


25 жовтня 2020 року був  
обраний  головою 

Зарічненської селищної 
територіальної громади . 

17 листопада 2020 року на засіданні першої сесії 
Зарічненської селищної ради восьмого скликання приступив 
до виконання своїх повноважень, як селищного голови.



 Створена у листопаді 2020 року шляхом приєднання Борівської (сіл

Борове, Лисичин, Млинок), Вичівської (сіл Вичівка, Бродниця, Бутове),

Дібрівської (сіл Дібрівськ, Вовчиці, Зелена Діброва), Кухітсько-

Вільської (сіл Кухітська-Воля, Острівськ, Ждань), Морочненської (сіл

Морочне, Мутвиця), Неньковицької (сіл Неньковичі, Комори),

Новорічицької (сіл Новорічиця, Голубне), Перекальської (сіл Перекалля,

Річки, Тиховиж), Річицької (сіл Річиця, Привітівка, Коник), Серницької

(сіл Серники, Соломир, Олександрове, Бір) сільських рад.

До складу Зарічненської селищної територіальної громади

увійшли 10 сільських рад та Зарічненська селищна рада (31
населений пункт).

Адміністративний центр ТГ- смт Зарічне

Площа території   ТГ- 200,321 кв.км. 

Населення: 29459 особи

Адреса: вул. Центральна, 11, смт Зарічне, Вараський райн, 

Рівненська обл.  

Поштовий індекс: 34000

E-Mail адреса: radazarich@ukr.net

Зарічненська селищна рада ТГ



ПІП Посада

Квачук Богдан Валентинович Селищний голова

Ніколайчук Вікторія Анатоліївна Заступник селищного голови

Пронькіна Наталія Станіславівна Секретар селищного голови

Полюхович Марина Олександрівна Секретар виконавчого комітету

Горбатюк Любов Василівна староста сіл Перекалля, Річки, Тиховиж

Грицевич Галина Олексіївна староста сіл Бродниця, Бутове, Вичівка

Блищик Ольга Володимирівна староста сіл Вовчиці, Дібрівськ, Зелена Діброва

Тишковець Василь Олександрович староста сіл Морочне, Мутвиця

Полюхович Анатолій Васильович староста сіл Бір, Олександрове, Серники, Соломир

Шрамович Тетяна Володимирівна староста сіл Голубне, Новорічиця

Чередько Олександр Васильович староста сіл Комори, Неньковичі

Дякова Світлана Сергіївна староста сіл Коник, Привітівка, Річиця

Мусійчук Іван Васильович старостасіл Ждань, Кухітська Воля, Острівськ

Калюта Микола Іванович староста сіл Борове, Лисичин, Млинок

Диковицький Володимир Миколайович В.о. директора Нобельського Національного Парку

Кох Микола Миколайович Начальник Зарічненського РЕМ

Калюта Сергій Миколайович Начальник відділу у Зарчненському районі ГУ 

Держгеокадастру Рівненської обл.

Креневич Яна Анатоліївна Сімейний лікар

Місюра Вікторія Ігорівна Начальник центру надання адміністративних

послуг Зарічненської селищної ради

Склад  виконавчого комітету



№ Призвіще, ім’я, по батькові Дата народження

1 Авдейчик Валентина Василівна 22.05.1977

2 Алексіюк Тамара Гнатівна 12.02.1971

3 Брень Петро Леонідович 23.03.1974

4 Полюхович Віра Анатоліївна 19.01.1990

5 Кирикович Зоя Леонідівна 11.09.1974

6 Кулаков Іван Андрійович 07.07.1996

7 Лишній Вячеслав Миколайович 07.10.1974

8 Мельник Олександр Миколайович 18.12.1969

9 Мінчук Тетяна Іванівна 22.04.1979

10 Мітітюк Олег Дмитрович 09.08.1972

11 Савич Микола Дмитрович 19.12.1972

12 Полюхович Василь Іванович 23.05.1968

13 Полюхович Іван Михайлович 19.10.1980

14 Полюхович Сергій Іванович 20.06.1986

15 Пронькіна Наталія Станіславівна 26.09.1976

16 Пюро Володимир Йосипович 21.04.1977

17 Саган Віталій Павлович 25.04.1962

18 Сарич Віталій Сергійович 06.08.1957

19 Свирид Василь Мартинович 03.12.1966

20 Тумаш Павло Павлович 18.11.1975

21 Філіц Василь Володимирович 11.01.1986

22 Чепура Раїса Федорівна 20.10.1958

23 Філончук Леонід Михайлович 05.09.1959

24 Цермолонський Юрій Миколайович 08.07.1998

25 Черевко Людмила Опанасівна 02.02.1962

26 Улітко Віктор Миколайович 22.10.1987

Склад  депутатського комітету



Проведено-17 засідань 
виконавчого комітету 

Розглянуто та прийнято -166  рішень 

Діяльність  виконавчого комітету



Діяльність депутатського комітету
За 2021 рік було проведено: 

10 пленарних
засідань сесій Прийнято: 569 рішень



Засідання виконавчого комітету



Засідання оргкомітету

позачергова восьма 

сесія Зарічненської 

селищної ради

Апаратна нарада



Сесії, наради 





Робочі візити та зустрічі



Пам'ятні дати і скорботні дні Професійні свята



Економіка 

Розроблено та затверджено - 30 рішень селищної ради;

схвалено виконкомом селищної ради - 14 проектів рішень ;
затверджено - 11 рішень;

підготовлено та затверджено - 2 розпорядження селищного 
голови;
створено -5 робочих груп та комісій селищної ради;
розроблено та затверджено - 16 програм, які реалізуються на 
території громади;
розроблено та затверджено “Програму соціально-економічного, 
культурного та іншого розвитку Зарічненської селищної 
ради на 2021 рік”;
сформований - Паспорт Зарічненської селищної 
територіальної громади;
розроблено та затверджено - Перспективний план розвитку 
Зарічненської селищної територіальної  громади на 2021-
2023 роки;



« Стратегії розвитку Зарічненської селищної територіальної 
громади на 2022-2027 року»;

- прийнято 5 рішень, що носять регуляторний характер, а саме:

“Про встановлення єдиного податку на території 

Зарічненської селищної територіальної громади”;
“Про встановлення податку на землю на території 
Зарічненської селищної територіальної громади”;

“Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території Зарічненської селищної  
територіальної громади”;

“Про встановлення туристичного збору на території Зарічненської 
селищної територіальної громади”

“Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на 
території Зарічненської селищної територіальної громади”.

 сформований перелік нерухомого майна комунальної власності 
Зарічненської селищної територіальної громади;

здійснюється щомісячний моніторинг:
 роботи промислових підприємств громади;

 мережі об’єктів торгівлі та зберігання пального;



 прийом документів від населення для отримання передбаченої
в державному бюджеті на 2021 рік спеціальної бюджетної
дотації за наявні бджолосім’ї

 власників металевих бочок для виготовлення 
дерев’яного вугілля;

 суб’єктів господарювання, які проводять господарську 
діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

 підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства;

 лісопильних та деревообробних підприємств;

 проводиться щомісячний моніторинг цінової ситуації в 
регіоні;



Архітектура, містобудування, житлово-
комунальне господарство, благоустрій  та 

інфраструктура

 реконструкцію вуличного освітлення по вул. 
Партизанська в с. Серники на суму 167154,00 гривень.

 затверджено генеральний план та план 
зонування території с.Дібрівськ;

 поточного ремонту покриття вулиці 
Фестивальна в смт Зарічне;

 проведено коригування робочого проекту та 
Державної експертизи кошторисної документації за
робочим проектом на «Капітальний ремонт покриття
вул. Центральна в с.Новорічиця Зарічненського району
Рівненської області», загальна кошторисна вартість
ремонту становить 11 442 237,00 гривень;

 виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
підготовчі роботи під асфальтне покриття на вул. 
Квітнева в смт Зарічне в сумі 15000,00 гривень;



На забезпечення пожежної охорони 

Зарічненською селищною радою 

використано коштів в сумі 203 тис.грн.



З селищного бюджету на виконання 

програми надано фінансову підтримку 

місцевому архіву в сумі 39,6тис.грн. 



Центр надання 
адміністративних послуг 

надає                                

164 
адміністративні 

послуги. 

Адміністративні послуги 
соціального характеру надають в 
ЦНАПі та  через ПК «Соціальна 

громада»



Виконавчий апарат здійснює 
організаційне, правове, інформаційне, 

аналітичне, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності селищної 

ради, постійних комісій, забезпечує 
взаємодію з органами виконавчої 

влади, органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування. 

Зарічненська селищна рада здійснює 
свою діяльність відкрито і гласно.

На офіційному сайті селищної ради 

систематично висвітлюється інформація 
про діяльність селищної ради, заходи, які 

проходять на території громади. Також 
інформація про діяльність ради друкується 

і на сторінках газети «Полісся». Це дає 
змогу громадськості ознайомлюватися з 

подіями, що відбуваються за участю 
керівництва та депутатів селищної ради, 

посадових осіб місцевого самоврядування, 

знайомитися з нормативними актами, що 
приймаються. 



Фінанси ТГ 









Заборгованість по заробітній платі та за 
спожиті енергоносії станом на 01.07.2021 

року по всіх бюджетних установах громади 
відсутня.



Освіта, культура, молодь та спорт



На утримання та 
повноцінне 

функціонування із 
бюджету селищної ради 

використано суму 

3 млн.841 тис.грн





Стартував Арт-проект Мріємо та 
діємо в Зарічненської громаді! 



Фінансування закладів освіти складають 179 млн. 65 
тис.грн., гімназій та ліцеїв -158 млн. 558 тис. грн., заклади 

позашкільної освіти – 1 млн.684тис.грн.





Заклади дошкільної освіти –
18 млн.823 тис грн



функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, 

будинок учнівської молоді, інклюзивно-ресурсний 
центр та школа естетичного виховання.



На території громади функціонують 
комунальні підприємства Добробут, Злагода, 

Сніжинка 



"Зарічненська багатопрофільна лікарня" та 
«Зарічненський центр первинної медико-

санітарної допомоги»





Функціонує відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання одиноких громадян (с. Вичівка). 



З місцевого бюджету  іншим місцевим 
бюджетам та державному бюджету надано 

субвенцію в сумі 2 млн 079 тис.грн, 

субвенцію отримали місцева пожежна, 
поліція, служба безпеки України, 

військомат. 



Готовий вислухати всі ваші зауваження і пропозиції і врахувати 
їх у подальшій спільній роботі. Ми знаємо свої слабкі місця, 
недоліки, які будемо виправляти. Проте, вся робота і моя, як 
голови, і виконавчого апарату у вас на очах. Я розумію свою 

особисту відповідальність перед громадою за кожне наше 
рішення, кожний наш практичний крок. 



Мешканці нашої селищної територіальної громади чекали і 
чекають від місцевої влади виважених рішень та позитивних 
результатів при вирішенні будь-яких питань життєдіяльності 
громади. Я завжди налаштований на плідну співпрацю та на 

діалог з усіма, хто бажає щось зробити корисне для свого села чи 
селища.



Я вдячний усім, хто допомагав 
селищній раді в цей нелегкий період 

розвитку практичними справами, 
своїм досвідом, конструктивними 

порадами та об’єктивними 
зауваженнями. 



Слова вдячності хочу виразити 
тим людям, котрі не побоялись 

в період об’єднання, без досвіду, 
стати частиною моєї команди, 
старостам сіл. І в продовження 
своїх слів, дозвольте вручити 

подяки та подарунки.




