4
грн

Кредитування місцевого бюджету у 2020 році

Найменування бюджету - одержувача/
надавача міжбюджетного трансфертів

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

2020

800 000,00

2020

1 499 728,00

Х

2020

29 542,00

Х

2020

25 963,00

Х

2020

69 825,00

Х

2020

35 286,00

Х

2020

30 000,00

Х

2020

607 044,00

х

2020

84 558,00

Х

2020

104 267,00

Х

2020

57 239,00

Х

2020

42 148,00

Х

2020

28 620,00

Х

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. КиєвоМироцька (від №2 до вул.Тургенєва) в м.Буча Київської області

2020

279 671,00

Х

Проектні роботи "Реконструкція тротуару по вул. Заводська (від №2-В
по вул. Депутатська) в м. Буча київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт автостоянки комунальної
власності по вул. А. Михайловського від вул. Тургенєва до №31 в м.
Буча Київської області"

2020

48 000,00

Х

2020

38 000,00

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по пров. Трудовий в м. Буча иївської області"

2020

51 572,00

Х

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Нагірна в м. Буча иївської області"

2020

34 308,00

Х

2020

59 022,00

Х

2020

55 715,00

Х

2020

44 806,00

Х

2020

41 058,00

Х

2020

35 000,00

Х

2020

30 000,00

Х

2020

25 000,00

Х

2020

30 000,00

Х

2020

99 379,00

Х

2020

107 864,00

Х

2020

97 891,00

Х

2020

1 488 549,00

Х

2020

1 379 919,00

Х

2020

1 274 280,00

Х

2020

49 817,00

Х

4 338 023,00

х

Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського)
в м. Буча иївської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м.
Буча иївської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Заводська (від "2-В до вул. Депутатська) в м. Буча иївської
області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Депутатська (біля міського кладовища) в м. Буча иївської
області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с.
Луб’янка Бородянського району Київської області. Коригування"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по пров. Яблунський в м. Буча иївської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча иївської
області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Дачна в м. Буча иївської області"
Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по вул.
Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м.
Буча київської області"
Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності
по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в
м. Буча київської області"
Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по
бульв. Леоніда Бірюкова в м. Буча київської області"
Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб’янка
Бородянського району Київської області. Коригування
Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена в
м.Буча Київської області
Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська
в м.Буча Київської області
Проектні роботи "Капітальний ремонт дорожнього покриття із
тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових
будинків по вул. Садова №4, №6 в с. Гаврилівка Київської області"
Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія
Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м.Буча
Київської області (співфінансування 25%)

2020

17 352 090,00

Х

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

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 місцевих бюджетів
4

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта (рік
початку і завершення)

Загальна вартість
об’єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету
розвитку, гривень
8

1

2

3

5

6

7

0117461

7461

0456

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Проектна №1 (від ва/д Т10-01
до вул. Промислова) в м.Буча Київської області (співфінансування 25%)

2020

22 473 283,00

0117461

7461

0456

2020

1 556 000,00

0117461

7461

0456

2020

1 500 000,00

0116011

6011

0610

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Миру в м.Буча Київської
області
Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул.Леха
Качинського, 1-а в м.Буча Київської області
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська,3 (корпус2, осі
5-6) в м.Буча Київської області

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 618 321,00

2020

6030

0620

0116030

6030

0620

0116030

6030

0116030

6030

7441

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки (придбання предметів довгострокового використання)

2020

2 398 856,00

2020

109 274,00

Х

0620

Капітальний ремонт мереж вуличного освітнення Парку "Променад" по вул. Енергетиків
в м. Буча Київської області
Проектні роботи "Капітальний ремонт озеленення скверу "Родинний" в с. Гаврилівка
Київської області"

2020

27 976,00

Х

0620

Капітальний ремонт автоматичного поливу в сквері імені композитора Л.Ревуцького, що
розташований в межах вул. Ватутіна, Шевченка, Полтавської в м. Буча Київської області

2020

125 449,00

Х

700 964,00
Проект з експерементального будівництва об’єкту інженерно-траспортної
інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними
коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської платформи залізничного вокзалу без
перерви руху залізничного транспорту

0456

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної)
допомоги

2020-2021

700 964,00

КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради
0112111

2111

Х

2 661 555,00

01 КП "Бучабудзамовник"

0117441

х

1 372 612,00

01 КП "Бучазеленбуд"
0116030

Рівень будівельної
готовності об’єкта на
кінець бюджетного
періоду, %
9

×

Х

101 144,00
Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с.Тарасівщина по вул.Шевченка
Гаврилівського старостинського округу Бучанської об"єднаної територіальної громади
Київської області

ВСЬОГО

2020

×

101 144,00

×

×

71 483 534,00

×

Додаток 7
грн

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за об’єктами у 2020 році
Код Прграмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів
місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету

1

2

3

Найменування головного розпорядника, коштів місцевого
бюджету/ відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
4
Відділ освіти Бучанської міської ради (головний розпорядник,
відповідальний виконавець )

0610000

Найменування місцевої/регіональної програми

5
Програма розвитку та функціонування
системи освіти Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки

Дата і номер документа,яким
затверджено місцеву/
регіональну програму

Усього

Загальний
фонд

6

7

8

19.12.2019р. № 4369 -71-VII

72 085 644,00

65 893 044,00

6 192 600,00

281 200,00

51 281 954,00

34 628 983,00

16 652 971,00

15 564 371,00

Спеціальний фонд
усього

у тому числі бюджет розвитку

9

10

0611010

1010

0910

0611020

1020

0921

0611090

1090

0 960

Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями,групами))
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми.

4 345 059,00

4 345 059,00

0,00

0,00

0611150

1150

0 990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти.

300 611,00

300 611,00

0,00

0,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів в сфері освіти

3 424 273,00

3 424 273,00

0,00

0,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи в сфері освіти

18 100,00

18 100,00

0,00

0,00

131 455 641,00

108 610 070,00

22 845 571,00

15 845 571,00

3 735 150,00

3 735 150,00

0,00

0,00

2 346 693,00

2 333 393,00

13 300,00

0,00

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.

Всього
Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської
ради (головний розпорядник, відповідальний виконавець)

0810000
0813242

3242

1090

0813104

3104

1020

Бучанська міська програма "З турботою про
кожного"

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян,які не здатні до самообслуговування у звязку з
похилимвіком, хворобою, інвалідністю)

28.11.2019р. №4209-69-VII

0813160

3160

244 495,00

244 495,00

0,00

0,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства

218 000,00

218 000,00

0,00

0,00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв"язку

280 800,00

280 800,00

0,00

0,00

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість

28.11.2019р. №4210-69-VII

452 000,00

452 000,00

0,00

0,00

28.11.2019р. №4210-69-VII

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

1014082

4082

0829

1014030

4030

0824

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Забезпечення діяльності бібліотек
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (головний
розпорядник, відповідальний виконавець)

1110000

1113133

Програма підтримки громадських організацій:
інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів війни
та Афганістану, "Чорнобилець-86", "Бучанська
спілка ветеранів війни-учасників бойових
дій та їх сімей " Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік.
Бучанська міська програма зайнятояті
населення на 2020 рік"
Бучанська міська програма "Поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища у Бучанській міській обєднаній
територіальній громаді на 2020 рік"
Всього:

28.11.2019р. №4209-69-VII

0,00

28.11.2019р. №4209-69-VII

0,00

0,00

0,00

0,00

8 077 138,00

8 063 838,00

13 300,00

0,00

28.11.2019р. №4215-69-VII

5 236 510,00

5 236 510,00

0,00

0,00

28.11.2019р. №4216-69-VII

2 282 005,00

1 881 705,00

400 300,00

400 000,00

7 518 515,00

7 118 215,00

400 300,00

0,00

4 435 770,00

4 415 770,00

20 000,00

20 000,00

Відділ культури ,національностей та релігій Бучанської міської
ради (головний розпорядник, відповідальний виконавець)

1010000

1115011, 1115031

Програма діяльності Бучанської міської
громадської організації інвалідів "ВІДГУК"
на 2020 рік.

5011, 5031

3133

0810

1040

Програма розвитку культури Бучанської
міської об'єднаної територіальної громади на
2020-2022 роки
Програма розвитку бібліотечної галузі
Бучанської міської об'єднаної територіальної
громади на 2020-2022 роки
Всього:

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з оліипійських
видів спорту). Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Місцева програма розвитку фізичної культури
і спорту Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019-2021рр.

19.12.2019р. №4376 -71-VII

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Компелексна програма підтримки, розвитку та
національно-патріотичного виховання молоді
Бучанської міської об'єднаної територіальної
громади на 2019-2021роки

19.12.2019р. № 4375 -71-VII

647 500,00

647 500,00

0,00

0,00

5 083 270,00

5 063 270,00

20 000,00

0,00

19.12.2019р. №4358-71-VII

2 200 000,00

1 550 000,00

650 000,00

650 000,00

17.07.2018р. №2193-41-VII

2 743 597,00

2 642 453,00

101 144,00

101 144,00

19.12.2019р. № 4367 -71-VII

670 600,00

670 600,00

0,00

0,00

19.12.2019р. №4386-71-VII

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

19.12.2019р. №4387-71-VII

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

25.07.2019р. №3678-62-VII

113 300,00

0,00

113 300,00

0,00

28.11.2019р. №4232-69-VII

1 020 000,00

1 020 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.11.2019р. №4215-69-VII

845 000,00

845 000,00

0,00

0,00

24.10.2019р. №4046-67-VII

23 612 819,00

4 570 000,00

19 042 819,00

19 042 819,00

Всього:
Бучанська міська рада (головний розпорядник,
відповідальний виконавець)
0110150

0150

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у
місті ради (у разі її створення), міської,селищної,сільської рад.
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0112111

2111

0726

0112080

2080

0721

0118110

8110

0 320

Програма "Інформатизація Бучанської міської
об'єднаної територіальної громади" на 20202022 роки

Програма "Розвиток первинної медикосанітарної допомоги населенню на засадах
сімейної медицини на 2018-2020 роки"
Комплексна програма розвитку вторинної
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню
медичної допомоги
Бучанської міської об'єднаної територіальної
громади на 2020-2022 роки
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

0118240

8240

0 380

Заходи та роботи з територіальної оборони.

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0117130

7130

0421

Здійснення заходів з землеустрою

0116040

6040

0620

Заходи, пов׳язані з поліпшенням питної води

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0117461, 0117441

7461, 7441

0456

0113122

3122

1040

0113121

3121

1040

0113123

3123

1040

0113140

3140

0113112

3112

Цільова програма захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади на 2018-2020 роки
Програма територіальної оборони та
підтримання постійної мобілізаційної готовності
Бучанської міської об'єднаної територіальної
громади на 2020-2021 роки.
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища міста Буча з
приєднаними селами Гаврилівка, Тарасівщина,
Блиставиця, Луб'янка
Місцева програма "Охорона і раціональне
використання земель та інших природних
ресурсів Бучанської міської об׳єднаної
територіальної громади на 2020-2022рр."
Програма розвитку культури Бучанської міської
обєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
Програма "Безпечна Бучанська громада на
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
2020-2022 роки"
Утримання та розвиток мостів/ шляхопроводів
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та
Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав
можливостей жінок та чоловіків)
дітей "Назустріч дітям" на 2020-2021 роки
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім"ї,дітей та молоді)

19.12.2019р. №4357-71-VII

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

604 390,00

604 390,00

0,00

0,00

Заходи державної політики з питань сім"ї

2 650 000,00

2 650 000,00

0,00

0,00

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3 900 000,00

3 900 000,00

0,00

0,00

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Програма озеленення та благоустрою Бучанської
міської об'єднаної територіальної громади на
2019-2021 роки

19.12.2019р. №4378-71-VII

44 383 213,00

31 164 205,00

13 219 008,00

8 719 008,00

0116030, 0117691

6030,7691

0620,0490

Організація благоустрою населених пунктів, 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.

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма поводження з твердими побутовими
відходами на території Бучанської міської обєднаної
територіальної громади на 2019-2022 роки

27.06.2019р. № 3564-61-VII

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

0,00

Інша діяльність,повязана з експлуатацією обєктів ЖКГ.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма енергозбереження (підвищення
енергоефективності) у житлово-комунальному
господарстві Бучанської міської об'єднаної
територіальної громади на період 2019-2023 роки

19.12.2019р. №4389-71-VII

1 671 882,00

0,00

1 671 882,00

1 671 882,00

19.12.2019р. №4388-71-VII,

0,00

0,00

0,00

0,00

0116017, 0116011

6017 , 6011

0620,0610

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

Програма підтримки об´єднань співвласників
багатоквартирних будинків та житловобудівельних кооперативів у Бучанській міській
обєднаній територіальній громаді на 20172020 роки

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Програма використання й охорони земель
та інших природних ресурсів на території
Бучанської міської ради Київської області на
2018-2028 роки"

29.11.2018р. №2647-49-VII

0,00

0,00

0,00

0,00

19.12.2019р. №4390-71-VII

0,00

0,00

0,00

0,00

19.12.2019р. №4391-71-VII

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

88 194 801,00

53 396 648,00

34 798 153,00

30 184 853,00

РАЗОМ:

240 329 365,00

182 252 041,00

58 077 324,00

46 030 424,00

0117640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Програма відшкодування частини кредитів,
що надаються (надавались, починаючи з 11
півріччя 2016р. об´єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житловобудівельним кооперативам на впровадження
енергозберігаючих проектів в житловокомунальному господарстві Бучанської міської
об'єднаної територіальної громади на 20192020 роки.

0118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Комплексана програма профілактики
злочинності, зміцнення законності та
правопорядку на території Бучанської міської
об'єднаної територіальної громади на 20202021 роки.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за об’єктами у 2020 році
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Додаток 6 (Продовження)
грн

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Бюджет – 2020. Додатки до рішення Бучанської міської ради "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" № 4344 -71-VII від 19.12.2019 р."

№ 52 від 26 грудня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Додатки до рішення сесії Бучанської міської ради "Про прогноз міського бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки" № 4345-71-VII від 19.12.2019 року
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
«19 » грудня 2019 р.

№ 4345 - 71 –VІI

Про прогноз міського бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 рік.
Відповідно до п.6 ст.75-1 та підпункту 2 п.49 розділу VI « Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих
бюджетів на середньостроковий період, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прогноз міського бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки разом з додатками.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування
Міський голова А. П. Федорук
Додаток 1
грн

Основні показники бюджету на 2019-2022 роки
Показник

2019 рік
(станом
на 01.11.2019 року)

2020 рік

2021 рік

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною ознакою
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки
Код ТПКВКМБ
х000
Х

2022 рік

Доходи (з трансфертами)

470 958 640

405 380 829

398 179 700

418 251 400

Видатки (з трансфертами)

370 761 648

375 897 295

378 179 700

398 251 400

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Код відомчої
класифікації
01
06

Фінансування (дефіцит "-"/профіцит "+")

100 196 992

29 483 534

20 000 000

20 000 000

08
10

Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами)

41 557 504

54 628 900

48 727 300

43 663 800

104 439 360

84 112 434

68 727 300

63 663 800

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

11
Х

2020 рік-2
0,00
0,00

2021 рік-3
0,00
0,00

2022 рік-3
0,00
0,00

Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету
Бучанська міська рада
Відділ освіти Бучанської міської ради
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Відділ культури, національностей та релігії Бучанської
міської ради
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
Усього

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

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 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

Бюджетні програми місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної Додаток 5
громади, які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2020-2022 роках
грн

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Фінансування (дефіцит "-"/профіцит "+")

-62 881 856

-29 483 534

-20 000 000

-20 000 000

КПКВКМБ
0611020

Разом

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

2019 рік-1
0,00
0,00

1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.
Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів місцевого
Додаток 4
бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки
грн

Загальний фонд

Видатки (з трансфертами)

Найменування
Усього

Додаток 3
грн

Доходи (з трансфертами)

512 516 144

460 009 729

446 907 000

461 915 200

Видатки (з трансфертами)

475 201 008

460 009 729

446 907 000

461 915 200

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Фінансування (дефіцит "-"/профіцит "+")

37 315 136

0

0

0

0617321

0117441

0611020

Найменування бюджетної програми
Надання Загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садочком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами.

Найменування проекту (об’єкту), строк реалізації
2020 рік
2021 рік
2022 рік
Співфінансування (ПДВ) на Реконструкцію з добудовою
загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул.
Малиновського,74 в м.Буча Київської області у рамках
78 773 666,00 79 665 395,00
реалізації проекту Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 144 місця по 24 084 018,00 24 084 000,00
Будівництво освітніх установ та закладів
вул. Лесі Українки в м.Буча Київської області (ДФРР)
Проект з експерементального будівництва об’єкту
інженерно-траспортної інфраструктури, а саме пішохідного
тунельного типу під залізничними коліями
Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів шляхопроводу
67 956 911,35
станції м. Буча з виходом до пасажирської платформи
залізничного вокзалу без перерви руху залізничного
транспорту (ДФРР)
Надання Загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в Будіництво спортивного блоку в комплексі з будівлями
т.ч. школою-дитячим садочком, інтернатом
загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча
36 517 832,00
при школі), спеціалізованими школами,
Київської області (співфінансування 10%)
ліцеями, гімназіями, колегіумами.

Додаток 2
грн

Доходи бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки
Код бюджетної
класифікації

Назва

2019 рік (станом на 01.11.2019 року)
Загальний
Спеціальний
фонд
фонд

Разом

Разом

Загальний обсяг доходів у тому числі:

512 516 144

470 958 640

41 557 504

Міжбюджетні трансферти всього

214 813 194

210 852 217

3 960 977

460 009
729
123 334
629

2020 рік
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

2021 рік
Загальний
фонд

Разом

Спеціальний
фонд

2022 рік
"Загальний
фонд"

Разом

"Спеціальний
фонд"

405 380 829

54 628 900

446 907 000

398 179 700

48 727 300

461 915 200

418 251 400

43 663 800

123 334 629

0

117 179 700

117 179 700

0

126 251 400

126 251 400

0

з них:
4E+07

Офіційні трансферти

214 813 194

210 852 217

3 960 977

4E+07

Від органів державного управління

214 813 194

210 852 217

3 960 977

4E+07

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

8 933 700

8 933 700

0

4E+07

Базова дотація

8 933 700

8 933 700

0

4E+07

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

112 983 177

109 022 200

4E+07

3 960 977

4E+07

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних
територіальних громад
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4E+07

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4E+07

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
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
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

123 334
629
123 334
629
8 953 800

123 334 629

0

117 179 700

117 179 700

0

126 251 400

126 251 400

0

123 334 629

0

117 179 700

117 179 700

0

126 251 400

126 251 400

0

8 953 800

0

10 462 100

10 462 100

0

12 416 400

12 416 400

0

8 953 800

0

10 462 100

10 462 100

0

12 416 400

12 416 400

0

3 960 977

8 953 800
102 255
100

102 255 100

0

106 717 600

106 717 600

0

113 835 000

113 835 000

0

0

3 960 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 090 800

2 090 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 896 300

78 896 300

0

94 435 700

94 435 700

0

106 717 600

106 717 600

0

0

113 835 000

0

28 035 100

28 035 100

0

7 819 400

7 819 400

0

0

0

0

0

0

0

5 999 844

5 999 844

0

5 999 800

5 999 800

0

0

0

0

0,0

0

0

5 999 844

5 999 844

0

5 999 800

5 999 800

0

0

0

0

0

0

0

86 896 473

86 896 473

0

6 125 929

0

0

0

0

0

0

0

Податкові надходження всього

254 551 515

254 390 315

161 200

6 125 929
275 009
200

274 895 900

113 300

273 902 300

273 786 200

116 100

284 736 900

284 617 900

119 000

1E+07

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

104 764 084

104 764 084

0

1E+07

Податок та збір на доходи фізичних осіб

104 591 584

104 591 584

0

1E+07

Податок на прибуток підприємств

172 500

172 500

1E+07

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

874 644

1E+07

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

1E+07

4E+07

4E+07
4E+07
10000000
з них:

118 108 500

0

123 636 000

123 636 000

0

127 964 500

127 964 500

0

118 048 500

0

123 573 000

123 573 000

0

127 898 500

127 898 500

0

0

118 108
500
118 048
500
60 000

60 000

0

63 000

63 000

0

66 000

66 000

0

874 644

0

732 400

732 400

0

908 400

908 400

0

908 400

908 400

0

867 300

867 300

0

709 200

709 200

0

885 200

885 200

0

885 200

885 200

0

Рентна плата за спеціальне використання води

2 944

2 944

0

4 100

4 100

0

4 100

4 100

0

4 100

4 100

0

1E+07

Рентна плата за користування надрами

4 400

4 400

0

19 100

19 100

0

19 100

19 100

0

19 100

19 100

0

1E+07

Внутрішні податки на товари та послуги

27 018 700

27 018 700

0 28 202 400

28 202 400

0

16 067 500

16 067 500

0

16 870 900

16 870 900

0

1E+07

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

2 510 000

2 510 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0

1E+07

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

10 840 700

10 840 700

10 400 000

0

0

0

0

0

0

0

2E+07

Місцеві податки

121 732 887

121 732 887

127 852 600

0

133 174 300

133 174 300

0

138 874 100

138 874 100

0

2E+07

Податок на майно

62 809 247

62 809 247

0 10 400 000
127 852
0
600
0 61 771 500

2E+07

Туристичний збір

45 553

45 553

2E+07

Єдиний податок

58 878 087

58 878 087

2E+07

Інші податки та збори

161 200

0

2E+07

Екологічний податок

20000000

Неподаткові надходження

0

61 771 500

0

64 783 000

64 783 000

0

68 433 300

68 433 300

0

75 500

75 500

0

76 500

76 500

0

77 500

77 500

0

0 66 005 600

66 005 600

0

68 314 800

68 314 800

0

70 363 300

70 363 300

0

0

113 300

116 100

0

116 100

119 000

0

119 000

0
161 200

113 300

161 200

113 300

0

113 300

116 100

0

116 100

119 000

0

119 000

27 968 274 45 375 900

7 150 300

38 225 600

43 125 000

7 213 800

35 911 200

36 426 900

7 382 100

29 044 800

161 200

0

33 684 382

5 716 108

473 550

428 050

45 500

423 300

423 300

0

313 900

313 900

0

305 400

305 400

0

248 680

248 680

0

86 000

86 000

0

90 900

90 900

0

95 700

95 700

0

179 370

179 370

0

337 300

337 300

0

223 000

223 000

0

209 700

209 700

0
0

з них:
2E+07

2E+07

Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань,
що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна аб
Інші надходження

2E+07

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

5 281 158

5 281 158

0

6 726 000

6 726 000

0

6 898 900

6 898 900

0

7 075 700

7 075 700

2E+07

4 953 950

4 953 950

0

6 289 300

6 289 300

0

6 446 600

6 446 600

0

6 607 700

6 607 700

0

152 000

152 000

0

147 300

147 300

0

155 700

155 700

0

164 000

164 000

0
0

2E+07

Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним
майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Державне мито

2E+07

Інші неподаткові надходження

2E+07

Інші надходження

3E+07

Власні надходження бюджетних установ

2E+07

2E+07
2E+07

152 000

152 000

0

147 300

147 300

0

155 700

155 700

0

164 000

164 000

175 208

175 208

0

289 400

289 400

0

296 600

296 600

0

304 000

304 000

0

12 007 900

6 900

12 001 000 30 211 000

1 000

30 210 000

27 831 000

1 000

27 830 000

20 901 000

1 000

20 900 000

7 900

6 900

1 000

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

15 921 774

0

15 921 774

8 015 600

0

8 015 600

8 081 200

0

8 081 200

8 144 800

0

8 144 800
8 144 800

3E+07

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

13 644 992

0

13 644 992

8 015 600

0

8 015 600

8 081 200

0

8 081 200

8 144 800

0

3E+07

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2 276 782

0

2 276 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3E+07

Доходи від операцій з капіталом

5 000 000

0

5 000 000 11 790 000

0

11 790 000

9 200 000

0

9 200 000

12 300 000

0

12 300 000

3E+07

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

5 000 000

0

5 000 000 11 790 000

0

11 790 000

9 200 000

0

9 200 000

12 300 000

0

12 300 000

3E+07

Кошти від продажу землі

5 000 000

0

5 000 000 11 790 000

0

11 790 000

9 200 000

0

9 200 000

12 300 000

0

12 300 000

5E+07

Цільові фонди
Обсяг доходів місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів

4 467 053

0

4 467 053

297 702 950

260 106 423

37 596 527

4 500 000
336 675
100

0

4 500 000

3 500 000

0

3 500 000

2 200 000

0

2 200 000

282 046 200

54 628 900

329 727 300

281 000 000

48 727 300

335 663 800

292 000 000

43 663 800

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМІ КИЇВ»,
код ЄДРПОУ 38569780 (повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні
дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
01033, м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 31, контактна особа: Вишинський Г.В. тел. (050)368-72-45, моб., e-mail: genadiystroy@ukr.net (місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика. ТОВ «РЕМІ КИЇВ» планує будівництво торговельного центру за проектом «Будівництво торговельного центру в м. Буча, Київської області, по вул. Нове шосе (біля існуючої АЗС), з поділом на пускові комплекси».
Основне призначення проектованого торговельного центру – торгівля продовольчими та
не продовольчими товарами.
Згідно розрахунку мінімальна кількість парковочних місць становить 127 місць, максимальна кількість - 202, в т.ч. 13 місць для маломобільних груп населення з влаштуванням
твердого покриття території з відведенням дощових та талих стоків в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.
Технічна альтернатива 1. Будівництво торговельного центру з власною котельнею.
Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територія земельної ділянки, площею 1,9225 га, яка відведена для будівництва торговельного центру, м. Буча, Київської області по вулиці Нове шосе біля існуючої АЗС.
Територіальна альтернатива 1.
Розглядалося розміщення торговельного центру по вулиці Депутатська в м. Буча, Київської
області.
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності полягає у створенні нових робочих місць для населення під час будівництва та відкриття нового торговельного центру, покращення умов обслуговування населення міст Буча, Ірпінь, Ворзель, Київської області, покращення соціально-побутових умов
населення. Крім того, додаткове надходження податків до місцевого бюджету.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Передбачається будівництво сучасного 1 - поверхового торговельного центру загальною
площею 8459,2 м² з розміром в вісях 155.0 х 64.5 м в межах відведеної земельної ділянки.
загальною площею 1,9225 га.
Електропостачання торговельного центру передбачається від запроектованої трансформаторної підстанції.
Вентиляція – припливно-витяжна з рециркуляцією та рекуперацією повітря. Підігрів повітря – електричний одноступеневий з плавним регулюванням потужності.
Опалення приміщень торговельного центру передбачене повітряною системою опалення
з установкою касетних внутрішніх блоків мультизональної системи (VRV) та встановлення
теплових завіс електричним нагрівом над вхідними дверима.
Для кондиціонування повітря в літній період використовуються також мультізональні
системи (VRV).
Гаряче водопостачання в торговельному центрі передбачається від електроводонагрівачів.
Відведення дощових і талих стоків з покрівлі будівлі передбачається через запроектовану
внутрішню систему водостоків, а відведення атмосферних вод з зони паркування автомобілів та вантажно-розвантажуваної зони передбачається закритою дощовою каналізацією,
яку пропонується влаштувати вздовж будівлі торговельного центру з відведенням в міську
дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України:
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій
(ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць діючих на території України.
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 «Державні
санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Водне середовище – дотримання правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації. Водовідвід з території забудови передбачено виконати закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС.
Шум та вібрація від технологічного обладнання – не перевищувати допустимих рівнів
звуку згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України «Про відходи».
щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо планованої діяльності:
Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил; охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення
дощових і талих вод з території до міської дощової каналізації з попереднім очищенням на
ЛОС; благоустрій та озеленення прилеглої території.
Вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків
та захист людей і довкілля від їх впливу.
Створення ефективної системи моніторингу довкілля.

щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
щодо планованої діяльності:
клімат і мікроклімат – вплив на клімат та мікроклімат відсутній;
ґрунти – незначний. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території;
повітряне середовище – тимчасове збільшення концентрації забруднюючих речовин під
час роботи будівельної техніки;
водне середовище – водовідвід з території забудови виконується закритою системою з
підключенням до міської дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС;
природно-заповідний фонд – в межах планованої діяльності території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;
геологічне середовище – проектом передбачається інженерний захист території, відведення поверхневих вод з території закритою системою з попереднім очищенням на ЛОС, озеленення території;
відходи – утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізованими
підприємствами;
рослинний та тваринний світ – не впливає.
щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст. 3 ч.3 п.10 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД, буде виконаний згідно з п.2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається
Державною архітектурно - будівельною інспекцією (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-40, (044) 206-20-89 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ТЕЛЕПРОГРАМА
Понеділок • 30 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30 М/с «Книга джунглiв».
8:20 Х/ф «Про принцесу Ясочку i
крилатого шевця».
10:00,11:25 Телепродаж.
10:20,2:35 Бюджетники.
11:45 Концертна програма «Коло
мрiй».
12:45 Х/ф «Святий Пилип. Я вибираю рай», 1 с.
14:50 Д/с.
15:50 Концертна програма «Новий
рiк на Суспiльному».
18:00,21:00,23:20,2:00,3:35,4:55
Новини.
18:15 Д/с «Дикi тварини».
18:50 Х/ф «Кумедне личко».
21:25,2:20,5:15 UA:Спорт.
21:45 Х/ф «Донька Робiн Гуда:
Принцеса злодiїв».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,5:35 «ТСН».
9:25,4:55 «Життя вiдомих людей».
10:20 Т/с «Кухня».
20:15 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
22:00 Комедiя «Свiнгери». (16+).
23:45 Комедiя «Доктор Дулiттл 2».

Iнтер

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

5:05 “Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков”.
6:50 Х/ф “Малюк Спiру”.
8:25 Х/ф «Подорож до Рiздвяної
зiрки».
9:50 Х/ф «Наречена-втiкачка».
(16+).
11:55 Х/ф «Зимовий замок».
13:30 Х/ф «Любiть Куперiв». (16+).
15:30 Х/ф «Планета одинакiв».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
0:50 Х/ф «Це я».

ICTV

5:35 Скарб нацiї.
5:45 Еврика!
5:55 Служба розшуку дiтей.
6:00 Особливостi нацiональної
роботи.
6:50 Факти тижня.
8:50 М/ф «У пошуках Жар-Птицi».
10:00 М/ф «Добриня Микитович та
Змiй Горинович».
11:15 М/ф «Олешко Попович i
Тугарин Змiй».
12:45 Факти. День.
13:00 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник».
14:25 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк».
16:05 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк 2».
17:25 М/ф «Три богатирi на далеких
берегах».
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 М/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».

20:45 Х/ф «Маска». (16+).
22:35 Х/ф «Син Маски».
0:10 Х/ф «Дум». (18+).
2:00 «На трьох». (16+).

Новий канал

6:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:00 Божевiльна зiрка. (12+).
11:00 Хто проти блондинок? (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00 Декiлька пародiй. (12+).
19:00 Х/ф «Дуже поганi матусi».
21:00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
23:00 Х/ф «Весiльний майстер».
1:05 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:15,0:45 Т/с «Коли ми вдома».
8:10 Прокинься з Ектором!
10:05 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
14:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Х/ф «Дiвчата».
20:55 Х/ф «Дiамантова рука».
22:50 Х/ф «За два кiлометри до
Нового року».

Канал «Україна»

5:20 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
7:20 Зоряний шлях.
8:50 Реальна мiстика.
11:50,15:20 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
15:00,19:00,2:15 Сьогоднi.
16:00 Велика Новорiчна пригода
2017.
20:00 Концерт Олега Винника
«Роксолана».
22:00 Новорiчне Шоу Братiв Шумахерiв.

ТК «Київ»

7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,11:00,13:00,
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
7:10,7:35,8:10,8:35,9:10,11:10,
17:15,19:25 Радар.
7:15,8:15,9:15,11:15,17:20,19:30,21
:30 Погода.
7:20 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:20,18:55 Якiсне життя.
9:30 М/с «Атомiкрон», 1 i 2 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:35 «Цивiлiзацiя Incognita».
11:45 «Служба зайнятостi».
11:50 Welness.
12:00 Телемаркети.
13:10 Т/с «Пуаро», 5 с. (12+).
15:15,23:50 М. Поплавський «Я Українець!»
17:25 Х/ф «Бiжи, Лоло, бiжи». (16+).
19:35 Х/ф «Санта молодший».
21:35 Т/с «Закулiснi iгри», 6 с. (16+).
22:25,4:55 Т/с «Галерея «Velvet»,
31 с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:30 Життєвi iсторiї.
6:10 Мультляндiя.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вдало вирiшаться житловi питання. Можна планувати переїзд,
купiвлю нерухомостi, ремонт або оновлення iнтер`єру. У 2020 роцi Тiльцi знайдуть щастя в особистому життi. У рiк
Металевого Щура Тільці матимуть непоганi шанси пiдвищити свiй дохiд i змiцнити матерiальне становище.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Близнюкам усмiхнеться удача у сферi особистих стосунків.
Завдяки своїй дружелюбностi i чарiвливостi цi люди налагодять взаємини із
сiм`єю i знайдуть щастя в любовi.
У 2020 роцi Близнюки можуть розраховувати на професiйнi успiхи. Їх чекає продуктивний i насичений перiод у
дiловiй сферi.
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Вівторок • 31 грудня
UA:Перший

6:00,6:30 М/с «Дуда i Дада».
6:45 М/с «Книга джунглiв».
8:35 Х/ф «Соляний принц».
10:15,11:35 Телепродаж.
10:35,11:55 Концертна програма
«Новий рiк на Суспiльному».
12:55 Х/ф «Святий Пилип. Я вибираю рай», 2 с.
15:15 Д/с «Ремесло за призначенням».
15:45 «Дивись українською».
16:15 Х/ф «Iван Сила».
18:00,21:00 Новини.
18:15 Д/с «Дикi тварини».
18:45 Х/ф «Снiданок у Тiффанi».
21:35 UA:Спорт.
22:20 «Казки про Суспiльне, чи що
сказав Дiд Панас».
23:50 Новорiчне привiтання Президента України.
0:00 Концерт симфонiчного оркестра Українського радiо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30 «ТСН».
9:25 Комедiя «Дiвчата».
11:25 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
13:15 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
15:15 Комедiя «Дiамантова рука».
17:15 «Лiга смiху».
20:20,0:00 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал 2019/2020».
23:55 «Новорiчне привiтання з
Новим 2020 роком».
0:45 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2018/2019».
4:25 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».

Iнтер

6:15 М/ф.
7:00 Х/ф «Подорож до Рiздвяної
зiрки».
8:30 М/ф «Астерiкс i таємне зiлля».
10:00 «Корисна програма».
11:20 Х/ф «Тато на Рiздво». (12+).
12:50 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв».
15:30 Х/ф «Карнавальна нiч».
16:45 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
18:30 Х/ф «Джентльмени удачi».
20:00 «Подробицi».
20:40 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
22:20,0:00 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни».
23:50 «Новорiчне привiтання
Президента України Володимира
Зеленського».

ICTV

8:05 Х/ф «Пригоди Плуто Неша».
9:45 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
11:50 Т/с «Пес». (16+).
15:45 Х/ф «Маска». (16+).
17:35 Т/с «Пес. Новорiчне диво».
20:10,21:30,0:00 Дизель-шоу. (12+).
23:55 Поздоровлення з Новим
роком Президента України.

Астрологічний прогноз на 2020 рік
ОВЕН (21.03-20.04).
Овнам усмiхнеться удача в
дiловiй сферi. Вдасться реалiзувати професiйний потенцiал i знайти застосування своїм здiбностям. У пiдприємців
з’явиться можливiсть розширити справу
i зміцнити свої позицiї. Вдасться укласти
прибутковi контракти, якi поліпшать матерiальне становище.

26 грудня 2019 року

РАК (22.06-22.07)
Цей рiк буде сприятливим для
саморозвитку i реалiзацiї своїх
талантiв. Найбiльших успiхiв у рiк
Металевого Щура Ракам вдасться досягти
у сферi романтичних стосунків. Самотнiм
усмiхнеться удача в пошуках коханого.
Сiмейні пари вiдчуватимуть зростання
сексуального потенцiалу. На початку року
фiнансова ситуацiя буде стабiльною.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Рiк Металевого Щура принесе
чудове здоров`я. Життєвий тонус
буде на висотi. Прекрасне самопочуття i енергiйнiсть сприятимуть реалiзацiї
давнiх планiв i саморозвитку. Це стане
результатом старань Левiв, якi почнуть
ретельно дотримуватися принципiв здорового способу життя i пiклуватися про
свiй органiзм.
ДІВА (24.08-23.09)
Друга половина року буде сприятливою для будь-якого виду
дiяльностi i нових починань.
Найліпшою сферою для Дiв стануть
особисті стосунки. Цим людям вдасться

3:05 Х/ф «Пiслявесiльний розгром».
4:30 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
8:40 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».
9:40 Х/ф «Божевiльний патруль».
11:50 Х/ф «Божевiльний патруль
2». (16+).
13:50 Х/ф «Поганi хлопцi». (16+).
16:20 Х/ф «Поганi хлопцi 2». (16+).
19:20 М/ф «Заплутана iсторiя».
21:10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
23:50 Звернення Президента України Володимира Зеленського.
0:00 М/ф «Крижане серце».
1:55 Х/ф «Дуже поганi матусi».

СТБ

6:00 Т/с «Коли ми вдома».
8:55 Х/ф «Знахар».
11:30 Т/с «Список бажань». (16+).
15:20 Х/ф «Дiвчата».
17:10 Х/ф «Джентльмени удачi».
19:00 Х/ф «Дiамантова рука».
20:55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
22:50,0:05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
23:50 Новорiчне привiтання Президента України В. Зеленського.
0:00 З Новим Роком!
0:50 Х-Фактор. Гала-концерт.

Канал «Україна»

6:00,9:00,12:00,15:00 Сьогоднi.
7:00,5:00 Зоряний шлях.
8:45 Т/с «Мама для Снiгуроньки»,
1 с. (12+).
9:15 Т/с «Мама для Снiгуроньки»,
12:15 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
13:00 Т/с «Ялинка на мiльйон»
15:15 Т/с «Ялинка на мiльйон».
17:00 Новорiчне Шоу Братiв Шумахерiв.
20:00 Новорiчний концерт «Привiт,
20-i».
23:55 Поздоровлення Президента
України Володимира Зеленського з
Новим роком!
0:00 Музична платформа: Краща
пiсня року.
2:30 Великий Новорiчний Концерт.

ТК «Київ»

7:00,14:00 Новорiчний марафон.
7:20,22:20 Новий рiк: Тут i зараз.
10:20 Х/ф «Фаворит».
11:00 Х/ф «Санта молодший».
12:20 Х/ф «Два собаки на Рiздво».
13:50,5:20 «Цивiлiзацiя Incognita».
17:15 Пiсенний фестиiваль «Мелодiя двох сердець», ч. 1.
19:00 СТН.
21:00,23:00 Концерт «Свято зустрiчi
Нового року на Софiйськiй площi».
1:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:05 Концерт М. Поплавського

Середа • 1 січня
Канал «1+1»

6:00 «Королева ночi». Концерт Олi
Полякової.
7:55 Концерт Monatik “Love it Ритм”.
9:45 «Церемонiя вручення музичної
премiї Yuna».
12:00 «Мiс Україна».
13:20 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».
15:10 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2019/2020».
19:30 «ТСН».
20:15 «Нiч хiтiв».
22:10 Комедiя «Свiнгери 2». (16+).
23:55 Комедiя «Свiнгери». (16+).
1:25 Концерт гурту «Время и
стекло».
2:55 Концерт Потапа i Настi «Золотi
кити».
4:45 «Мiс Україна 2018».

Iнтер

4:35 Мюзикл «За двома зайцями».
6:30 Х/ф «Тато на Рiздво». (12+).
8:00 Х/ф «Як прогуляти школу з
користю».
10:00 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
11:30 Х/ф «Отзi i таємниця часу».
13:10 Х/ф «Iграшка».
14:50,22:20 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни».
17:50 Х/ф «Сiм`янин».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Дiвчатка».
1:05 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
3:30 «Подробицi» - «Час».
4:00 «Україна вражає».

ICTV

6:15 Скарб нацiї.
6:20 Еврика!
6:30 Служба розшуку дiтей.
6:35 Студiя Вашингтон.
6:40 Особливостi нацiональної
роботи.
8:20 Х/ф «Немовля на прогулянцi».
10:00 Дизель-шоу. (12+).
14:25 Х/ф «Володар перснiв: Хранителi персня».
17:25 Х/ф «Володар перснiв: Двi
вежi». (16+).
20:35 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля». (16+).
0:00 Х/ф «Пiслявесiльний розгром».
(16+).
1:35 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:50 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
(16+).
5:45,7:45 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
6:40 М/ф «Том i Джерi: Втрачений
дракон».
7:50 М/ф «Веселi нiжки».
10:00 М/ф «Веселi нiжки 2».
11:50 М/ф «Аладдiн».
13:50 М/ф «Крижане серце».
15:40 М/ф «Заплутана iсторiя».
17:30 М/ф «Шрек 3».
19:10 М/ф «Шрек назавжди».
21:00 Х/ф «Чаклунка». (16+).

знайти щастя і любов, про які вони давно
мрiяли. Самотнiм 2020 рiк подарує можливiсть зустрiти своє кохання.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Друга половина року буде сприятливою для нових починань,
творчих i професiйних пошукiв.
Рiк ознаменується успiхами в професiйнiй
сфері. Терезам випаде шанс розкрити свiй
потенцiал i обійняти бажану посаду. Їх чекають романтичнi пригоди.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
У дiловiй сферi спостерiгатиметься підйом. Цей рiк сприятливий для
втiлення давнiх планiв. Ентузiазм i
винахiдливiсть допоможуть досягти успiху
в будь-яких починаннях. Не варто вiдмовлятися вiд допомоги зі сторони. Пiдтримка
прийде в особi впливового наставника.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Рiк Металевого Щура принесе Стрiльцям змiни у любовних
стосунках. Цей перiод виявиться
вдалим для планування весiлля або народження дитини. Для самотнiх представникiв цього знаку 2020-й буде наповнений
любовними пригодами. У другому пiврiч-

23:00 Х/ф «Крампус». (16+).
1:00 Д/ф «Царство мавп».
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.

СТБ

3:40,6:15,3:10 Т/с «Коли ми вдома».
7:10 Битва екстрасенсiв. (16+).
22:00 Т/с «Вангелiя». (16+).

Канал «Україна»

6:10,5:30 Зоряний шлях.
10:30 Фантастична нiч на каналi
«Україна».
13:35 Х/ф «Коли мене полюбиш
ти». (12+).
15:30 Т/с «Солона карамель». (12+).
19:00,3:15 Сьогоднi.
20:00 Х/ф «Сiм`я напрокат».
22:00 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
1:50 Т/с «Мама для Снiгуроньки», 1
i 2 с. (12+).
4:00 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
(12+).

ТК «Київ»

8:00,6:00 М/с «Атомiкрон», 3 i 4 с.
8:30,6:30 М/с «Дiнофроз», 1 с.
9:00 Шеф-кухар.
9:30,1:40 Iсторiї кохання.
11:50 Х/ф «Два собаки на Рiздво».
13:20 Х/ф «Фаворит».
15:00 Х/ф «Все чого я хочу на
Рiздво».
16:30 Пiсенний фестиваль «Мелодiя
двох сердець», ч. 2.
19:00 СТН.
19:20,7:00 Х/ф «Сiм рокiв у Тибетi».
(16+).
21:40,0:55 Т/с «Закулiснi iгри», 7
с. (16+).
23:00,4:45 Т/с «Галерея «Velvet»,
32 с. (16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:55 Тут i зараз.
3:00 Життєвi iсторiї.

Любий Дідусь Мороз!
Подаруй мені на Новий
Рік нового хлопця! А колишнього забери собі ...
у олені.
***
Після святкування
Нового року зустрічаються два приятелі:
- Ну, як зустрів свято?
- Та не знаю, ще не
розповідали ...
***
Любий Дід Мороз, не
клади мені подарунок
під ялинку, будь ласка.
Заганяй його відразу у
гараж.

чi з`явиться шанс зустрiти супутника
життя, з яким вони одружаться.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Цей рiк принесе новi можливостi для самореалiзацiї i
кар`єрного зростання. Вдасться
пiдвищити рiвень професiоналiзму i просунутися кар`єрними щаблями. У рiк
Металевого Щура Козероги не зазнаватимуть матерiальних труднощiв.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У 2020 роцi гороскоп прогнозує Водолiям удачу у любовних
стосунках. Представникiв цього
знаку оточуватиме романтика i любов.
Деякi пари вирiшать одружитися. Шлюби
будуть мiцними i щасливими. У парах пануватиме гармонiя i розумiння.
РИБИ (20.02-20.03)
Перед Рибами вiдкриються новi
можливості. Гороскоп радить вiдкинути нерiшучiсть i не боятися
ризикiв. Довiртеся внутрiшньому відчуттю. Iнтуїцiя вкаже напрям, який приведе до
успiху.тНайбiльш високих результатiв Риби
досягнуть у дiловiй сферi. Будуть успiшними будь-якi професiйнi починання.

6:00 М/с «Дуда i Дада».
8:10 Х/ф «Король Дроздовик».
10:00 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
11:55,14:30 Телепродаж.
12:20 Країна на смак.
14:45 Д/ф «Норвегiя. Дика природа».
15:55 Д/с «Дикi тварини».
16:25,3:25 Бюджетники.
16:55,23:50 Новорiчний концерт.
18:00,21:00,23:25,0:40,2:00,3:55,5:1
0 Новини.
18:15,19:50,1:30,5:30 #ВУкраїнi.
18:45 «Я - Бот».
20:30,1:00 Нашi грошi.
21:20 Х/ф «Пармська обитель», 1 с.
2:25 Енеїда.
4:15 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:00 “Концерт Джамали “I believe
in u”.
7:50,19:30 «ТСН».
8:35 Комедiя «Звiльнити мiстера
Дарсi».
10:15 Комедiя «Мiсiс Даутфайр».
12:40 Комедiя «Озброєнi i небезпечнi». (16+).
14:50 Комедiя «Голий пiстолет».
(16+).
16:20 Комедiя «Голий пiстолет 2».
18:00 Комедiя «Голий пiстолет 3».
20:15 Бойовик «Кiнгсмен: Таємна
служба». (16+).
22:40 Бойовик «Кiнгсмен: Золоте
кiльце». (16+).
1:10 «День Незалежностi з Океаном
Ельзи на Олiмпiйському».
5:45 Концерт Сергiя Бабкiна «Музасфера».

Iнтер

4:25 «Орел i решка. Зiрки».
7:15 Х/ф «Белль i Себастьян».

9:00 Х/ф «Отзi i таємниця часу».
10:35 Х/ф «Чудова п`ятiрка: У пошуках пiратських скарбiв».
12:20 Х/ф «Iграшка».
14:00 Х/ф «Дiвчатка».
15:50 Х/ф «Сiм`янин».
18:10 Х/ф «Рiздвяна пiдмiна».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Дiамантова рука».
22:25 «На Iнтерi - Головна ялинка
країни».
1:15 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
3:40 «Подробицi» - «Час».
4:10 «Орел i решка. Ювiлейний 2».

ICTV

5:55 Скарб нацiї.
6:05 Еврика!
6:10 Студiя Вашингтон.
6:15 Особливостi нацiональної
роботи.
8:00 Х/ф «Санта i компанiя».
9:40 Х/ф «З життя таємних агентiв».
10:10 Х/ф «Син Маски».
12:50 Т/с «Мiстер Гутен i ледi».
19:10 Х/ф «Варкрафт: Початок».
(16+).
21:15 Дизель-шоу. (12+).
0:15 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:20 Абзац.
3:50,7:25 Kids` Time.
3:55 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
5:25 Телемагазин.
5:40 М/ф «Думками навиворiт».
7:30 Х/ф «Щоденники принцеси».
9:50 Х/ф «Щоденники принцеси 2:
Королiвськi змовини».
12:00 Х/ф «Зачарована».
14:00 Х/ф «Попелюшка».
16:10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
19:00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
21:00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».

23:10 Х/ф «Уїджа: Смертельна гра».
(16+).
1:10 Х/ф «Крампус». (16+).

СТБ

6:00,2:20 Т/с «Коли ми вдома».
6:55 Битва екстрасенсiв. (16+).
22:00 Т/с «Вангелiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00,2:00 Сьогоднi.
7:30,5:40 Зоряний шлях.
11:00 Реальна мiстика.
15:20 Х/ф «Сiм`я напрокат».
17:10 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання».
20:00 Х/ф «Аватар». (12+).
23:15 Х/ф «2+1». (12+).
1:30 Телемагазин.
2:45 Т/с «Бiля причалу». (16+).

ТК «Київ»

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:15 М/с «Книга джунглiв».
8:10 Х/ф «Калошi щастя».
10:00 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
11:55,15:30 Телепродаж.
12:20 Країна на смак.
15:55 Д/с «Дикi тварини».
16:25 Бюджетники.
16:55,23:50 Новорiчний концерт.
18:00,21:00,23:25,0:40,2:00,3:55,5:
10 Новини.
18:15,19:40,1:00,5:30 #ВУкраїнi.
18:45 «Мiсто вкрадених квартир».
20:15,3:15 Схеми. Корупцiя в
деталях.
21:20 Х/ф «Пармська обитель», 2 с.
1:30 Спiльно.
2:25 Енеїда.
4:15 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

9:20,14:50 «Цивiлiзацiя Incognita».
9:30 Веселi старти.
10:00 М/с «Атомiкрон», 5 с.
10:30,7:30 М/с «Дiнофроз», 2 i 3 с.
11:30,1:25 Iсторiї кохання.
12:00 Телемаркети.
13:00 Х/ф «Все чого я хочу на
Рiздво».
13:40 Welness.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:10 Концерт М. Поплавського «Я Українець!»
16:15 Т/с «Пуаро», 6 с. (12+).
19:25 Т/с «Вера», 5 с. (12+).
21:25,0:40 Т/с «Закулiснi iгри», 8 с.
(16+).
22:15,5:15 Т/с «Галерея «Velvet», 33
с. (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:40 Тут i зараз.
2:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.
7:00 М/с «Атомiкрон», 5 i 6 с.

7:05 «Життя вiдомих людей».
7:50,19:30 «ТСН».
8:45,2:25 Концерт Dzidzio «Superpuper».
10:10 «Королева ночi». Концерт Олi
Полякової.
12:05 «Viva! Найкрасивiшi».
13:50 «Нiч хiтiв».
15:40,17:35 «Вечiр прем`єр з Катериною Осадчою».
20:15 «Лiга смiху».
0:15 Концерт Monatik «Love it
Ритм».
4:30 Концерт гурту «Время и
стекло».

4:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».

12:20 Х/ф «101 далматинець».
14:30 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
16:50 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
19:00 Х/ф «Земля тролiв».
21:00 Х/ф «Ван Хелсiнг». (16+).
23:40 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
(16+).
1:50 Х/ф «Уїджа: Походження зла».
(16+).

Iнтер

6:00 «Корисна програма».
7:20 Х/ф «Белль i Себастьян: Пригоди продовжуються».
9:05 Х/ф «Чудова п`ятiрка: У пошуках пiратських скарбiв».
10:50 Х/ф «Чудова п`ятiрка: Таємниця стародавнього амулета».

12:40 Х/ф «Буркотун». (12+).
14:30 Х/ф «Дiамантова рука».
16:25 Х/ф «Рiздвяна пiдмiна».
18:10 Х/ф «Любов в Лапландiї».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Все або нiчого».
22:30 «Новорiчний вогник. Залишаємося зимувати».
1:10 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
2:50 «Подробицi» - «Час».
3:20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

6:05 Скарб нацiї.
6:15 Еврика!
6:25 Служба розшуку дiтей.
6:30 Студiя Вашингтон.
6:35 Особливостi нацiональної
роботи.
7:25 Т/с «Мiстер Гутен i ледi». (16+).
10:45 Х/ф «Пригоди Плуто Неша».
12:20 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
14:15 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз».
16:05 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз 2».
17:50 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз 3».
19:35 Х/ф «Нестримнi». (16+).
21:15 Дизель-шоу. (12+).
0:00 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Зона ночi.
4:30 Абзац.
5:20 Телемагазин.
5:30,6:45 Kids` Time.
5:35 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».
6:50 М/ф «Тарзан».
8:40 М/ф «Геркулес».
10:20 Х/ф «Зачарована».
12:40 Х/ф «Попелюшка».
14:50 М/ф «Вiдважна».

16:30 Х/ф «Чаклунка». (16+).
18:20 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець». (16+).
21:00 Х/ф «Мисливець i Снiгова
королева».
23:10 Х/ф «Уїджа: Походження
зла». (16+).
1:10 Х/ф «Уїджа: Смертельна гра».

СТБ

6:35 Битва екстрасенсiв. (16+).
22:00 Т/с «Вангелiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00,2:10 Сьогоднi.
7:30,5:50 Зоряний шлях.
10:00 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання».
11:45 Х/ф «Аватар». (12+).
15:20 Новорiчний зоряний шлях.
17:20 Т/с «Дiда Мороза не буває»,
1 i 2 с.
20:00 Т/с «Дiда Мороза не буває».
22:00 Т/с «Ялинка на мiльйон».
1:40 Телемагазин.
2:55 Т/с «Солона карамель». (12+).

ТК «Київ»

8:00,15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
8:25 Блог по-київськи.
8:30 Лiкар знає.
9:30 Веселi старти.
10:05,6:45 М/с «Атомiкрон», 6 с.
10:20,7:00 М/с «Дiнофроз», 4 i 5 с.
11:25,1:25 Iсторiї кохання.
12:00 Телемаркети.
13:00 Т/с «Вера», 5 с. (12+).
14:35 «Цивiлiзацiя Incognita».
15:10 Т/с «Пуаро», 6 с. (12+).
17:15 Т/с «Пуаро», 7 с. (12+).
19:25 Т/с «Вера», 6 с. (12+).
21:25,0:40 Т/с «Закулiснi iгри»,
22:15,5:30 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:40 Тут i зараз.

15
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

П`ятниця • 3 січня

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Четвер • 2 січня

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:15 М/с «Книга джунглiв».
8:10 Х/ф «Жива вода».
9:50 Х/ф «Грозовий перевал», 1 i 2
с. (16+).
12:35,13:50 Телепродаж.
12:50,2:25 Енеїда.
14:10 Д/ф «Наша Земля - Нашi
Океани».
15:55 Д/с «Дикi тварини».
16:25,3:25 Бюджетники.
16:55,23:50 Новорiчний концерт.
18:00,21:00,23:25,0:40,2:00,3:55,5:1
0 Новини.
18:15,20:00,1:00,5:30 #ВУкраїнi.
18:45 «Два трактори за межами
Рiвного, Україна».
19:25 «Дивись українською».
20:30 «Вiйна: iсторiї початку».
21:20 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с. (16+).
1:30 Спiльно.
4:15 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:00,0:10,1:05 «Свiтське життя».
6:55,19:30 «ТСН».
7:40 «Життя вiдомих людей».
9:25 Комедiя «Голий пiстолет». (16+).

11:00 Комедiя «Голий пiстолет 2».
(16+).
12:30 Комедiя «Голий пiстолет 3».
(16+).
14:05,20:15 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
1:50 Комедiя «Нашi панi у Варшавi.
Новi пригоди».

Iнтер

4:45 «Стосується кожного».
6:20 М/ф.
7:20 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi
навiк».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
12:50 Х/ф «Три Гавкатера».
14:25 Х/ф «Любов в Лапландiї».
16:10 Х/ф «Все або нiчого».
18:15 Х/ф «Iнтуїцiя».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Шеф».
22:10 «Новорiчний вогник. Повiр в
мрiю».
1:20 Х/ф «Замiж в Новий рiк».
3:05 «Подробицi» - «Час».
3:35 «Україна вражає».

ICTV

5:40 Скарб нацiї.
5:50 Еврика!
5:55 Особливостi нацiональної
роботи.
8:30 Т/с «Мiстер Гутен i ледi». (16+).
10:05 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз».
11:55 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз 2».
13:40 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Гiллз 3».
15:25,21:15 Дизель-шоу. (12+).
17:55 Х/ф «Нестримнi». (16+).
19:40 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
23:45 Т/с «Копи на роботi». (12+).
3:10 Я зняв!

СТБ

6:40 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Т/с «Рецепт кохання».
10:45 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
19:00 Х-Фактор.
21:25 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
23:00 Х/ф «Джентльмени удачi».

Новий канал

3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Зона ночi.
4:15,6:05 Kids` Time.
4:20 М/ф «Думками навиворiт».
5:40 Телемагазин.
6:10 Х/ф «Щоденники принцеси».
8:20 Х/ф «Щоденники принцеси 2:
Королiвськi змовини».
10:50 М/ф «У пошуках Дорi».

До уваги абонентів – споживачів холодної питної води з
артсвердловини підприємства державної кримінальновиконавчої служби України №85!
В зв’язку зі збільшенням витрат на 1 м куб. води холодної питної, підприємство
планує переглянути тарифи на водопостачання для мешканців з 27.11.2019 р.
Для групи споживачів (населення) приватного сектору та багатоповерхівок:
плата за 1 м куб. водопостачання – 7,836 грн (з ПДВ).
ВІДДІЛ ОСВІТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
Директора
Комунального закладу «Луб’янський заклад загальної середньої освіти
I – II ступенів» №7 Бучанської міської ради Київської області
Вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи не
менше 3 років, знання Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», на період 2029
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988, та інших нормативно-правових актів, що стосується сфери
освіти, 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:
• біографічна довідка,
• ксерокопія паспорта;
• ксерокопія трудової книжки,
• копії документів про освіту,
• мотиваційний лист і перспективний план розвитку закладу дошкільної освіти.
Документи необхідно подавати спеціалісту по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул. Островського,
36-А, м. Буча, 08292 до 26.01.2020 року.
Додаткова інформація надається за телефоном 49-706.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

0:40 Т/с «Вангелiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,15:00,19:00,2:15 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:30,3:00 Реальна мiстика.
11:35 Х/ф «Сьомий гiсть». (12+).
13:30 Т/с «Доглядальниця», 1 i 2
с. (12+).
15:20 Т/с «Доглядальниця», 3-6 с.
(12+).
20:00 Т/с «Доглядальниця», 7 i 8
22:00 Т/с «Умови контракту 2»
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
8:25 Блог по-київськи.

8:30,0:05 Лiкар знає.
9:25 Веселi старти.
10:00,6:30 М/с «Атомiкрон», 7 с.
10:30,7:00 М/с «Дiнофроз», 6 i 7 с.
11:30 Т/с «Вера», 6 с. (12+).
13:00 Телемаркети.
14:00,1:25 Iсторiї кохання.
14:30 «Цивiлiзацiя Incognita».
14:50 Welness.
15:10 Т/с «Пуаро», 7 с. (12+).
17:15 Т/с «Пуаро», 8 с. (12+).
19:25 Т/с «Вера», 7 с. (12+).
21:25 Х/ф «Достукатися до небес».
(16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:40,5:15 Тут i зараз.
2:10 Життєвi iсторiї.

Недiля • 5 січня
UA:Перший

6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
8:15 Х/ф «Три золотих волосини».
9:50,15:55 Д/с «Дикi тварини».
10:55,12:40,2:20 Скелетон. Кубок
свiту. III етап.
12:00 Д/с «Боротьба за виживання».
13:45,15:40 Телепродаж.
14:05 Х/ф «Донька Робiн Гуда:
Принцеса злодiїв».
16:30,4:30 Бюджетники.
16:55,23:50 Новорiчний концерт.
18:00,21:00,23:25,0:40,2:00,5:00
Новини.
18:15,19:55,1:00,5:30 #ВУкраїнi.
18:45 «Майдан Гiдностi».
20:30 «Дивись українською».
21:20 Х/ф «Марiя Терезiя», 2 с.
1:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:15,8:05,9:45 «Життя вiдомих
людей».
9:00 «Лото-Забава».
10:40 «Свiт навиворiт».
12:00 Комедiя «Вiдморожений».
19:30 «Телевiзiйна Служба Новин».
20:15 Х/ф «Льодовиковий перiод».
21:50 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
0:05 Комедiя «Свiнгери 2». (16+).
1:40 Комедiя «Нашi панi у Варшавi.
Новi пригоди».

Iнтер

4:45,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва
vs. Бєдняков».
5:30,1:05 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
6:35 М/ф.
7:00 Х/ф «Буркотун». (12+).

9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12:00 Х/ф «Шеф».
13:35 Х/ф «Iнтуїцiя».
15:10 Т/с «Мене звуть Мелек».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «SuperЗять».
22:25 «Чекай на мене в Новий рiк».

ICTV

6:05 Особливостi нацiональної
роботи.
8:35 Т/с «Мiстер Гутен i ледi». (16+).
10:10 Х/ф «Прибульцi».
12:00 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
13:30 Х/ф «Сiмейне пограбування».
15:05,21:15 Дизель-шоу. (12+).
17:30 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
19:10 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
23:55 Т/с «Копи на роботi». (12+).
3:20 Я зняв!

Новий канал

3:40,2:50 Зона ночi.
4:45,6:15 Kids` Time.
4:50 М/с «Том i Джерi шоу».
5:20 Телемагазин.
6:20 М/ф «Геркулес».
8:10 Х/ф «Снiгова королева».
11:50 М/ф «Вiдважна».
13:40 М/ф «Шрек 3».
15:30 М/ф «Шрек назавжди».
17:10 Х/ф «Будинок з приколами».
19:00 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
21:00 Х/ф «Рiччi-багач».
23:00 Х/ф «Краще не дивися».
0:50 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».

СТБ

6:40 Х/ф «Зимова вишня».
8:15 Т/с «Знахар».
10:50 Т/с «Пiзнє каяття». (16+).
18:00 Т/с «Ми бiльше, нiж я».

21:40 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
23:25 Х-Фактор.
1:45 Т/с «Вангелiя». (16+).

Канал «Україна»

6:30,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:20 Зоряний шлях.
10:00 Т/с «Дiда Мороза не буває».
13:45 Т/с «Доглядальниця», 9-14
с. (12+).
20:00 Т/с «Доглядальниця». (12+).
22:00 Т/с «Умови контракту 2», 5-8

ТК «Київ»

8:00,0:50 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05,5:10 М/с «Атомiкрон», 8 с.
10:20,6:30 М/с «Дiнофроз», 8 i 9 с.
10:50 Х/ф «Достукатися до небес».
(16+).
13:00 Телемаркети.
13:05 Iсторiї кохання.
15:00,18:25,19:30,22:00 СТН.
15:10 «Цивiлiзацiя Incognita».
15:20 Т/с «Вера», 7 с. (12+).
19:15 Т/с «Пуаро», 8 с. (12+).
21:00 Т/с «Вера», 8 с. (12+).
22:20 Х/ф «Чемпiон».
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50,4:10 Тут i зараз.
2:45 Життєвi iсторiї.

Чоловік:
- Що у нас Дід Мороз
робить у шафі?!
дружина:
- Виконує мої бажання.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії АА № 317714 від 07.10.2019
року, видане Київським обласним військовим комісаріатом на ім’я Єременко
Микола Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Титюк Олександр Вікторович,
вважати недійсним.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Субота • 4 січня

№ 52 від 26 грудня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Дорога громадо!
Вітаю з Новим роком
та Різдвом Христовим!

Лозінського Артура Юрійовича,

начальника відділу з питань реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців БМР

Назаренка Дмитра Юрійовича,

заступника голови Київської обласної державної
адміністрації

Шановні мешканці
Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади!

Коцюбайло Інну Степанівну,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності БМР

Григоруся Миколу Павловича,

З наближенням улюблених зимових свят серце переповнюється приємним теплом. Цим теплом хочеться поділитися з друзями, зігріти ним
близьких. Щире дружнє слово, душевна зустріч,
теплі обійми – найкращий подарунок у такі дні,
найцінніше, що є у святі. Тож цінуймо завжди тепло, що є в нашій дружбі!
Здоров’я, успіхів і мудрого шляху Вашому житті! Гармонії і кохання Вашій родині! Миру, добра,
і свободи нашій Україні! А ще – віри, натхнення і
сил нам з Вами, щоб досягли і зберегли все вищесказане!

депутата БМР

Шумака Ігоря Володимировича,

голову правління ВАТ «Науково–дослідний інститут
склопластиків і волокна»

Левківську Інну Олексіївну,

головного спеціаліста організаційно-контрольного
відділу БМР

Юрик Наталію Іванівну,

головного спеціаліста бюджетного відділу БМР

З Новим роком!
З Різдвом Христовим!

Скибу Михайла Тимофійовича,

голову Клавдієво-Тарасівської селищної ради

Леонід Бучинський,
головний лікар КНП «БКДЦ» БМР

Шкумат Тетяну Станіславівну,

прибиральницю господарського сектору БМР

Середу Інну Олександрівну,
бухгалтера відділу освіти БМР

Шахову Наталію Олексіївну,

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

адміністратора Центру надання адміністративних
послуг БМР

Шановна громадо!
Щиро вітаю вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!

У ці чудові зимові свята хочу побажати вам дарувати
надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити й
ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю
цінувати все, що нам дає життя.
Нехай у вашій душі назавжди оселяться щастя, мир і
добро. Нехай ваш дім буде сповнений любові, а близькі
й рідні завжди будуть поруч.
З повагою Оксана Джам, головний лікар
КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги»

Хай світлі новорічні свята увійдуть в життя
нашої громади і принесуть із собою здоров’я, достаток і приємні сюрпризи. Бажаю нових досягнень і успіхів. Нехай у кожного з нас у цьому році
буде якомога більше щасливих днів!
Щиро зичу всій Бучанській об’єднаній громаді в
новому році тільки найкращого! Щоб здійснилися
найзаповітніші і потаємніші бажання, щоб були
щасливі і здорові ви і ваші близькі, щоб пані удача
не обходила вас стороною. Тепла і світла, любові
і радості, усмішок і гарного настрою вам у прийдешньому 2020 році!
Василь Олексюк,
депутат Бучанської міської ради

Шановна громадо!
Вітаю всіх з Новорічними святами
та Різдвом Христовим!
Нехай в 2020 році кожна родина нашої Бучанської
громади знайде велике щастя, відчує тепло та благодать. Хай благополуччя та удача будуть вірними супутниками протягом всього року.
Нехай впевненість у власних силах супроводжує
у повсякденних справах! Щоб завжди панував мир
та спокій в Україні та в душі кожного жителя
об’єднаної громади. Бажаю вам міцного здоров’я,
успіху, легкої і продуктивної роботи, фінансового
благополуччя і, звичайно, кохання.
Олег Сотніков,
від імені фракції ВО «Батьківщина»у БМР

Дорога громадо!
Вітаю всіх з Новим роком
та Різдвом Христовим!

Хай світле новорічне свято увійде в життя Бучанської громади, принісши із собою достаток, тепло родинного вогнища,
здоров’я та приємні сюрпризи. Хочу побажати більше радісних
моментів і зустрічей з вірними друзями та добрими людьми.
Нехай атмосфера свята, надії, радості буде з вами весь рік! Хай щастя переповнює думки і почуття, а здоров’я дасть можливість здійснити всі мрії.
Здоров’я та благополуччя всім родинам нашої об’єднаної громади! Залиште всі
негаразди позаду і повірте в диво, воно обов’язково збудеться!
Людмила Войналович,
голова Бучанської міської Партійної організації
«Європейська Солідарність»

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Бондар Марію Василівну
вихователя закладу дошкільної освіти №3 «Козачок»

Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
З повагою колектив ЗДО №3 «Козачок»

Подяка

Від імені мешканців будинку по вул. Енергетиків, 1 хочу
подякувати секретарю міської ради, депутату Олексюку
Василю Павловичу за допомогу
у водовідведенні дощової і талої води від подвір’я нашого будинку. Багато років наш двір
перетворювався на озеро.
Назаренко Василь Кирилович

Вітаємо з 55-річчям!

Воловенко
Галину Дмитрівну

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз
весна цвіла!
Сьогодні щиро
Вам бажаєм
Здоров’я, щастя
і тепла!
Від сім’ї Чечків
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