Додаток 1
до рішення селищної ради
від 01.08.2019 р. № 535 XXVI-VII
Звіт про хід виконання програми соціально-економічного, культурного і духовного
розвитку Великодимерської ОТГ на 2019 рік
Відповідно до рішення селищної ради від 20 грудня 2018 року № 382 ХVIII-VII «Про
програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» робота структурних підрозділів виконкому
Великодимерської селищної ради, протягом І півріччя 2019 року була спрямована на
забезпечення досягнення показників програми економічного і соціального розвитку
громади.
Станом на 01.07.2019 року «Програма соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
об’єднує 20 програм.
Загальна сума фінансування по програмах 168 315,855 тис. грн., виконано 80 639,602
тис. грн., це 48 % , а саме:
Перелік Програм, фінансування яких планується здійснювати
у 2019 році за рахунок коштів державного та місцевого бюджету
№
п/п

1

2

3

4

5

Назва програми

Фінансування
у 2019 році
(тис. грн)

ПРОГРАМА
«Висвітлення діяльності Великодимерської
селищної ради засобами масової інформації на
2018-2020 роки»

0

ПРОГРАМА
«Фінансування проведення заходів
профілактики та ліквідації африканської чуми
свиней (АЧС) Великодимерської ОТГ на 2019
рік»

0

ПРОГРАМА
«Організація та проведення громадських та
інших робіт тимчасового характеру у
Великодимерській ОТГ на 2019-2021 роки»

0

ПРОГРАМА
«Розвитку та функціонування системи освіти
Великодимерської ОТГ на 2018 - 2019 роки»
ПРОГРАМА
«Регулювання та розвиток земельних відносин
на території Великодимерської селищної ради
на 2019 – 2021 роки»

89 526,3

Виконання
у 2019 році
(тис. грн)

43 392,1

0
2 800,0

ПРОГРАМА
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9
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«Покращення надання вторинної медичної
допомоги населенню Великодимерської
об’єднаної територіальної громади та
відновлення матеріально-технічної бази
комунального некомерційного підприємства
«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»
Броварської районної ради Київської області та
Броварської міської ради Київської області на
2018 - 2019 роки»
ПРОГРАМА
«Фінансове забезпечення Комунального
некомерційного підприємства Броварської
районної ради «Броварський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» та
невідкладної медичної допомоги Філії КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної
медичної допомоги» на 2019 рік».
ПРОГРАМА
«Розвиток, ремонт та утримання обєктів
житлово-комунального господарства,
благоустрою та соціально-культурного
призначення Великодимерської об єднаної
територіальної громади на 2019-2023 роки»
ПРОГРАМА «Турбота на 2019 рік»
ПРОГРАМА
«Харчування закладів освіти Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
ПРОГРАМА
«Оздоровлення та відпочинок дітей
Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік»
ПРОГРАМА
«Навчання, підготовка, підвищення
кваліфікації виборних та посадових осіб
Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік»
ПРОГРАМА
«Розвиток фізичної культури і спорту на
території Великодимерської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік»

9 832,1

17 364,10

1 920,5
2 221,44

14 001,9
33 202,00

2 254,0

1 920,5
4 597,0

10 486,0

460,3
1 260,0

20,5
30,0

1 127,0

721,6
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ПРОГРАМА
«Розвитку культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік»

3 701,1

2 276,1

ПРОГРАМА
«Соціального захисту прав дітей сімей, молоді
та соціального захисту населення на 2019 рік»

98,0

48,0

ПРОГРАМА
«Захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, забезпечення пожежної
безпеки Великодимерської ОТГ на 2019 – 2021
роки»

3 059,0

1 352,4

ПРОГРАМА
Профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян
на території населених пунктів
Великодимерської об’єднаної територіальної
громади Броварського району Київської області

277,5
650,0

на 2019 – 2021 роки
18

19

20

ПРОГРАМА фінансової підтримки КП
«Великодимерське»
ПРОГРАМА
«Підтримка служби переливання крові
Броварської ЦРЛ та розвитку донорства у
Великодимерській ОТГ на 2019 рік»
ПРОГРАМА
«Забезпечення безкоштовними інсулінами
інсулінозалежних хворих жителів
Великодимерської ОТГ на 2019 рік»

161,0
161,0
0
60,515

0
315,400

Демографічна ситуація
Населення Великодимерської ОТГ становить на 01.07.2019 року – 22896 осіб;
народилось на 01.07.2019 р. – 32 дітей; померло на 01.07.2019 р. – 147 громадян;
зареєстровано шлюбів на 01.07.2018 р. – 27. Внаслідок військового конфлікту на Донбасі та
анексії Криму до громади прибули внутрішньо-переміщені особи на 1 липня 2019 року
прибуло – 515 особа; вибуло – 291 осіб
На території Великодимерської ОТГ знаходиться 7018 домогосподарств, в тому
числі: смт Велика Димерка – 3398; Жердівський старостат – 974, в Бобрицький старостат –
978, Руднянський старостат – 714; Шевченківський старостат – 954; Багатоквартирні
будинки та гуртожитки на території Великодимерської ОТГ - 49.
Освіта
Освітню галузь Великодимерської ОТГ представляють заклади 5 НВО:

Великодимерське НВО, Шевченківське НВО, Тарасівське НВО, Бобрицьке НВО,
Руднянське НВО, в яких виховується 679 дітей дошкільного віку та навчається 2552
учнів. На перше вересня заплановано прийняти на навчання 2639 учнів.
Навчально-виховний процес закладів забезпечений матеріально і здійснюється на
належному професійному рівні. У закладах успішно діють гуртки: художньої
самодіяльності, народних інструментів, хореографічні та спортивні. Діти, які проживають
у віддалених районах мають змогу користуватися шкільним автобусом. Діти з
малозабезпечених сімей та діти громадян, які відповідно до чинного законодавства мають
відповідні пільги забезпечені безкоштовним харчуванням.
Оздоровлено дітей в оздоровчих закладах під час літніх канікул за рахунок коштів
місцевого бюджету в розмірі 1260 тис. грн. відповідно до Програми «Оздоровлення та
відпочинок дітей Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Протягом І півріччя 2019 року з місцевого бюджету були виділені коштив розмірі 706
тис. грн. для забезпечення закладів освіти Великодимерської ОТГ навчальнокомп’ютернимими комплексами для надання якісних освітніх послуг мешканцям громади:
КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» – 190 тис. грн..
Великодимерське НВО – 171 тис. грн..
КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» – 115 тис. грн..
Тарасівське НВО «ЗЗСО-ЗДО» – 115 тис
КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» – 115 тис. грн..
На оснащення кабінету фізики і хімії КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» було
використано 115 тис. грн..
-

Для забезпечення належних умов навчання дітей КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСОЗДО» було використано 190 тис. грн.. на оснащення початкових класів.
Для Великодимерського НВО були виділенні кошти з місцевого бюджету в розмірі
81 тис. грн. на придбання інтерактивного комплексу в кабінет інформатики.
Культура
У Великодимерській об’єднаній територіальній громаді станом на 1 липня 2019,
мережа та структура закладів культури змінилась. Рішенням сесії Великодимерської
селищної ради (за листом-погодження від Міністерства культури України) було закрито 2
бібліотеки с. Жердова та с. Тарасівка. На сьогодні функціонує комунальний заклад «Центр
культури, дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради до якого входить 7 закладів
культури клубного типу та 5 бібліотечних установ а саме: 4 сільських будинків культури, 3
сільських клубів, 5 сільських бібліотек. На базі КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту»
Великодимерської селищної ради діє 32 клубних формувань, в якому задіяно 288 учасників.
З 15 аматорських колективів, 1 має звання «народний» - «Калинонька» смт Велика Димерка.
Протягом першого півріччя 2019 року було проведено 38 культурно-мистецьких
заходів на які витратили 40 тис. грн.
Молодіжна політика та національно патріотичне виховання
Відповідно до планів роботи сектору з питань культури та спорту виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради в громаді проведено уроки мужності, виховні
години, акції, засідання «за круглим столом», флеш-моби, присвячені Дню Гідності та
Свободи, Дню Соборності України, Дню української писемності та мови, вшануванню

річниць народження видатних українських митців; організовано ряд заходів щодо
відзначення Дня вишиванки, «живий ланцюг», велопробіг «За єдину Україну» тощо.
На території смт Велика Димерка було відкрито музей-кімнату патріотичного виховання, яку
можуть відвідувати всі охочі.
Спорт
На території Великодимерської ОТГ функціонує спортивний комплекс в с. Рудня,.
Комунальним закладом «Центр, культури дозвілля та спорту» Великодимерської селищної
ради у 2019 році було проведено 10 змагань в яких прийняли участь учні навчальних
закладів та мешканці Великодимерської ОТГ.
Охорона здоров’я
На території громади функціонує 5 амбулаторій загальної практики сімейної
медицини та 3 ФАПИ. Послуги населенню на території громади надають 12 лікарів 20
працівників середнього м. п., 6 працівників молодшого м. п.
Після об’єднання громади укладено договір на обслуговування населення ОТГ з
Броварським центром ПМСД. Останньою фазою впровадження реформи первинної медицини будо
заключення 1 жовтня 2018 року договір з НСЗУ.
У травні 2019 було заключено договір з Філією КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція
екстренної медичної допомоги» про надання послуг невідкладної медичної допомоги.

Також у І піврічччі 2019 року прийнято програми «Підтримка служби переливання
крові Броварської ЦРЛ та розвитку донорства у Великодимерській ОТГ на 2019 рік» та
«Забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів
Великодимерської ОТГ на 2019 рік». Прийняття даних програм надасть підтримку
вторинній медицині, та забезпечить інсуліном інсулінозалужних жителів громади.
Соціальний захист населення
На території ОТГ проживають 97 дітей-інвалідів, 50 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки та піклування, 15 малозабезпечених сімей, 122 учасників
бойових дій, 97 одиноких престарілих громадян, 9 інвалідів збройних сил, учасники
ліквідації на Чорнобильській АЭС – 165.
Вжиті заходи щодо забезпечення соціального забезпечення малозабезпечених та
соціально незахищених громадян громади. Протягом І півряччя 2019 року було
оформлено соціальні допомоги 44 малозабезпеченим сім’ям.
Соціально незахищеним громадянам ОТГ було надано :
-

42 продуктових наборів, 17 упаковок підгузків
Здійснено 84 виїзди до сімей які опинились в складних життєвих обставинах;
148 чол. було надано матеріальну допомогу на суму 880,2 тис. грн;
67 подарункових наборів до Дня ліквідатора Чорнобильської АЕС, на суму 15 000
грн;
85 подарункових наборів до Дня людей похилого віку, на суму 6 375 грн;
сувенірна продукція для участі дітей в конкурсах до Дня захисту дітей, на суму
7 202 грн.

Цивільний захист населення
У І півріччі 2019 року підрозділи Великодимерської МПО сукупно залучались до
гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на територіях населених
пунктів, що увійшли до складу ОТГ та у суміжних громадах, згідно до районного плану
залучення сил та засобів 118 разів.
З метою підвищення боєздатності підрозділів та покращення умов роботи
працівників МПО, у першому півріччі 2019 року виконавчим комітетом Великодимерської
селищної ради було виділено кошти, які були використані на придбання спеціального
форменного одягу, комплектуючих та запчастин до пожежних автомобілів, ремонту
спеціальної техніки, закупівлі пожежно-технічного спорядження, тощо. Рішенням
селищної ради від 20.06.2019 р. № 505 XXV-VII, додатково виділено у сумі 190 тис. грн.
для проведення ремонтних робіт у пожежному депо с. Тарасівка у 2019 році.
Профілактика та протидія злочинності
Первинною ланкою в забезпеченні охорони правопорядку на території ОТГ є
громадське формування «Захист». У звітний період ГФ «Захист» було здійснено 67 виїздів
за заявами громадян.
В смт Велика Димерка функціонує поліцейська станція. Працівниками поліції,
спільно з представниками ГФ «Захист» складено 129 адміністративних протоколів за
різними статтями, у тому числі 7 за зберігання наркотичних засобів у малому обсязі.
Розкрито 23 кримінальних справи. Здійснено 178 прийомів громадян, з них 112 – виїзних
у населених пунктах громади.
Адміністратівні послуги
Адміністративні послуги надаються відділом реєстрації актів цивільного стану та
місця проживання. Враховуючи віддалені робочі місця в населених пунктах ОТГ, до
надання адмінпослуг задіяно 15 чол., якими за І півріччя 2019 року надано 9 409
адмінпослуг. Скарг від населення не надходило.
З метою наближення адмінпослуг до населення громади, підвищення їх якості,
створення ЦНАП громада взяла участь у конкурсі і стала переможцем у відборі «Фази
впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання
адміністративних послуг».
Наразі, спільно з спеціалістами Програми, ведеться робота по відпрацюванню
питань, передбачених Фазою впровадження.
Рішенням Великодимерської селищної ради від 15.11.2018 року №332 було створено ЦНАП.

У ІІ півріччі 2019 року планується розпочати будівництво ЦНАП.
Житлово-комунальне господарство та дорожне господарство
Протягом І півріччя 2019 року проведено ремонтні роботи на 23 об’єктах
У тому числі відремонтовано 12 доріг: поточний ремонт – 7 доріг, капітальний ремонт – 5
доріг. Побудовано 3 дороги в смт. Велика Димерка (вул. Поштова, вул. Макаренка, вул.
Лесі Українки)
Виконано капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків вул.
Польова с. Шевченкове.

Відремонтовано вуличне освітлення у с Бобрик, с Рудня, с Жердова, с Вільне, с
Михайлівка, с Гайове та с Захарівка.
Виконано поточний ремонт амбулаторії смт Велика Димерка,
Відремонтовано приміщення селищної ради в смт.Велика Димерка
Побудовано 1 дитячий майданчик біля станції Парникова в смт. Велика Димерка
Розвиток підприємництва
За даними юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 01.07.2019 року
кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання складає 319 одиниць, в тому числі:
фізичних осіб – підприємців – 130;
юридичних осіб – 189, в даний показник входить загальна кількість державних
організацій, установ та закладів, благодійні та громадські організації та тощо.
Інвестиційна діяльність
Між компанією UDPRenewables та іспанським інвестором компанії Acciona Рафаелем
Матео підписаний контракт про інвестування довгострокового проекту Будівництва
сонячної електростанції (2 та 3 черги). Світовий гігант вкладає 54,7 мільйонів євро у
розвиток станції. У червні 2019 року 2 та 3 чергу сонячної станції введено в
експлуатацію. Це забезпечить споживання екологічно чистої енергію понад 26 000
українських будинків.
12 грудня 2018, Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» запустила нову лінію з
виробництва продукції в ПЕТ-пляшках на заводі в Київській області смт Велика Димерка.
Виробнича потужність лінії складає 42 000 пляшок на годину. Проект було реалізовано за
2,5 місяці, обсяг інвестицій у проект склав 10,5 млн євро.
Нова лінія оснащена високотехнологічним обладнанням, що дозволяє контролювати всі
параметри якості в автоматизованому режимі і забезпечувати наших споживачів
продукцією найвищої якості.
В межах Великодимерської ОТГ наявні окремі об’єкти, що можуть бути використані для
розвитку бізнесу.
Сьогодні на заводі працює 12 ліній сумарною виробничою потужністю понад 100 млн юніт
кейсів* продукції на рік.
Споживчий ринок
В смт. Велика Димерка функціонує ринок створений суб’єктом підприємницької
діяльності, Супер-маркет «Фора», Плюс-маркет, Магазин Єва.
Промисловість
Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету,. найбільші –
завод по виробництву безалкогольних напоїв Компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна
Лімітед», завод по фасуванню кави та чаю АТ «Мономах», завод з виробництва ПВХ
конструкцій ТОВ «Маядо», завод з виробництва будівельних сумішей ТОВ «Бауміт
Україна», м’ясопереробний комплекс ТОВ «Мік Мега», заготівельно-виробниче
підприємство «Регіон-2001», ТОВ «Рейнарс Україна», складські комплекси ТОВ «Рабен
Україна», виробничі підприємство – ТОВ «Айс Термінал», ТОВ «СторСіті Київ», ТОВ

«Алко-Кобер», АЗС ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ». Дані підприємства забезпечують
понад 3000 робочих місць.
У І півріччі 2019 році відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було заплановано та
прийнято ряд регуляторних актів.
- Про встановлення місцевих податків та розмір їх ставок на території
Великодимерської ОТГ на 2020 рік.
- Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім
закладів ресторанного господарства) у визначений час доби на території
Великодимерської ОТГ.
- Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради
Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради.
- Наразі оголошено конкурс який відбудеться 27 серпня 2019 року
Підсумовуючи виконання програми соціально-економічного розвитку у І півріччі
2019 року, слід зазначити, що виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради та
депутатами виконано значний обсяг робіт для розвитку нашої громади.
Договори проведені у системі Прозоро
№
п/п
1

2

3
4
5

6
7
Разом

Назва відділу
Відділ капітального
будівництва, житловокомунального господарства,
комунальної власності та
розвитку інфраструктури
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та
правоохоронної діяльності
Відділ земельних ресурсів
Відділ освіти
Відділ соціального захисту
населення, захисту прав
дітей, сім’ї та молоді
Сектор з питань культури та
спорту
Управління

Сума закупівель
(грн)

20 757 277,79

Кількість
договорів

109

82 738,00

5

0
19 689,10
35 592,00

0
3
4

46 743,00

10

1 659 849,84
22 601 889,73

52
183

Закупівлі у І півріччі 2019 року

Назва закупівлі

Процедура
закупівлі

Сума
закупівлі
(грн)
1 100 000,00

Сума
договору
(грн)
611 160,00

Газове паливо
(природній газ)
Електрична
енергія
Бензин
(А-92 А-95)

відкриті торги
переговорна
процедура
відкриті торги

4 599 998,73

4 599 998,73

0

330 000,00

256 071,42

73 928,58

Послуги
з
«Розробки
технічної
документації
із
землеустрою щодо
інвентаризації
земель території
Великодимерської
селищної ради

Відкриті
торги з
публікацією
англійською

7 850 000,00

закупівля не відбулася
планується переговорна
процедура

Капітальний
ремонт проїзної
частини вул.
Вишнева (на
ділянці від вул.
Мира до вул.
Мічуріна) в
с.Шевченкове

відкриті торги

2 217 590,00

2 176 087,75

41 502,25

Капітальний
ремонт проїзної
частини вул.
Михайлівська (від
будинку № 3 до
вул. Л. Українки) в
с.Шевченкове
Капітальний
ремонт проїзної
частини вул.
Мічуріна (на
ділянці від
вул.Вишнева до
вул. М. Кукси) в
с.Шевченкове

відкриті торги

1 554 821,00

1 550 392,15

4 428 ,85

відкриті торги

1 671 563,00

1 666 880,95

4 682,05

11 473 972,73 10 860 591,00

613 381,73

Разом закупівлі які відбулися

Економія

488 840,00

Після оголошення дворазово міжнародного тендера на закупівлю послуг з «Розробки
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель території Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області, яка визначена проектом формування
території і встановлення меж сільських, селищних рад» закупівля не відбулася через недостатню
кількість учасників. Оголошено переговорну процедуру 25.07.2019 року на закупівлю вище
зазначених послуг.
Секретар ради

А. СИДОРЕНКО

