
Шановні  депутати, односельці! 

Дозвольте ознайомити вас із роботою сільської ради та її виконавчого комітету у 2017 році 

та окреслити основні напрями роботи сільської ради на 2018 рік. 

Говорячи про роботу сільської ради, її виконавчого комітету слід зазначити, що ми 

виконували і виконуємо як власні так і делеговані державою повноваження, обумовлені в 

Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Апарат сільської ради 

Апарат сільської ради складає – 13 штатних одиниць: 

Сільський голова                                                     - Левицький Анатолій Павлович; 

Заступник голови з питань діяльності 

 виконавчих органів                                                - Фурдуй Анна Володимирівна; 

Секретар ради                                                          - Шаклова Галина Геннадіївна; 

Діловод                                                                    -  Пікуз Надія Йосипівна; 

Головний бухгалтер                                               - Коломієць Марина Валеріївна; 

Землевпорядник                                                      - Орловська Наталія Василівна; 

Завідувач ВОБ                                                         - Пономарьова Людмила Олегівна; 

Бухгалтер                                                                 - Іванова Олеся Володимирівна; 

Спеціаліст-юрисконсульт                                       - на даний час посада вакантна; 

Сторож                                                                    - Галущак Тетяна Євгенівна; 

Сторож                                                                    - Кривоченко Сергій Анатолійович; 

Сторож                                                                     - Галущак Іван Васильович; 

Техпрацівник                                                           - Воронкова Тамара Леонідівна; 

Опалювач                                                                 - Губенко Олександр Олександрович. 

Протягом року сільською радою видано 1302 довідки різного характеру. Довідки видаються 

населенню безкоштовно.  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та плану роботи 

сільської ради сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше  одного разу на 

квартал. 

Так, за період з січня по грудень 2017 року підготовлено та проведено 7 пленарних засідань 

ради. Прийнято 171 рішення.   



Для підготовки питань на розгляд сесії постійно залучаються виконавчий комітет 

Кучурганської сільської ради, депутати сільської ради, керівники підвідомчих закладів, а 

при потребі – керівники або спеціалісти тих чи інших організацій, розташованих на 

території села. 

За період  з січня по грудень 2017 року було проведено 12 засідань виконавчого комітету 

на яких було розглянуто 48  питань і прийняті відповідні рішення. 

Бюджет сільської ради 

За 2017 рік до загального фонду бюджету сільської ради надійшло 8 мільйонів 468 тисяч 

255 гривень 62 коп. при плані 8 мільйонів 184 тисячі 993 гривні. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження збільшились на 1 мільйон 397 тисяч 391 гривню 62 

коп.  

Сільська рада 

Для поліпшення якості роботи спеціалістів Кучурганської сільської ради, з сільського 

бюджету було витрачено: 

- 8 949,00 грн. на придбання комп’ютера в кабінет бухгалтерії; 

- 5 000,00 грн. на придбання принтера в кабінет секретаря; 

-45 000,00 грн. на придбання чотирьох кондиционерів; 

-28 313,00 грн. на придбання меблів; 

-10 325,10 грн. на придбання канцелярських товарів; 

-4 730,00 грн. на підвищення кваліфікації спеціалістів сільської ради. 

Встановлені металеві решітки на вікна в кабінеті секретаря – 2 400,00 грн. 

Також, було придбано та встановлено жолоба на дах адміністративної будівлі сільської 

ради, на що було витрачено - 15 042,00 грн. 

Крім того, було придбано господарські товари на суму - 10 517,97 грн. 

Соціальний захист 

При Кучурганській сільській раді працює фахівець центру соціальних служб у справах 

сім’ї, дітей та молоді та два робітники територіального центру соціального захисту 

населення. 

Фахівцем ЦСССДМ щоденно проводяться прийоми громадян з питань соціального захисту. 

Приймаються заяви жителів села на призначення субсидій та ведеться робота по виявленню 

сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та здійснюється їх соціальний 

супровід. 

На території села Кучурган мешкає значна кількість громадян, що потребують соціального 

захисту та підтримки з боку органу місцевого самоврядування. У зв’язку з цим сільською 



радою була прийнята та затверджена програма «Милосердя в дії» на 2016-2018 роки для 

підтримки малозабезпечених верств населення, на виконання якої в 2017 році було виділено 

кошти: 

- Чернезі Людмили Калістратівні, на придбання будівельних матеріалів в сумі 1500 

(одна тисяча п’ятсот) грн. 

- Дікановій Марії Василівні, на придбання вхідних дверей в сумі 500 (п’ятсот) грн 

- Шитрі Василю Сергійовичу, на лікування в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Каменському Анатолію Григоровичу, на лікування в сумі 500 (п’ятсот) гривень; 

- Мирон Ірині Петрівні, на проведення операції в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Козаченко Олександру Миколайовичу, на лікування в сумі 500 (п’ятсот) гривень; 

- Петрусевичу Миколі Васильовичу, на лікування в сумі 6000 (шість тисяч) гривень; 

- Істраті Василю Олександровичу, на лікування та реабілітацію після операції в сумі  

3000 (три тисячі) гривень; 

- Родіной Зінаїді Павлівні, на лікування в сумі 3000(три тисячі) гривень; 

- Савчук Емілії Василівні, на придбання будівельних матеріалів 1500 (одна тисяча    

п’ятсот) гривень; 

- Арнаут Раїсі Миколаївні, на лікування в сумі 3000(три тисячі) гривень; 

- Франюк Галині Миколаївні, на лікування чоловіка Франюк Валентина 

Вікентійовича в сумі  3000 (три тисячі) гривень; 

- Стояновій Надії Іванівні, на лікування в сумі 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень; 

- Марунько, на лікування в сумі 3000 (три тисячі) гривень. 

- Козловій Феодосії Сидорівні, на придбання 20 (двадцяти) листів шиферу в сумі 3400 

(три тисячі чотириста) гривень; 

- Маунько Вікторії Анатоліївні, на лікування сина в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Точинській Майї Петрівні, на придбання дров в сумі 3000 (три тисячі) гривень; 

- Шалюк Валентині Іванівні, на лікування сина Шалюк Дмитра Володимировичав 

сумі  6000 (шість тисяч) гривень. 

- Данилюк Тетяні Миколаївні, на поховання чоловіка Данилюк Сергія Миколайовича 

в сумі 1247 ( одна тисяча двісті сорок сім) гривень. 

- Проданець Лесі Сергіївні, на поховання Скобель Івана Володимировича в сумі  1373 

( одна тисяча триста сімдесят три) гривні; 

- Масіч Ользі Василівні, на поховання Чаплинського Миколи Васильовича в сумі 1373 

(одна тисяча триста сімдесят три) гривні; 

- Губенко Валентині Юріївні, на поховання Губенко Леоніда Миколайовича в сумі  

1373 ( одна тисяча триста сімдесят три) гривні; 

- Агакішиєвій Ельзі Амрулла К, на лікування її доньки Агакішиєвої Мілєни Тарасівни 

в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Дьяченко Григорію Олександровичу, на лікування в сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень; 

- Тимошенко Ганні Миколаївні, на придбання двоповерхового ліжка в сумі 2000 (дві 

тисячі) гривень; 

- Стомаченко Людмилі Федорівні, на лікування в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Савченко Валентині Андріївні, на лікування 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Кілієнко Леоніду Сергійовичу, на лікування 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Топал Валентині Петрівні, на лікування її доньки Топал Тетяни Іллівни в сумі 2000 

(дві тисячі) гривень. 

- Зацепіній Олені Іванівні, на лікування в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень; 

- Пушкарьову Степану Степановичу, на поховання брата Пушкарьова Анатолія 

Степановича, в сумі 1373 (одна тисяча триста сімдесят три) гривні; 

- Малишевській Петріні Станіславівні, на поховання дочки Бухневич Тетяни 

Олександрівни, в сумі 1373 (одна тисяча триста сімдесят три) гривні. 



Загалом одноразову матеріально-грошову допомогу в 2017 році було надано 32 заявникам. 

Загальна сума наданої матеріально-грошової допомоги за 2017 рік становить 88512,00 

(вісімдесят вісім тисяч п’ятсот дванадцять гривень 00 коп.) 

До свята Дня Перемоги на придбання подарунків (пайків) ветеранам Другої світової війни 

та вдовам учасників Другої світової війни  було витрачено 8792,00 грн. 

 



 

 



 

 



17 травня 2017 року рішенням Кучурганської сільської ради № 250-VII було 

затверджено «Сільську Програму щодо забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2019 роки».  

Питання щодо забезпечення житлом вище вказаних категорій є одним з 

найактуальніших проблем нашого села.  

За 2017 рік  одній особі з числа дітей позбавлених батьківського піклування, а саме: гр. 

Кашиній Надії Павлівні згідно рішення виконавчого комітету Кучурганської сільської ради 

№29/17-ср від 31.07.2017 року було надано жиле приміщення (квартиру) №12 в будинку 

№134а, по вул. Павла Каплуна, с. Кучурган, Роздільнянського району, Одеської області та 

видано ордер. 

 Загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку в Кучурганській сільській раді та взагалі не мають житла 

нараховується 4 особи. 

Благоустрій села 

Благоустрій території села, забезпечення в ньому чистоти та порядку є важливим питанням 

в роботі виконкому сільської ради, депутатів, керівників підприємств, організацій, установ 

всіх форм власності. 

Щоб наше село було чистим виконкомом сільської ради затверджуються заходи по 

благоустрою території. 

Упродовж 2017 року проводився значний обсяг робіт по благоустрою села, а саме: 

- санітарна очистка паркової зони: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- утримання в належному стані кладовищ, братських могил, пам’ятників: 



 



 

 



 

 

- ремонт та утримання мереж вуличного освітлення; 

- встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;  

- скошування трави біля житлових будинків одиноких пенсіонерів, а також біля зупинок 

громадського транспорту та на перехрестях тощо; 

- будівництво туалету біля кладовища №2 в с. Кучурган; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ: 



 

 

- утримання в належному стані доріг місцевого значення (очистка від снігу); 



- утримання в належному стані обочин доріг шляхом систематичного прибирання сміття; 

- побілка стовпів по вул. Павла Каплуна; 

- озеленення території біля адміністративної будівлі Кучурганської сільської ради; 

 



 

- поточний ремонт огорожі кладовища №1 с. Кучурган; 

- облаштування вуличного дитячого ігрового майданчика на території Кучурганської ЗОШ 

І-ІІІ ст. ім. П.М. Каплуна. 

На благоустрій села у 2017 році виділялись кошти по слідуючим об'єктам: 

Будівництво туалету біля кладовища №2 в с. Кучурган. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встановлено дошку оголошень біля адміністративної будівлі Кучурганської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний ремонт огорожі кладовища №1 в с. Кучурган. 

 



 



 

Облаштування вуличного дитячого ігрового майданчика на території Кучурганської ЗОШ 

І-ІІІ ст. ім. П.М. Каплуна на який було витрачено - 36 547,00 грн. 



 

 



В 2017 році КП «Гармонія» були надані послуги по збору та вивезенню сміття з території 

кладовищ №1 та №2 села Кучурган на що було витрачено 27 017,00 грн.  

 

Було придбано нову водонапірну башту, загальною вартістю 195 000,00 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Також, було проведено капітальний ремонт водонапірної башти «ПММ» в с. Кучурган, на 

що було витрачено 103 947, 02 грн. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крім того, було проведено капітальний ремонт водонапірної башти «РБУ» в с. Кучурган, 

на що було витрачено - 70 000,00грн. 

 



 

 



 

Ремонт доріг 

На утриманням в належному стані доріг місцевого значення в 2017 році з сільського 

бюджету було витрачено - 29 845,92 грн.  

Вуличне освітлення 

На вуличне освітлення в 2017 році було витрачено 130 724,00 гривень, на ці кошти були 

придбані матеріали (лампочки, кабель, ліхтарі, гаки, кронштейни, перехідники, крюки та 

інше) та проводились роботи по монтуванню вуличного освітлення: 

- частково було відновлено мережу вуличного освітлення по вул. Павла Каплуна, де було 

встановлено 11 ліхтарів, по вулиці Матросова, де було встановлено 14 ліхтарів, по вул. 

Львівська, де було встановлено 2 ліхтаря, по вулиці Південна, де було встановлено 1 ліхтарь 

та по вул. Студентська, де було встановлено 1 ліхтарь.  



- проведено нову мережу вуличного освітлення по таким вулицям: Виноградна, Комарова, 

Гагаріна, Миру, Одеська, Артеменка, а також по таким провулкам: Одеський, Шкільний. 

Також, електриком Кучурганської сільської ради в 2017 році постійно проводились роботи 

з виявлення та заміни несправних електроламп в ліхтарях. 

За спожиту електроенергію на вуличне освітлення в 2017 році було витрачено 205 298,42 

грн. 

Питне водопостачання 

З метою усунення втрат води, силами  КП «Гармонія» за 8 місяців було виявлено та усунуто 

пориви у кількості 32 шт., а  також замінено 4 насоси. 

Усі ремонтні роботи були проведені своєчасно та в повному обсязі за рахунок КП 

«Гармонія».  

Проведено заміну водогону по вулиці Садовій до башти «ПММ», на що було витрачено 

83 671,97 грн., за рахунок коштів сільського бюджету. 

Було виділено кошти з районного бюджету в сумі 161 500,00 грн. на проведення поточного 

ремонту частково  по вул. Миру та по вул. Гагаріна. 

Також, було виділено кошти в сумі 600 000,00 грн. з обласного бюджету розвитку на заміну 

водопровідної мережі частково по вул. Павла Каплуна, Горіхова, Вінніка, Артеменка, з них: 

180 000,00 грн. було використано в 2016 році, а останні 420 000,00 грн. в 2017 році. 



 



 

 

В зв’язку з тяжким матеріальним становищем КП «Гармонія» постійно потребує фінансової 

допомоги від сільської ради, так з бюджету сільської ради було виділено: 

 



-97 265,84 грн. на погашення  заборгованості  по електроенергії; 

-41 368,00 грн. на ремонт 8-ми насосів; 

-26 785,50 грн. на придбання запчастин для ремонту трактору;  

-51 571,46 грн. на заробітню плату прибиральниці, яка прибирає територію від митниці до 

АЗС «Амік» та дві автобусні зупинки. 

Загалом сільською радою в 2017 році була надана дотація КП «Гармонія» на загальну суму 

216 990,80 грн. 

Крім того, 21.08.2017 року було прийнято рішення сесії Кучурганської сільської ради 

№296-VII «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства «Гармонія», 

управління яким здійснює Кучурганська сільська рада, шляхом ліквідації», у зв’язку із цим 

01.09.2017 року було створено нове КП «Кучурганський водограй».  

Новому КП «Кучурганський водограй», яке почало працювати з 02.10.2017 року було 

оплачено послуги: 

- 32 983,00 грн. по збору та вивезенню сміття з території кладовищ №1 та №2 с. Кучурган; 

- 15 504,00 грн. по розчісці ливневки, загальною протяжністю 180м. по вул. Шкільна. 

Захист від підтоплення с. Кучурган 

За кошти сільської ради  було придбано 2 блоки автоматичного керування загальною сумою 

– 7 500,00 грн. 

Також були делеговані кошти з сільського бюджету в сумі 56 116,00грн. до 

Роздільнянського районного бюджету для виготовлення технічного паспорту на об’єкт 

благоустрою «Будівлі та споруди інженерного захисту на території Кучурганської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області». 

Земельні питання 

Дуже важливим питанням в роботі сільської ради є земельні відносини. Всі звернення 

громадян з питань земельного законодавства вирішуються оперативно та кваліфіковано. 

Спеціалістом-землевпорядником постійно видаються довідки про наявність земельних 

ділянок для пред'явлення за місцем вимоги, викопіювання з плану земель сільської ради, 

для оформлення земельних ділянок у власність та користування. 

За звітній період розглянуто та підготовлено на розгляд сесії 60 письмових заяв від 

громадян та юридичних осіб з питань: надання надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і спроруд (присадибна ділянка); надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); про припинення права користування земельними ділянками громадян та інші. 

За звітний період було проведено 6 засідань постійної комісії з питань земельних відносин, 

благоустрою, будівництва та охорони навколишнього середовища. Вирішено 20 земельних 

спорів, основними з яких є встановлення меж присадибних ділянок та розміщення 

господарських будівель і споруд безпосередньо на межі тощо. 

За звітний період 2017 року: 

-від оренди земельних ділянок до бюджету сільської ради надійшло 1 008 207,72 грн., з них: 

892 504,75 грн. з юридичних осіб та 115 702,97 грн. з фізичних осіб; 

-від земельного податку до бюджету сільської ради надійшло 158 240,18 грн., з них: 

119 230,24 грн. з юридичних осіб та 39 009,94 грн. з фізичних осіб.  

Про освіту 

На території Кучурганської сільської ради розташовані 2 заклади освіти: 

-ДНЗ «Сонячна гронка», який знаходиться на балансі сільської ради; 

-Кучурганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені П.М. Каплуна, яка знаходиться на 

баласті Роздільнянської районної ради. 

З сільського бюджету в 2017 році на утримання дошкільного навчального закладу «Сонячна 

гронка» було витрачено 710 272,00 грн. 

У звітньому році з сільського бюджету було виділено кошти на заміну вікон та дверей в 

дитячому садку «Сонячна гронка». Старі дерев’яні вікна та двері, які вже ні підлягали 

експлуатації, були замінені на сучасні металопластикові. Загальна сума, яку було витрачено 

на придбання вікон та дверей становить 112 240,00 грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

До Дня дошкілля всім працівникам дошкільного навчального закладу «Сонячна гронка» 

була надана премія. 

 

Крім того, з сільського бюджету було витрачено: 

- 6 300,00грн. для придбання модему GPRS для побутового лічильника ТКБ в ДНЗ 

«Сонячна гронка»; 

- 18 000,00грн. на придбання 3 (трьох) пиловсмоктувачів; 

 

- 16 337,00 грн. на придбання персонального комп’ютера та принтера; 



 

- 5 000,00 грн. на придбання бойлера. 

 

Також, в ДНЗ «Сонячна гронка» були придбані такі товари:  

1. Меблі; 

  

2. Вогнегасники; 

 

3. Люстри та ролети; 



 

4. Газонокосилка; 

 

5. Тачка; 

 

6. Інші господарські товари. 

 



38 191,47 грн. було витрачено на придбання будівельних матеріалів для ремонту фойє: 

 



 

 



 

В повному обсязі дошкільний навчальний заклад «Сонячна гронка» забезпечений 

енергоносіями та продуктами харчування. 

Сільська рада надала підтримку і шкільному закладу.  

Таким чином, з сільського бюджету для Кучурганської ЗОШ  І-ІІІ ступенів імені  

П.М. Каплуна було витрачено: 

-15 000,00 грн. на придбання 4 (чотирьох) дошок: 

 

- 7 500,00 грн. на придбання спортивних роздягалень: 



 

- 6 000,00 грн. на придбання 5 (п’яти) м’ячів для дитячої шкільної волейбольної 

команди: 

 

- 100 000,00 грн. на придбання 13 металопластикових вікон для заміни в шкільній 

їдальні: 

 

- 75 000 грн. на харчування дітей в школі. 

Також, було виділено 60 000,00 грн. з районного бюджету на завершення поточного 

ремонту спортивного залу. 

Сільська рада і надалі буде постійно дбати про зміцнення матеріально-технічної бази школи 

та дитячого садку.  

Звернення громадян 



Виконком сільської ради проводить роботу зі зверненнями громадян на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення 

громадян», Указу президента України  від 05.05.2011р. №547 «Питання забезпечення 

органами  виконавчої влади до доступу про публічну інформацію». Одним із пріоритетних 

завдань органу місцевого самоврядування є забезпечення своєчасного та повного розгляду 

в селі звернень громадян, порушених в них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення 

законних прав та інтересів громадян. 

У виконкомі сільської ради встановлено дні прийому громадян сільським головою, 

заступником голови з питань діяльності виконавчих оргванів та секретарем сільської ради 

та іншими спеціалістами. 

Всього за 12 місяців 2017 року до  сільської ради надійшло 172 звернення (93 звернення 

надійшли поштою; 75 звернень на особистому прийомі; 2 через уповноважену особу; 2 

через органи влади).  

За соціальним станом авторів: 76  звернень надійшло від пенсіонерів; 12 від робітників; 5 

від працівників бюджетної сфери; 6 від військовослужбовців; 23 від підприємців; 2 від 

служителів релігійних організацій; 26 від безробітних; 21 звернення інше.  

За результатами розгляду: 122 вирішено позитивно, 37 дано роз’яснення, 3 переслане за 

належністю, 11 знаходяться на стадії вирішення. 

Питому вагу займають заяви з питань соціального захисту, комунального господарства, 

надання  земельних ділянок під будівництво житлових будинків та особистого селянського 

господарства, оренди земельних ділянок, надання дозволів на розробку та затвердження 

технічної документації  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, приватизації 

земельних ділянок.  

Орган реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про 

затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

до єдиного державного реєстру» реєстрація місця проживання проводиться в приміщенні 

Кучурганської сільської ради. 

Обов’язки спеціаліста з реєстрації місця проживання виконує Пономарьова Людмила 

Олегівна. 

За звітний період було здійснено: 

- реєстрацію місця проживання - 119 осіб; 

- зняття з реєстрації місця проживання - 64 осіб; 

- опрацьовано  33 вхідних повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання; 

-  відправлено 14 повідомлень  про зняття з реєстрації місця проживання в інші відділи 

реєстрації місця проживання; 

- видано 56 довідок про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян. 



Військкомат   

Один громадян був призван на строкову військову службу до Збройних сил України.  

Характеристик на призовників надано 5. 

Співпрацюємо також з Роздільнянським відділенням поліції. За письмовими запитами 

працівників поліції секретарем сільської ради надаються довідки-характеристики 

громадянам різних категорій. 

 Адміністративна комісія 

При Кучурганській сільській раді працює адміністративна комісія. 

З початку 2017 року проведено 8 засідань адміністративної комісії Кучурганської сільської 

ради. 

На розгляд адміністративної комісії загалом надійшло 8 протоколів про адміністративні 

правопорушення громадян, 2 з яких направлено з державних органів РАЦС та 1 з 

управління ПП у місті Одесі ДПП. 

Надійшли протоколи за порушення, визначені ч.2 ст. 212-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення — повідомлення неправдивих відомостей державним 

органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини, у 

кількості  2 адміністративні протоколи, винесено адміністративне стягнення у вигляді 

штрафу у розмірі 34 гривені. За порушення ст.152- порушення державних стандартів норм 

і правил у сфері благоустрою населених пунктів надійшов 6 протоколів, накладено штрафи 

у розмірі 1700 гривень. 

Сільська рада співпрацює з ВП ГУНП в Одеській області та відділом реєстрації актів 

цивільного стану, які спільно з адміністративною комісією ведуть боротьбу з 

правопорушеннями. 

Сільський Будинок культури  

В сільському будинку культури діє 5 гуртків художньої самодіяльності. Колектив 

сільського Будинку культури приймав участь в усіх культурно-масових заходах, які 

проводились на протязі звітнього року. 

З сільського бюджету було виділено кошти на придбання костюмів для більш яскравих 

виступів колективів сільського БК. 

Різдвяний вертеп: 



 

Конкурс «Місіс Кучурган 2017»: 

 



 

Розважальна програма, присвячена Дню захисту дітей: 

 

Святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України: 



 

В 2017 році сільською радою було продовжено роботи по проведенню капітального 

ремонту залу Будинку культури: 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



Крім того, було виділено кошти на придбання 5-ти електричних конвекторів.   

 

 Фізична культура і спорт 

На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в с. Кучурган 

Роздільнянського району на 2016-2018 роки з сільського бюджету було витрачено - 

22 630,00 грн. на придбання спортивного інвентарю для дитячої спортивної команди села 

Кучурган. 

Медицина 

З метою створення умов ефективного функціонування в галузі медицини з сільського 

бюджету було виділено кошти на придбання 2-ох електричних конвекторів. 

Сільська бібліотека 

Для поліпшення якості роботи бібліотекара було витрачено 6 000,00 грн. на придбання 

принтера. 

Плани на 2018 рік: 

1. Завершити капітальний ремонт Будинку культури; 

2. Продовжувати ремонт доріг села Кучурган; 



3. Закінчити заміну водопровідної мережі частково по таким вулицям: Гагаріна, Миру, 

Львівська та Шкільна.  

4. Ліквідувати всі несанкціоновані сміттєзвалища; 

5. Виділення земельної ділянки під кладовище та виготовлення документації із 

землеустрою; 

6. Встановлення зупинок громадського транспорту; 

7. Встановлення стели при в’їзді в с. Кучурган; 

8. Озеленення паркової зони с. Кучурган. 

Хочеться побажати всім нам й у подальшому спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, 

але це можливо лише тоді, коли кожен з нас буде відноситись до села в цілому, як до своєї 

домівки. А ми завжди налаштовані на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає щось 

зробити для себе і свого села. 

Я вдячний усім тим, хто допомагав раді практичними справами, своїм досвідом, 

конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями робити добрі справи для наших 

мешканців. 

Особисто хочу подякувати членам виконавчного комітету, депутатам за взаєморозуміння і 

взаємодію по вирішенню існуючих проблем, за високий рівень відповідальності та 

вимогливості до себе і поставлених завдань, за принциповість та ініціативність, а також 

відданість спільній справі – покращенню добробуту наших односельчан. Сподіваюсь на 

подальшу співпрацю у наступному періоді роботи. 

Будемо і надалі докладати зусиль для покращення якості проживання нашого населення для 

того, щоб спільними зусиллями зробити наше село найкращим. 

 


