
ЗВІТ ГОЛОВИ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СИЧА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА

Шановна громадо, дорогі односельчани!
Йдучи на посаду голови ОТГ, я твердо

переконаний: «Зберегти село, захистити
інтереси громади, почути наболіле й знайти
шляхи вирішення проблем людей – головне

завдання очільника громади»!

Наша ОТГ створена 29 жовтня 2017 року, до складу входять:
с.Лука-Мелешківська — 4 тис. 465 чол.
с.Яришівка — 1 тис. 259 чол.
с.Тютьки - 704 чол.
с.Іванівка - 586 чол.

с.Прибузьке - 403 чол.
с.Цвіжин -170 чол.
с.Лани - 49 чол.
с.Студениця - 45 чол.

Станом на 01.01.2020 року, на території Лука-Мелешківської ОТГ проживає 7 тис. 681 громадян.
На бюджеті Лука-Мелешківської ОТГ знаходяться:
 Лука-Мелешківська сільська рада;
 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради;
 Лука-Мелешківський ліцей;
 Прибузька філія;
 Яришівська філія;
 Іванівська філія;
 Заклад дошкільної освіти "Веселка” с.Лука-Мелешківська;
 Заклад дошкільної освіти “Журавлик” с.Яришівка;
 Лука-Мелешківський Будинок культури;
 Іванівський Будинок культури;
 Тютівський сільський клуб;
 Прибузький сільський клуб;
 Яришівський сільський клуб;
 Цвіжинський сільський клуб;
 Бібліотека с.Яришівка;
 Лука-Мелешківська Дитяча школа мистецтв;

с. Лука-Мелешківська 
Благоустрій  
 Асфальтовано вулиці: Незалежності, Шевченка, Київська, Коцюбинського, Вінницька,

Польова, дорога на Тюшки;
 Тиврівське шосе - виготовлено проектно-кошторисну документацію; 
 Зроблена вся проектно-кошторисна документація на 8 свердловин. З них пробурено 2 

сведловини та проведено 3 км водогону по вул.Незалежності, коцюбинського, Вінницька 2;
 Зроблено освітлення вул.Тиврівське шоссе (4км), Вінницька 1, 2, Мічуріна, Лісова, 

Київська, Шевченка, Коцюбинського, Незалежності. В інших встановлено ліхтарі;
 Встановлено нові павільйони автобусних зупинок; 
 Встановлено світлофори;
 Обладнано 3 ігрові майданчики;
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 Очищено ставок;
 Встановлено відеоспостереження по всіх селах ОТГ; 
 Обрізано дерева;
 Благоустрій кладовища;
 Запущено  маршрут  № 27 муніципального автобуса с.Лука-Мелешківська – Зал.вокзал
Медицина
Лікарня
 Проведено каналізацію, обладнано туалет; 
 Придбано автомобіль;
 Викопано колодязь;
 Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт лікарні;
 Виділено місце для інклюзивно-ресурсного центру, придбано все необхідне обладнання.
Освіта  .    Ліцей

 Виготовлено проектно-кошторисну документацію на добудову школи;
 Обладнано спортивний та тренажерний майданчик біля школи; 
 Придбано два шкільних автобуси;
 Замінено покрівлю школи;
 Установлено два газових котли для малої школи та два твердопаливних котли для великої;
 Побудовано забор біля школи;
 Викопано свердловину;
 Відремонтовано їдальню, закуплено обладнання
Дитсадок «Веселка»
 Заміна котлів на міні котельні;
 Закуплено для пральні  2 пральні машини автомат;
 Встановлено дитячий майданчик на групу «Капітошка»;
 Заміна електрообладнання в закладі: розетки, вимикачі, світильники;
 Встановлено дитячий майданчик на групу  раннього віку;
 Закуплено холодильник на харчоблок та принтер;
 Закуплено інвентар по протипожежній безпеці;
 Відкриття 7-ої групи;
 Зроблено парковку біля садочка;
 Зроблено козирок біля входу в заклад.
Культура
Будинок культури
 проведено капітальний ремонт фасаду Будинку культури,  зроблено ремонт підвального

приміщення, ремонт колишньої кіноапаратної;
 Замінено вікна та двері в глядацькій залі та кімнатах гурткової роботи на пластикові;
 В глядацькій залі замінено електропроводку та підключено електричне опалення;
 Придбано 4 електричних конвектори. Упорядковано електрощитову, замінено прожектори

на сцені;
 Придбано меблі (шафи, столи, стільці);
 Придбано карнизи та пошито тюлі та ламбрекени на вікна глядацької зали;
 Пошито нові штори на сцену;
 Придбано музичні інструменти, звукопідсилюючу та світлову апаратуру, сценічні 

костюми.
Дитяча школа мистецтв
 До вересня 2019 року Лука-Мелешківська дитяча школа мистецтв знаходилась на балансі

Відділу культури Вінницької райдержадміністрації 
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 Перейшовши  на  баланс  Лука-Мелешківської   сільської  ради,  було  придбано  музичні
інструменти  та  обладнання  а  саме:  синтезатор,  скрипка,  баян,  бандура,  звукознімачі,
музичне обладнання;

 закуплено 20 пар сценічного взуття;
 спонсорська  допомога  в  виділенні  транспорту  для  перевезення  дітей  на  конкурси  та

фестивалі; 
 облаштування козирка при вході в заклад;
 обрізка дерев та встановлення освітлення на території школи мистецтв
Перспективи:
 Зробити дитячий майданчик з зупинкою та карманом біля магазину «Віто»;
 Реконструкція школи;
 Ремонт доріг, освітлення;
 Будівництво водогонів;
 Обладнати внутрішню вбиральню в Будинку культури, ремонт глядацької та танцювальної

зали;
 В дитсадочку відремонтувати методичний кабінет, замінити двері та плитку в коридорах, 

встановити твердопаливний котел;
 Зробити капітальний ремонт лікарні

с. Яришівка
       Благоустрій  
 Регулярна очистка вулиць від снігу;
 Обрізка дерев;
 Рекультивація сміттєзвалища;
 Поточний ремонт доріг з підсипанням щебеневою сумішшю (села Лани, Студениця, 

Яришівка);
 Благоустрій території перед старостатом (зупинка, парковка для автомобілів, 

озеленення, садовопарковий дизайн) ;
 Оновлення парку Слави в с. Яришівка;
 Встановлення Поклонного хреста при вїзді в с. Яришівку;
 Підключення с. Яришівки до мережі інтернет;
 Встановлення систем відеонагляду;
 Проведення вуличного освітлення протяжністю 21 км.

Культура
 Ремонт робочого кабінету директора БК с. Яришівки. Придбання ноутбука, проектора, 
світлового приладу, мікшерного пульту, мотокоси, жалюзей;
 Виготовлення технічної документації на приміщення Будинку культури;
 Виготовлення проектно-кошторисної документації на земельну ділянку Будинку 

культури.
Мед      ицина  
 Виготовлено технічну документацію на будівлю ФАПу;
 Проведено перекриття будівлі ФАП. Проведено центральне водопостачання.
Освіта 
 Заміна газового котла з опалення шкільного приміщення;
 Заміна вікон у приміщенні школи у кількості 37 од;
 Заміна паркану та брами;
 Щорічний поточний ремонт школи, обрізка дерев;
 Очищення та ремонт систем водовідведення;
 Ремонт даху школи (їдальні) ;
 Ремонт шкільного водогону;
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 Заміна електропроводки у приміщенні школи ;
 За три роки на різні потреби школи було витрачено 533 тис. грн.    
Дитсадок «Журавлик»
 Заміна газового котла Реконструкція систем опалення Обладнання відмостки 

приміщення дитсадка. Підведення мережі Інтернет;
 Встановлення систем водовідведення;
 Придбання та укомплектування пожежного щита;
 Реконструкція підвального приміщення;
 Заміна двох дверних луток у приміщенні дитсадка;
 Проведення ремонту доріжок до приміщення дитсадка;
 Виготовлення та встановлення бесідки у дворі дитсадка;
 Встановлення нового умивальника;
 Щорічний поточний ремонт приміщення дитсадка.
Перспективи:    Утеплення дитячого садочка, ремонт Будинку культури, ремонт 

центральної дороги, очистка ставка в центрі села.

с. Прибузьке
Б  лагоустрій      
 Асфальтовано вулицю до господарства;
 Встановлено автобусні зупинки; 
 Встановлено вуличне освітлення;
 Обрізка дерев на кладовищі; 
 Ремонт дороги;
 Реконструкція пам’ятника загиблим воїнам

    О  світа      
В школі:
 Надавалась грошова винагорода переможцям шкільного щорічного конкурсу«Учень року»;
 Оплачувались щорічні екскурсії випускного класу;
 Відкриття дошкільного підрозділу та закупівля штор-жалюзей, килимового покриття, 

іграшок, спортивного інвентаря;
 Будівництво артезіанської свердловини;
 Капітальний ремонт шкільної їдальні із повною заміною меблів, обладнання, витяжки;
 Заміна тепломережі;
 Придбано 2 ноутбуки, проектор;
 Заміна всіх вікон та дверей в приміщенні школи та котельні;
 Реконструкція котельні: заміна старих котлів на нові твердопаливні;
 Відкрито садочок, введена ставка методиста-вихователя в дошкільному підрозділі.
Культура
Відкрито клуб, зроблено сучасний ремонт, внутрішня вбиральня;
Облагороджена та огороджена територія, встановлено дитячий майданчик; 
Проведено інтернет,придбано ноутбук;
Фінансова підтримка в організації культурно-масових заходів                                         
Мед      ицина  
 Зроблено ремонт ФАПу, придбано обладнання;

Перспективи:    ремонт доріг, благоустрій кладовища, освітлення
                                                         с. Тютьки
Б  лагоустрій      
 Встановлено ігровий майданчик ;
 Обладнано спортивний майданчик;
 Обладнано кармани для автобусних зупинок та встановлено автобусні зупинки;
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 Обрізка дерев на кладовищі;
 Реконструкція пам’ятника загиблим воїнам;
 Освітлення 
 Культура
 Зроблено ремонт приміщення клубу;
 Проведено інтернет;
 Надано приміщенню статус « клуб», тим самим робочі місця;
 Придбано ноутбук

Мед      ицина  
 Зроблено ремонт ФАПу

Перспективи:    ремонт доріг, благоустрій кладовища, освітлення
с. Іванівка

Б  лагоустрій      

 Проведено ремонт під’їзної дороги до села;
  Проведено санітарну обрізку алеї дерев вздовж під’їзної дороги;
  Встановлено новий павільйон зупинки автобуса при в’їзді в село;
  Замінено павільйон зупинки автобуса в кінці вул. Української;
  Встановлені урни для сміття на зупинках автобуса;
  Проведені підготовчі роботи для облаштування водогону в селі, а саме: виготовлено 

проектну документацію та викопано свердловину на території лікарні;
  Проведено вуличне освітлення;
  При в’їзді в село встановлені дорожні знаки та «поклонний» хрест;
 Проведена санітарна обрізка «аварійних» дерев;
 Впорядковано могилу «невідомого солдата»;
  Встановлена залізобетонна огорожа «нового» кладовища;
  Щороку двічі обкошується територія кладовища від бур’янів
Освіта.   Школа      
  Проведено покраску зовнішніх стін приміщення;
  Розпочаті роботи по облаштуванню дошкільного дитячого закладу в приміщенні школи.

Підготовлені кімнати для подальшого проведення ремонту;
  Заготовлено дрова для котельні школи 
Культура. Будинок культури
 Замінено вікна першого поверху;
  Відремонтовано фойє;
  Облаштовано приміщення пошти;
  Відремонтовано приміщення сільської ради;
  Відремонтовано приміщення глядацької зали з облаштуванням сцени;
  Відремонтовані підсобні приміщення;
  Облаштовано опалення глядацької зали;
  Розпочаті будівельні роботи для розміщення спортивного залу в Будинку культури

Перспективи:    Провести водогін, завершити ремонтні роботи в спортивному комплексі та 
дитячому садочку, ремонт доріг, благоустрій кладовища

с. Цвіжин
Б  лагоустрій      

 Капітально відремонтовано приміщення школи, в якому розміщено клуб;
  В приміщенні клубу встановлено опалення;
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  Встановлена залізобетонна огорожа території клубу;
  Впорядковано територію та облаштовано дитячий майданчик;
  Відремонтовано дорогу до села через «Кльове місце», що значно скоротило відстань до

м. Вінниця;
  При в’їзді в село встановлено автопавільйон, дорожній знак «Цвіжин» та « поклонний» 

хрест;
  Проведено часткову підсипку вулиці Д.Нечая;
  Проведено санітарне видалення аварійних дерев на кладовищі;
  Упорядковано територію «старого» садка, дрова отримали малозабезпечені жителі села
Перспективи:    ремонт центральної дороги, благоустрій кладовища, освітлення

    
Інформація про причини зниження або темпів приросту більш як в 1,2 рази основних

джерел доходів загального та спеціального фондів станом на 01.10.2020 року 
по Лука-Мелешківській громаді

ТОВ "АГРАНА ФРУТ" - Сприятливі погодні умови в серпні місяці призвели до активного
довиконання  плану по тонажу та вплинули на кількість найманих робітників, оскільки рясні дощі
не давали змоги розпочати збір нового врожаю раніше

ТОВ "Шляхбуд" - ТОВ "Шляхбуд" в ІІ кварталі 2019 року перереєструвалися (змінили місце
реєстрації)

ТОВ  "Вінкомподілля",  ТОВ  "Селищанське",  ТОВ  "Агробуг"  -  У  2019  році  була
переплата,у зв'яку зтим, що була змінена нормативно-грошова оцінка землі, згідно якої ставка
зменшилась.

ТОВ "Лучанка" ,ТОВ «Сергіївський смак» - Зменшення відбулось у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)

НЕК "Укренерго"-  Була виготовлена нова нормативно-грошова оцінка землі, згідно якої, в
кілька разів зменшилась плата за землю
      ТОВ "Ковінько-Ковбаси"- Будівлі промисловості, зокрема: виробничі корпуси, цехи, 
складські приміщення промислових підприємств - не є об’єктом оподаткування  (підпункт «є» 
підпункту 266.2.2 пункту 266.2 ст.266 ПКУ в редакції ЗУ від 16.01.2020р.№466-ІХ)
       Плата за землю – всього - Було збільшено ставку земельного податку на 2020 рік (згідно 
рішення 24 сесії 7 скликання від 21 червня 2019 року №495), а саме по КЕКД 18010700 
"Земельний податок з фізичних осіб", що призвело до збільшення приросту та  вплинуло на 
загальну суму плати за землю….

      Поступово маємо досягати  високих стандартів для  життя нашої громади.
Кожне село в нашій ОТГ має бути відроджене, осучаснене й комфортне для
проживання  молодих сімей, людей похилого віку, родин. 
Керівник  має  справедливо  підходити  до  розвитку  усіх  сіл.  Кошти  на  села
розподілятимуться пропорційно, щоб жодне село не було обділене і відчувало
себе необхідним у родині Лука-Мелешківської ОТГ!
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