ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
23 квітня 2019 року

смт Велика Димерка

№ 100

Про затвердження звіту про роботу
старости Шевченківського старостиньского
округу

Заслухавши звіт Йовенка Володимира Михайловича, старости Шевченківського
старостинського округу, про проведену роботу в старостинському окрузі та
виконання положень програми соціально-економічного, культурного та
духовного розвитку села Шевченкове в 2018 році, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити звіт Йовенка Володимира Михайловича, старости
Шевченківського старостинського округу, про проведену роботу в
старостинському окрузі та виконання положень програми соціальноекономічного, культурного та духовного розвитку села Шевченкове в 2018 році
(додається).

Селищний голова

А. Бочкарьов

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Великодимерської селищної
ради від 23.04.2019 року
№ 100
Звіт Йовенка Володимира Михайловича, старости Шевченківського
старостинського округу
На території Шевченківського старостинського округу проживає 3692 чол. В
тому числі: громадян працездатного віку 2244 чол. або 61% від загального
населення, пенсіонерів - 785 чол. або 21% від загального населення, дитяче
населення - 663 чол. або 18% (від 0 до 18 років).
За січень – грудень 2018 року для отримання соціальних послуг до
Шевченківського старостату звернулося 385 осіб щодо оформлення субсидії та
71 особа для отримання соціальної допомоги. Видано повідомлень по субсидії
– 287.
Згідно програми « Турбота» 36 жителям села надана одноразова матеріальна
допомога( на лікування та ліквідації наслідків пожежі).
Зокрема, за сприянням служби зайнятості працевлаштована 1особа. Станом
на 01.01.2019 року на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості
перебуває 4 мешканці с. Шевченкове.
На особистий прийом до старости с. Шевченкове звернулося 218 осіб з різних
питань.
Спеціалістами
Шевченківського старостинського округу за період з
01.01.2018 року по 31.12.2018 року видано довідок різного характеру - 1922,
реєстрація місця проживання -173, зняття з реєстрації місця проживання -120,
вчинено 88 нотаріальних дій: це посвідчення доручень- 53, складання заповітів
-27, посвідчення підпису та копій – 8, проведено 60 державних реєстрацій актів
цивільного стану, а саме:10– народжень,41- смертей, 9- шлюбів. Вхідні листи 237, вихідні листи- 264, скарг-15.
На військовому обліку перебуває 674 військовозобов’язаних , серед них 53
призовників.
Проведено зміни власників погосподарського обліку-161.Прийнято заяв та
оформлено технічної документації на земельні ділянки -79.Видано квитанцій
на сплату земельного податку- 810.
На території села налагоджене систематичне вивезення та сортування сміття.
На сьогоднішній день заключено 440 договорів . з жовтня місяця по теперішній
час зібрано 79 тис. грн..
Обладнано майданчики для встановлення нових баків для сміття, але на
масиві КСП «Бобрицьке» ще не зроблено майданчик.

За період з січня 2018 року заасфальтовано 2 вулиці: це вул. Шкільна та
частково вул. Глібова.
Асфальтування вул. Мічуріна та вул. Михайлівська перенесено на 2019 рік.
В селі налічується 60 вулиць та провулків . З них освітлено вул. Київська,
Першотравнева, частково вул. Гоголівська та вул. Вокзальна(всього 54
світлоточки). За 2018 рік жодної світлоточки не облаштовано.
В минулому році збудовано нову свердловину але до теперішнього часу
вона в експлуатацію не введена.
Станом на 01.01.2019 року на території старостату розташовані підприємства
різних форм власності:
головний матеріальний склад Південно-західної
залізниці,ТОВ «Компанія Полісся», ТОВ «БМБ Бленд»,ПП Деревообробний
завод «Брама», Шевченківський завод продтоварів, База МТЗ АПК, ТОВ АПК,
Украгрокомплектмонтаж ,ТОВ « Іверія-Агро»,ТОВ « Бобрик»,ТОВ « БобрикГрад», СТ « МПО»( ширпотреб).
На території сільської ради функціонує КЗ « Шевченківське НВО ЗЗСО –
ЗДО» , де навчається 375 учнів та 137 дітей дошкільного віку.
Медичне обслуговування населення здійснює Шевченківська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини Броварського районного центру
первинної медико-санітарної допомоги Київської області, яку відвідує в
середньому 41 чоловік на день. Заключено договорів на надання медичних
послуг – 1965. Мешканців обслуговують 1 лікар, 1 фельдшер та 2 медичні
сестри. На сьогоднішній день недостає 1 лікар та педіатр.
Будинок культури с. Шевченкове потребує капітального ремонту, але в
будинку культури функціонують: дитячий вокальний ансамбль, жіночий
вокальний ансамбль, вокально-інструментальний ансамбль, гурток художнього
читання, гурток естрадної пісні. В селі постійно проводяться культурно-масові
заходи.
На території села працює 28 магазинів із них: 16 продовольчих, 6 промислових
та 3 магазини змішаного типу; 3 кіоски. Крім того, працює 2кафе, 2 аптека, 3
перукарні.
Транспортне обслуговування надається залізничним транспортом та
маршрутними автобусами, які забезпечують: проїзд жителів села до м. Бровари
та м. Київ.
Село повністю газифіковане та частково телефонізоване.
Проблемними питаннями, що потребують вирішення є:
Лікар сімейної медицини;
Дитячий лікар;
реконструкція систем водопостачання та водовідведення;
відновлення вуличного освітлення;
ремонт та будівництво доріг;
технічне обслуговування та ремонт об’єктів комунальної власності;
часткове встановлення баків для сміття.
Староста

В.М. Йовенко

