ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 10 грудня 2019 року

№ 303
смт Велика Димерка

Про затвердження проекту
Програми соціально-економічного,
культурного і духовного розвитку Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Відповідно до
Закону України «Про добровільне об`єднання
територіальних громад», Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм соціально-економічного розвитку України» та Стратегії
розвитку Великодимерської обєднаної територіальної громади на період до
2027 року, керуючись підп. 1 пункту «а» статті 27, ч. 6 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет:
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити проект Програми соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на
2020 рік (додається).
2. Подати проект Програми соціально-економічного, культурного і духовного
розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на
затвердження сесії Великодимерської селищної ради.

Селищний голова

А. Бочкарьов

Додаток
рішення виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради
від 10.12.2019 року № 303
ПАСПОРТ
(загальна характеристика проекту)
Програми соціально-економічного культурного і духовного розвитку
Великодимерської громади на 2020 рік
1. Ініціатор розроблення проекту

Великодимерська селищна рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення проекту

3. Розробник проекту

Відділ економіки, інвестицій та публічних
закупівель

4. Відповідальний виконавець

Відділ економіки, інвестицій та публічних
закупівель

5. Учасники проекту

Структурні підрозділи Виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради, старостати
громади

6. Термін реалізації проекту

2020 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні проекту

Виконання заходів Програми буде
здійснюватися шляхом фінансування місцевих
цільових програм за кошти місцевого бюджету
громади, субвенцій з державного бюджету
України, інших джерел, не заборонених
чинним законодавством
-

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації проекту,
всього:

ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
соціально-економічного, культурного і духовного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Вступ
Програма соціально-економічного культурного і духовного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади (далі – Великодимерської
ОТГ) на 2020 рік (далі – Програма) розроблено на основі Конституції України,
Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», та інших
нормативно правових актів з урахуванням економічного потенціалу населених
пунктів за погодженням з керівниками підприємств, організацій, установ, що
здійснюють свою діяльність на території Великодимерської ОТГ.
В основу Програми покладені ключові положення «Стратегії розвитку
Великодимерської ОТГ і на період до 2027 року».
Програма є комплексною системою завдань, спрямованих на розв’язання
економічних, соціальних, культурних та духовних проблем громади, прогнозує
динаміку основних показників економічного та соціального розвитку.
Основна мета програми:
створення
необхідних
соціальних,
економічних,
правових
та
інформаційних умов для забезпечення стійкого соціально-економічного
розвитку громади;
покращення
економічних
показників
промислового,
сільськогосподарського виробництв, системи торгового і побутового
обслуговування населення;
сприяння розвитку культури, духовності, освіти, фізичної культури і
спорту, охорони здоров’я, охорони довкілля, соціальному захисту населення;
розробка цільових програм, спрямованих на економічний розвиток
території, забезпечення їх фінансування;
підвищення якості життя населення;
розширення можливостей для вільного розвитку особистості, підприємств,
установ та організацій різних організаційно-правових форм власності, які
сприяють розвитку громади.
Реалізація намічених заходів буде здійснюватись в основному через
економічні важелі державного регулювання та виконання заходів,
передбачених Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями обласної державної адміністрацій, рішеннями
Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради та рішеннями
Великодимерської селищної ради спрямованими на подолання кризових явищ в
економіці, її подальше реформування, вирішення соціальних проблем,
зростання добробуту мешканців селища.

До Програми окремим додатком включено Перелік Програм, фінансування
яких планується здійснювати у 2020 році за рахунок коштів державного,
місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством
України. Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет та
структурні підрозділи, які надали пропозиції до її розділів.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються Великодимерською селищною радою. Звітування
про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками І та ІІ півріччя 2020
року.
І. Аналіз економічного і соціального розвитку громади у 2019 році
Великодимерська об’єднана територіальна громада утворена на підставі
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з
відповідними рішеннями місцевих рад, які увійшли до складу громади.
Протягом січня-грудня 2019 року виконкомом Великодимерської
селищної ради проводилась значна робота спрямована на забезпечення
зростання економіки громади та вирішення проблемних питань в усіх галузях
господарського
комплексу
Великодимерської
ОТГ.
Цей
період
характеризується:
За 9 місяців 2019 року обсяг доходної частини місцевого бюджету
становить 148 492,2 тис грн, а саме: надходження до загального фонду –
144 422,4 тис. грн. на 12,5% більше ніж у 2018 році в тому числі трансферти –
48 483,9 тис. грн. на 3,5% менше ніж у 2018 році), до спеціального фонду –
4 069,8 тис. грн. на 25,5% більше ніж у 2018 році (в тому числі власні
надходження бюджетних установ – 1 154,6 тис. грн.).
Видаткова частина селищного бюджету по загальному фонду за 9 місяців
2019 року виконана на 85,5 %.
Виконання видаткової частини селищного бюджету по загальному фонду
за звітний період характеризується такими даними:
КПКВК

0100

Галузь

Органи місцевого
самоврядування

Затверджено з
урахуванням внесених
змін на 9 місяців 2019 р.

Касові
видатки

тис. грн.
%
виконання

13 260,1

12 202,6

92,0

66 851,8

59 129,1

88,4

1 229,4

777,7

63,2

1000

Освіта

2000

Охорона здоров’я

3000

Соціальний захист та
соцзабезпечення

2 990,5

2 416,0

80,8

Культура

4 104,5

3 458,2

84,2

4000

5000

Фізкультура і спорт

6000

1 272,4

1 048,4

82,4

Житлово-комунальне
господарство

4 015,8

3 311,0

82,4

7000

Економічна діяльність

3 743,8

2 175,9

58,1

8000

Інша діяльність

2 999,3

2 499,7

83,3

9110

Реверсна дотація

5 059,8

5 059,8

100

9770

Інші субвенції та
дотації з місцевого
бюджету
Разом видатків
загального фонду

18 075,0

18 075,0

100

123 602,4

110 053,4

89,0

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є:
-приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької
діяльності;
-використання
земель
без
оформлення
договорів
оренди;
- заборгованість по податкам та зборам.
Підприємництво

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 «АлкоКобер», АЗС ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ».
У Великодимерській ОТГ
станом на 01.11.2019 року
кількість
зареєстрованих суб’єктів господарювання складає 346 одиниць (на 27
підприємств більше ніж у 2018 році), в тому числі: фізичних осіб –
підприємців – 157, юридичних осіб – 189, в даний показник входить
загальна кількість державних організацій, установ та закладів, благодійні та
громадські організації та тощо.
Інвестиційна діяльність

У липні 2019 року ТОВ «БТ Холдинг» завершив будівництво виробничоскладського комплексу (1 черга), що створило 25 робочих місць. У червні 2019
року введено в експлуатацію 2 - 4 чергу СЕС. 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. Сьогодні на заводі працює 12 ліній сумарною
виробничою потужністю понад 100 млн юніт кейсів* продукції на рік.
Агропромисловий комплекс

До основних підприємств агропромислового комплексу, розташованих на
території громади, відносяться , ФГ «Журавушка», Садове ТОВ «Шевченкове»,
ТОВ «Аграрно переробний комбінат», ТОВ «САД», ТОВ «Іверія Агро», ТОВ
«Колос», ТОВ «Мега Менеджмент Проект», ТОВ «СП Трейдагропостач – 200»,
ТОВ «СП Трейдаргопостач – 2015».
Демографічна ситуація

Населення Великодимерської ОТГ становить на 01.11.2019 – 23 427 осіб на 892
особи більші в порівнянні з 2018 (01.11.2018 року – 22 535 осіб); народилось на
01.11.2019 – 161 дитина на 13 дітей більше в порівнянні з 2018 (на 01.11.2018
року – 148 дітей); померло на 01.11.2019 – 245 громадян осіб на 4 особи менше
в порівнянні з 2018 (на 01.11.2018 – 249 громадян); зареєстровано шлюбів на
01.11.2019 - 63 (на 01.12.2018 р. – 60). Внаслідок військового конфлікту на
Донбасі та анексії Криму до громади прибули внутрішньо-переміщені особи на
01.11. 2019 року прибуло – 272 особа; вибуло – 174 осіб (01.12. 2018 року
прибуло – 621 особа; вибуло – 214 осіб).
На території Великодимерської ОТГ знаходиться 7333 домогосподарств,
на 315 домогосподарств більше ніж у 2018 році в тому числі: смт Велика
Димерка – 3695; Жердівський старостат – 957, в Бобрицький старостат – 978,
Руднянський старостат – 749; Шевченківський старостат – 954; Багатоквартирні
будинки та гуртожитки на території Великодимерської ОТГ - 49.
Зайнятість населення та ринок праці.

У Міськрайонному центрі зайнятості знаходиться на обліку на 01.10.2019
року 41 особа по Великодимерській ОТГ (на 9 осіб менше ніж у 2018 році).
Освіта Великодимерської ОТГ

На території Великодимерської ОТГ розташовано 1 Великодимерський
академічний ліцей та 4 Навчально виховних об’єднань, Шевченківське НВО,
Тарасівське НВО, Бобрицьке НВО, Руднянське НВО, на 1 вересня 2019 року в
яких виховується 669 дітей дошкільного віку (в порівнянні з 2018 роком на 26
дітей менше) та навчається 2636 учнів (в порівнянні з 2018 роком на 84 дитини
більше).
Фінансування закладів освіти відбувається по програмі «Розвиток та
функціонування системи освіти Великодимерської ОТГ на 2019 – 2020 роки» за
рахунок коштів державної субвенції 40 012 тис. грн., та місцевого бюджету 59
804 тис. грн. У 2019 (в порівнянні 2018 роком державна субвенція на 4724,4
тис. грн. більше місцеве фінансування на 23260,5 тис. грн. більше ), а також
прийнято та впроваджуються програми:

Програму «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» фінансування на 2019 рік
складає – 1568,7 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на 433,4 тис. грн. більше).
Програму
«Організація
харчування
дітей
закладів
освіти
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»,
фінансування на 2019 рік складає – 10 486,0 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком
на 1924,3 тис. грн. більше).
Охорона здоров’я Великодимерської ОТГ

Послуги первинної медици надаються КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»
(за договором надання послуг). Фінансування відбувається НСЗУ та місцевим
бюджетом Великодимерської ОТГ. У громаді працює 12 сімейних лікарів, 57
осіб середнього медичного персоналу. На утримання первинної медицини КНП
«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на
01.11.2019 року з місцевого бюджету витрачено коштів в розмірі 2000,8 тис.
грн. (в порівнянні 2018 роком на 145,1 тис. грн. менше)
У травні 2019 було укладено договір з Філією КЗ КОР «КОЦЕМДМК»
«Броварська станція екстреної медичної допомоги» про надання послуг
невідкладної
медичної
допомоги
на
суму
199,44
тис.
грн.
На підтримку вторинної медицини КНП «Броварська багатопрофільна
клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської
міської ради Київської області надано державну субвенцію та профінансовано
кошти з місцевого бюджету на суму:


державна субвенція – 12 364тис.грн. (в порівнянні 2018 роком на 762,4 тис.
грн. більше)

місцевий бюджет – 5 860 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на 1420,5 тис.
грн. більше).
Також у І півріччі 2019 року прийнято програми «Підтримка служби
переливання крові Броварської ЦРЛ та розвитку донорства у Великодимерській
ОТГ на 2019 рік» фінансування на суму 60,5 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком
на 48 тис. грн. менше). та «Забезпечення безкоштовними інсулінами
інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської ОТГ на 2019 рік».
Відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих
населення громади на цукровий діабет - фінансування на суму 315,4 тис. грн. (в
порівнянні 2018 роком на 125,5 тис. грн. більше).
Культура та спорт

З метою вдосконалення в громаді роботи з реалізації розвитку культури
та створення сприятливих умов для забезпечення культурно-дозвільних,
інформаційних потреб населення громади та удосконалення системи
морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту,
стимулювання досягнення високих спортивних результатів було прийнято та
впроваджуються такі програми:

Програма «Розвиток фізичної культури та спорту на території
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
фінансування на 2019 рік складає – 1568,7 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на
433,4 тис. грн. більше).
Програму «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік» фінансування на 2019 рік складає – 3786,1
тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на 3621,1 тис. грн. більше).
Протягом 9 місяців 2019 року було проведено 38 культурно-мистецьких
заходів на які витратили понад 150 тис. грн.
Комунальним закладом «Центр, культури дозвілля та спорту»
Великодимерської селищної ради у 2019 році було проведено 10 змагань в
прийняли участь учні навчальних закладів та мешканці Великодимерської ОТГ.
Було проведено на базі спортивного комплексу в с. Рудня футбольний
турнір «Народний футбол» серед різних категорії, здобули призові місця: І
місце смт Велика Димерка, ІІ місце – Рудня, ІІІ місце Тарасівка.
Соціальний захист

У 2019 році на території Великодимерської ОТГ створено умови для
стабільного соціально-економічного розвитку. Це відзначається підвищенням
ефективності роботи реального сектору економіки, забезпеченням зростання
внутрішнього попиту, підвищення соціальних гарантій та рівня життя.
Характерною особливістю розвитку в поточному році є значне зростання
соціальних виплат. Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом
надання допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку виплат
малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, учасникам АТО, одиноким
матерям, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. У доповнення до
заходів соціального захисту населення окремих категорій громадян,
передбачених цільовими програмами, підтримка малозабезпечених громадян
здійснювалась за рахунок коштів селищного бюджету та впроваджувалося
цільовими програмами: Програма «Соціальний захист населення на 2019 рік»
фінансування на 2019 рік складає – 98,0 тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на
25,6 тис. грн. більше).
Програму «Турбота на 2019 рік» фінансування на 2019 рік складає – 2964,0
тис. грн. (в порівнянні 2018 роком на 836 тис. грн. більше).
Населення громади у 2019 році отримало соціальну допомогу, а саме:

Смт Велика
Димерка

Бобрицький
старостат

Руднянський
старостат

Шевченковській
старостат

Жердівський
старостат

Одноразова допомога при
народженні дитини
Одноразова допомога при
вагітності та пологах

Всього

Вид допомоги

116

75

19

7

8

7

63

25

8

8

19

3

Допомога на дітей, які
перебувають під опікою
Допомога багатодітним
сім”ям на дітей до 6 ти
річного віку
Допомога на дітей
одиноким матерям
Допомога при усиновленні
дитини
Тимчасова державна
допомога дітям, батьки яких
ухиляють від сплати
аліментів
Допомога інвалідам з
дитинства та дітям
інвалідам
Державна соціальна
допомога малозабезпеченим
сім’ям
Допомога на догляд за
інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного
розладу
Державна соціальна
допомога особам, які не
мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю,
державної соціальної
допомоги на догляд
Щомісячна компенсація на
виплату непрацюючій
працездатній особі, яка
доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а
також за собою, яка досягла
80-річного віку
Тимчасова державна
соціальна допомога
непрацюючій особі, яка
досягла загального
пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну
виплату
Державна соціальна
допомога на дітей сиріт
Компенсація фізичним
особам, які надають
соціальні послуги
Щомісячна адресна
допомога внутрішньо
переміщеним особам на
проживання, в тому числі
на оплату житловокомунальних послуг
Надійшло заяв на
призначення житлової
субсидії
Пільга на комунальні
послуги багатодітним

14

7

2

2

0

3

137

83

18

6

11

19

118

61

12

21

7

17

0

0

0

0

0

0

4

3

1

0

0

0

31

26

0

2

0

3

78

38

2

15

5

18

34

27

4

0

1

2

10

10

0

0

0

0

6

2

0

2

0

2

13

0

0

6

7

0

8

5

0

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1175

360

170

233

221

191

0

0

0

0

0

0

Пенсійне забезпечення

На обліку в Броварському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду
України Київської області пенсіонерів, які проживають на території
Великодимерської об’єднаної громади станом на 01.11.2019 року перебуватиме
4 879 пенсіонерів.
Середній розмір пенсії станом на 01.11.2019 року складатиме 2 757,00
грн., що на 550,00 грн. більше в порівнянні з 01.11.2018 роком.
На виплату пенсій за 11 місяців 2019 року використано 124 540 150 грн.,
та виплачено грошової допомоги на поховання 956 039 грн.
З початку року надходження ЄСВ на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування становить 1,9 мил. грн.
На 01.11.2019 року борг по ЄСВ становить 5,5 млн. грн. Значна частка в
цих боргах – борг фізичних осіб-підприємців – 4,6 млн. грн. по 302 особи.
Енергозабезпечення та енергозбереження

Встановлено енергозберігаючі світильники вуличного освітлення на 28
вулицях ОТГ (348 шт LED світильників).
За результатами проведеного дослідженя розробляється проект модульної
котельні у с Рудня.
Транспорт та дорожнє господарство

Виконано поточний ремонт 9 доріг. (8 доріг в смт. Велика Димерка, 1
дорога в с. Рудня) – на суму 1 618 130,00 грн.
Проведено капітальний ремонт 12 доріг (в смт. Велика Димерка, с.
Шевченкове, с. Рудня) – на суму 16 592 323,79 грн.
Побудовано 2 дороги в смт. Велика Димерка (вул. Макаренка та вул.
Поштова) – на суму 2 940 490,80 грн.
Розроблено та затверджено 2 маршрути в межах Великодимерської ОТГ,
маршрут № 1 с. Рудня – ст. Бобрик, маршрут № 2 Велика Димерка (лікарня) – с.
Шевченкове. Проведено конкурс, та укладено договір на перевезення з
переможцями конкурсу. Маршрути розпочали свою роботу з 21 жовтня 2019
року.
Житлово-комунальне господарство

Виконання заходів щодо сталого функціонування житлово-комунального
господарства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до
заходів передбачених програмою розвитку, ремонту та утримання об’єктів
житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного
призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 20192023 роки.
Зокрема, на виконання робіт з утримання та ремонту систем
водопостачання - 1531 тис. грн., та водовідведення - 775,5 тис. грн. в тому
числі виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію
зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд продуктивністю 400 м3 на добу
в с. Шевченкове вартістю – 332,0 тис. грн. та проведено капітальний ремонт
КНС в с. Рудня на суму – 443,717 тис. грн.

На виконання ремонтних робіт на вулично-дорожній мережі виділено
кошти у сумі 17477,14 тис. грн., у тому числі: на поточний ремонт - 1620,5
тис. грн., капітальний ремонт – 15856,64 тис. грн.
У І півріччі було відкориговано проектно-кошторисну документацію на
виконання робіт та проведено роботи по вул. Грушевського, Садова
Чернігівська, Вокзальна та Городня в смт Велика Димерка та вул. Мічуріна,
Михайлівська, Вишнева та Л.України с. Рудня.
На виконання ремонтних робіт мережі вуличного освітлення передбачено
кошти у сумі 4799,00 тис. грн. у тому числі на утримання вуличного
освітлення – 190,0 тис. грн., поточний ремонт вуличного освітлення 190,0 тис.
грн., капітальний ремонт вуличного освітлення – 4419.0 тис. грн. (у тому числі
кошти держбюджету – 741,0 тис. грн.) з них проектні роботи – 376,754 тис.
грн., на оплату електропостачання – 2147,5 тис. грн.
На утримання та ремонт дитячих майданчиків передбачено кошти у сумі
50.0 тис. грн, укладено договір з КП «Великодимерське» виконання робіт
проведено у ІІ кварталі.
На утримання громадський вбиралень передбачено кошти у сумі 100,0
тис. грн, договір на виконання робіт укладено з КП «Великодимерське».
Також програмою передбачено кошти у сумі 100.0 тис. грн. на виконання
проектних робіт по капітальному ремонту Братської могили воїнів Радянської
армії в смт. Велика Димерка та Братської могили воїнів Радянської армії в с.
Шевченкове договір на виконання проектних робіт знаходиться у стадії
укладання.
На утримання зелених насаджень передбачено кошти у сумі 190.0 тис.
грн. роботи з кронування зелених насаджень та улаштування клумб розпочато
силами КП «Великодимерське та будуть продовжуватись протягом року.
На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ перебдбачено кошти у сумі 190.0
тис. грн. кошти будуть використовуватись у разі необхідності.
Програмою предбачено кошти у сумі 186,0 тис. грн. на розроблення
схеми санітарного очищення населених пунктів Великодимерської селищної
ради виготовлення якої планується до кінця поточного року.
Будівництво соціальної та житлової інфраструктури

Проведено реконструкцію вхідної групи будівлі амбулаторії в смт
Велика Димерка на суму - 598,0 тис. грн., також розроблено проектнокошторисну документацію та розпочато капітальний ремонт приміщення
бувшої аптеки по вул. Промислова, 28а, в смт Велика Димерка кошторисною
вартістю – 1480,0 тис. грн.
Охорона навколишнього природного середовища

Проведено захід «Моя чиста громада» за підтримки проекту U-LEAD з
Європою, ГО «Україна Без Сміття», та компанії «Кока-Кола Беверіджиз
Україна».

Створена Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Великодимерської ОТГ. До складу комісії увійшло
керівництво Великодимерської селищної ради, керівники профільних
структурних підрозділів виконавчого комітету, представники підприємств,
організацій та громадських формувань.
Містобудівна діяльність

Виготовлено схему планування Великодимерської ОТГ та подано на
затвердження в КОДА (травень 2019). Розроблено детальне планування на
земельній ділянці для будівництва та обслуговування ЦНАП.
Цивільний захист населення і територій

Відповідно до Положення про Великодимерську місцеву ланку
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
Київській області, затвердженого рішенням Великодимерської селищної ради
№ 153 від 27 квітня 2018 року «Про затвердження Положення про
Великодимерську місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Київської області», Великодимерська ОТГ увійшла
до загальнодержавної системи цивільного захисту.
Протягом 11 місяців підрозділи Великодимерської МПО залучались до
гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 148 разів
(Великодимерська СПК – 70, Шевченківська СПК – 41, Жердівська СПК – 37),
у тому числі за межами Великодимерської ОТГ – 32 рази.
У січні місяці 2019 року виконавчий комітет Великодимерської селищної
ради уклав договір з ТОВ «ГАЗГРАНДПРОЕКТ» на розробку проектнокошторисної документації по будівництву Центру безпеки громадян та
практичного навчання учнів НВО з предмету БЖД, на 1 листопада 2019 року
проект розроблено та пройдено експертизу у 2020 році планується розпочати
будівництво Центру.
Також у 2019 році було прийнято та впроваджується програма «Захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної
територіальної громади на 2019 – 2021 роки» фінансування на 2019 рік складає
– 3059,0 тис. грн. у 2018 році програма не була затверджена.
Профілактика та протидія злочинності

Робота з профілактики та протидії злочинності у Великодимерській
громаді організована відповідно до комплексної Програми «Профілактика
злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на
території населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної
громади Броварського району Київської області на 2019 – 2021 роки»
фінансування на 2019 рік складає – 650,0 тис. грн (в порівнянні 2018 роком на
678,0 тис. грн. менше).
Первинною ланкою в забезпеченні охорони правопорядку на території
ОТГ є громадське формування «Захист». Спільно з працівниками поліції

приймали участь у реагуванні на звернення громадян щодо порушення їх прав
та скоєння проти них злочинів. 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.
В цілях збезпезпечення правопорядку будівництво системи вуличного
відеоспостереження на території смт Велика Димерка 1 489 526,92 грн.
Адміністративні 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 11 місяців 2019
року надано 16002 адмінпослуг (у 2018році 17273 послуги ). 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.
Враховуючи проведений аналіз соціально економічного культурного і
духовного розвитку Великодимерської ОТГ протягом 11 місяців 2019 року,
визначили сильні, слабкі сторони, можливості та загрози розвитку громади.
SWOT-аналіз Великодимерської об’єднаної громади
СИЛЬНІ СТОРОНИ
1. Вдале географічне розташування та
привабливі ландшафти
2. Найбільша громада у Київській
області

СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Недостатня робота над створенням
та просуванням позитивного
іміджу громади та її можливостей
2. Недостатня кількість молодих
кваліфікованих спеціалістів

3. Наявність діючих
підприємств

3. Недостатність та недостовірність
статистичної звітності

промислових

4. Наявність
комунального
підприємства «Великодимерське»

4. Відсутність сучасних очисних
споруд

5. Наявність інформаційних ресурсів
для висвітлення діяльності роботи

5. Низька народжуваність та
негативний механічний приріст
населення
6. Низький рівень доходів населенн

6. Зручне транспортне сполучення з
Києвом наявність залізничних
станцій

7. Інвестиційно приваблива територія

7.Відсутність досвіду залучення
позабюджетних коштів

8. Наявність
вільних
земельних
ділянок для ведення господарської
діяльності
9. Розвинена
сільськогосподарська
сфера
(фермерство,
агропромисловість)
МОЖЛИВОСТІ
1. Розвиток
інфраструктури
для
культурного,
змістовного
відпочинку

ЗАГРОЗИ
1.Військовий конфлікт
України

2. Розвиток туристичної галузі

2.Нестабільність
України

3. Залучення
державних
та
позабюджетних
коштів
для
розвитку громади
4. Можливість створення комплексу
соціальних та адміністративних
послуг (ЦНАП)
5 Створення нового індустріального парку

6. Запровадження енергоефективних
технологій

на

сході

законодавства

3.Відтік населення продуктивного віку
за межі громади
4.Нестабільність політичної ситуації в
Україні
5. Погіршення стану довкілля через
неефективне
поводження
з
відходами ОТГ
6.Конкуренція з боку сусідніх ОТГ

Це дає нам можливість визначити пріоритети розвитку громади на наступні
роки.
ІІ Пріоритети соціально-економічного, культурного і духовного розвитку
Великодимерської ОТГ у 2020 році
Основною метою Програми є подальше підвищення рівня та якості життя
населення на основі досягнення динамічного економічного зростання,
забезпечення ефективного впровадження реформ в основних галузях соціальної
сфери, створення сприятливих умов для розвитку
Великодимерської
об’єднаної територіальної громади.
Досягнення зазначеної мети у відповідності із стратегічними і
оперативними цілями Стратегії розвитку Великодимерської ОТГ на період до
2027 року планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних
напрямів:
Основні пріоритети на 2020 рік:
 подальший розвиток соціально-економічної та культурної сфер громади;

 створення умов для підвищення якості життя та зростання рівня доходів
населення, забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально
незахищених громадян та громадян, тимчасово переселених із зони АТО;
 забезпечення наповнення та виконання бюджету громади на 2020 рік;
 створення максимально сприятливих умов для започаткування та ведення
малого і середнього бізнесу з подальшим удосконаленням інфраструктури
підтримки бізнесу;
 залучення громадян до управління громадою;
 впровадження новітніх енергоефективних технологій та стимулювання
раціонального використання енергоресурсів, а також впровадження заходів з
ресурсо- та енергозбереження на комунальних підприємствах та установах, що
фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету;
 всебічне сприяння суб'єктам господарювання, які реалізують або мають
намір реалізувати інвестиційні проекти, спрямовані на створення нових
робочих місць;
 розробка та імплементація бренду Великодимерської ОТГ;
 надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню
громади;
 популяризація здорового способу життя та залучення громадян до
використання наявної спортивно-оздоровчої інфраструктури громади;
 підтримка правопорядку в громаді;
 розвиток освіти в громаді;
 створення умов для культурного і духовного розвитку громади;
 створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян,
підприємств, установ та організацій на основі використання електронних
інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій;
З урахуванням оцінки підсумків розвитку громади за 11 місяців 2019 року
та визначених пріоритетів, основними напрямки соціально-економічного
культурного і духовного розвитку у 2020 році є:
ІІІ Основні напрямки соціально-економічного культурного і
духовного розвитку у 2020 році
3.1. Соціальна сфера
3.1.1. Демографічна ситуація
Адміністративним центром ОТГ є смт Велика Димерка. Великодимерська
ОТГ розташована у Броварському районі Київської області.
Чисельність населення громади на 01.12.2019 року налічує 23 427 мешканців.
Загальна площа території ОТГ становить 20382,67 тис. кв. м.
До складу ОТГ входять 1 селище міського типу та 11 сіл, які входять до
чотирьох старостинських округів Бобрицький (Бобрик. Гайове), Жердовський
(Жердова, Вільне, Михайлівка, Підлісся, Покровське, Тарасівка), Руднянський
(Рудня) та Шевченківський (Шевченкове).

Таблиця 1 – Основні відомості про населені пункти Великодимерської
ОТГ.
Відстань автошляхами,
км
Населення,
№ Населений пункт
Площа, га
осіб
до центру
до
ОТГ
райцентру
смт Велика
1.
5337,36
12866
0
12
Димерка
2. с Бобрик
3035
1912
15
33
3. с Гайове
143,5
108
17
35
4. с Жердова
948,7
255
18
29
5. с Вільне
42,5
195
17,5
33
6. с Захарівка
42,7
55
19
31,5
7. с Михайлівка
83,8
97
17,5
32
8. с Підлісся
215,8
124
24,2
32
9. с Покровське
89,8
38
21,5
32
10. с Тарасівка
290,1
1908
15,7
29
11. с Рудня
2980,70
2170
18
29
12. с Шевченкове
735,6
3699
16,6
33,5
Через територію ОТГ проходить автомагістраль європейського значення Е95
(Санкт-Перербург- Гомель – Київ, Одеса, Самсун, Мерзифон), а також дільниця
Південно-Західної залізниці. Поїзди приміського сполучення курсують за
маршрутами Ніжин – Київ-Волинський, Ворожба-Фастів, Шостка – КиївВолинський та інші, функціонують 4 зупинкові платформи та 1 станція.
Головні цілі на 2020 рік:
Збереження
позитивних демографічних тенденцій шляхом створення
необхідних умов для зміцнення здоров’я населення, підвищення рівня та якості
медичного забезпечення, стимулювання здорового способу життя, підтримки
молоді, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та
відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку
освіти, культури та фізичної культури.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
- створення умов для підвищення якості життя населення, збереження його
життєвого і трудового потенціалу;
- проведення заходів щодо покращення надання медичних та освітніх послуг;
- проведення закупівлі послуг по відпочинку та оздоровленню дітей (путівки
для дітей, які потребують особливої соціальної уваги) за кошти з місцевого
бюджету;
- обладнанням, сучасними методиками проведення дозвілля дітей;
- проведення культурно-мистецьких заходів;
- організація дозвілля молоді;
- проведення відповідної роботи з профілактики злочинності серед дітей;

- організація заходів соціального захисту.
3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці
Протягом 2020 року на території Великодимерської ОТГ планується
створити нові робочі місця. Проведено громадські слухання та розроблено
детальний план території для розміщення підприємств ТОВ «СІ ЕЙ
ЕНЕРДЖИ» ТОВ «ГАЛО ГАЗ», дані підприємства створять до 100 робочих
місць. Виконавчим комітетом надано дозвіл на розміщення тимчасових споруд
10 ФОПам.
У міськрайонному центрі зайнятості по Великодимерській ОТГ на
01.11.2019 року знаходиться на обліку 41 особа це на 9 осіб менше ніж у 2018
році.
Головні цілі на 2020 рік:
Збереження та підвищення якості трудового потенціалу громади,
зменшення кількості безробітних.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 надання всебічної підтримки суб’єктам господарювання, які реалізують
або мають наміри реалізувати інвестиційні проекти у Великодимерській ОТГ,
спрямовані на створення нових робочих місць;
 сприяння безробітним у започаткуванні власної справи;
 сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та зменшення
його тривалості;
 інформування населення щодо можливості пошуку роботи та
працевлаштування на території громади;
 використання ЗМІ для широкого інформування громадськості про послуги,
що надаються державною службою зайнятості.
3.1.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
З огляду на те, що раціональні соціальні витрати є важливою частиною
інвестицій у розвиток людського капіталу і вагомим регулятором процесів
ціноутворення та обсягів внутрішнього ринку, метою політики доходів
визначається максимальне зростання доходів усіх інституційних суб’єктів
економічних відносин завдяки економічній активності, продуктивності,
ефективності та соціальній справедливості.
Реалізація в громаді державної політики щодо збільшення грошових
доходів населення є одним з найважливіших чинників, які впливають на
розвиток економіки, відтворення робочої сили та розв’язання соціальних
проблем. Планується, що середньомісячна заробітна плата у 2020 році
становитиме 8700,0 грн, що на 15,1 % більше, ніж у 2019 році. Основний
чинник такого збільшення підвищення мінімальної заробітної плати до 4723,00
грн з 1 січня 2020 року.
Головні цілі на 2020 рік:

Недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, сприяння
підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових
окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення
контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці,
забезпечення зростання всіх видів реальних доходів населення, що сприятиме
підвищенню рівня платоспроможності мешканців громади.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
Співпраця із Управлінням соціального захисту Броварської РДА та
Пенсійним фондом з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, особливо щодо розгляду стану погашення заборгованості з
виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду та здійснення
моніторингу своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах,
організаціях та установах громади;
- посилення контролю щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог
трудового законодавства, у тому числі на підприємствах, де спостерігається
вивільнення працівників;
- дотримання норм чинного законодавства щодо легалізації трудових
відносин, захисту доходів працюючих шляхом здійснення індексації заробітної
плати у зв`язку зі змінами споживчих цін;
- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на
підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю
з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівників;
- посилення контролю за додержанням суб’єктами господарювання
відповідних державних гарантій оплати праці, сприяння підвищенню всіма
суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових окладів на основі
нових мінімальних розмірів заробітної плати;
- попередження виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
- дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці,
недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;
- здійснення державного контролю за додержанням вимог чинного
законодавства України у сфері охорони праці та дотриманням суб’єктами
підприємницької діяльності громади безпечних санітарно-гігієнічних та інших
умов праці робітників.
3.1.4. Пенсійне забезпечення

На обліку в Броварському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду
України Київської області пенсіонерів, які проживають на території
Великодимерської об’єднаної громади станом на 01.11.2019 року перебуває
4 879 пенсіонерів.
Середній розмір пенсії станом на 01.11.2019 року складатиме 2 757,00
грн., що на 550,00 грн. більше в порівнянні з 01.01.2018р.
На виплату пенсій за 11 місяців 2019 року використано 124 540 150 грн.,
та виплачено грошової допомоги на поховання 956 039 грн.

З початку року надходження ЄСВ на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування становить 1,9 мил. грн.
На 01.11.2019 року борг по ЄСВ становить 5,5 млн. грн. Значна частка в
цих боргах – борг фізичних осіб-підприємців – 4,6 млн. грн. по 302 особи.
Головні цілі на 2020 рік:
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р.
Плануємо проводити перерахунки раніше призначених пенсій шляхом
збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Забезпечення своєчасної та в повному обсязі, виплати призначених пенсій,
прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни
та відповідно до чинного законодавства. Проводити роз’яснювальну роботу
щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
погашення боргів по ЄСВ;
перерахунки пенсій в зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму та
мінімального розміру пенсій;
створення умов для покращення обслуговування пенсіонерів (прийом
документів в «один дотик» та засобами електронного зв’язку);
проведення інвентаризації пенсійних справ та створення на їх основі
електронних;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед боржників про
наслідки несплати обов’язкових платежів до ПФУ;
- проведення заходів з погашення заборгованості зі сплати страхових внесків,
єдиного соціального внеску.
3.1.5. Соціальний захист населення
До складу Великодимерської об’єднаної територіальної громади входять
наступні населені пункти: с. Жердова, с. Тарасівка, с. Покровське, с. Підласся,
с. Вільне, с. Захарівка, с. Михайлівка, с. Бобрик, с. Гайове, с. Шевченкове, с.
Рудня та смт Велика Димерка. Для їх розвитку та відродження соціальної
інфраструктури, поліпшення умов проживання та тривалості життя населення
Великодимерською селищною радою заплановано здійснити ряд практичних
заходів, з урахуванням поточних потреб та перспектив.
На території ОТГ проживають 102 дітей-інвалідів, 56 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки та піклування, 86 малозабезпечених сімей, 156
учасників бойових дій, 85 одиноких престарілих громадян, 9 інвалідів збройних
сил, учасники ліквідації на Чорнобильській АЭС – 201.
При вирішенні соціальних питань у 2020 році планується:
забезпечувати своєчасність та повноту сплати податків, недопущення
заборгованості із виплат заробітної плати працівникам підприємств і
організацій громади.

об’єктивно і вчасно розглядати заяви (клопотання) громадян, перевіряти
викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства
і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду
заяв. Закон України «Про звернення громадян».
категоріям громадян з особливими соціальними потребами надавати
матеріальну допомогу, виділяти продуктові набори;
до дня Перемоги та Дня захисника Вітчизни постійно вшановувати
ветеранів матеріальною допомогою та продуктовими наборами;
дітям, позбавленим батьківської опіки та піклування надавати допомогу у
вигляді взуття, одягу, солодощів;
малозабезпеченим сім’ям надати допомогу в оформленні субсидії по
оплаті за комунальні послуги;
одиноких
престарілих
громадян
обслуговувати
соціальними
працівниками територіального центру допомоги одиноким престарілим
громадянам червоного хреста;
розвивати існуючі та створювати напрямки надання побутових послуг
населенню.
Головні цілі на 2020 рік:
Розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і
грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам
похилого віку та інвалідам.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
реалізація заходів, передбачених програмами «Турбота на 2020 рік» та
«Соціального захисту дітей сімей, молоді та соціального захисту населення на
2020 рік».
3.1.6. Будівництво соціальної та житлової інфраструктури
Соціальна інфраструктура це комплекс галузей, які безпосередньо
пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і
забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту,
охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, культуру тощо.
Виконання робіт на об’єктах соціальної та житлової інфраструктури
громади здійснюється відповідно до цільової програми «Розвитку, ремонту та
утримання обєктів житлово-комунального господарства, благоустрою та
соціально-культурного
призначення
Великодимерської
обєднаної
територіальної громади на 2019-2023 роки.
Перелік обєктів виконання яких у поточному році затверджується
рішенням сесії Великодимерської селищної ради.
Обслуговування мешканців громади та проведення культурно-масових та
спортивних заходах забезпечують 5 адміністративних будівель, 5 закладів
освіти, 6 будинків культури, 1 спортивна зала та 7 медичних закладів.

У попередні роки, через брак коштів заклади не утримувались належним
чином та на сьогодні не відповідають сучасним вимогам.
Розвиток та розбудова громади ставить питання будівництва нових
дитячих садочків, закладів культури та спорту. Нагальним стоїть питання
будівництва дитячих садочків в смт. Велика Димерка, с. Тарасівка, будівництво
спортивних майданчиків в с. Шевченкове, Бобрик, Тарасовка, Жердова.
Реконструкції потребують бібліотечні заклади. Відсутність закладу культури в
смт. Велика Димерка не дозволяє у повній мірі використовувати творчий
потенціал мешканців. Наразі розроблено проект реконструкції бібліотеки в смт.
Велика Димерка реалізація якого планується за державні кошти. Проектом
передбачається створення бібліотечного закладу нового формату. Зокрема
планується розміщення сучасних читалних зал, зали для танців та співу, у
бібліотеці планується створити вільний простір. Розробляються проекти на
будівництво дитячого садочка в с.Тарасівка, реконструкції будівель корпусів
шкіл в смт.Велика Димерка (по вул.Броварська 77а та Заліська, 3).
Гостро стоїть питання сворення Центру безпеки громадян, проектна
документація розроблено та затверджено у 2019 році. Для реалізації проекту
заплановано залучити кошти державного бюджету.
Щодо медичних закладів, які розташовані у населених пунктах громади,
слід зазначити, що всі вони окрім амбулаторії смт.Велика Димерка,
розташовані в старих пристосованих будівлях. Згідно висновку технічної
експертизи не підлягає реконструкції а потребує нового будівництва
амбулаторія в с.Бобрик. Зазначений обєкт включено до обласної цільової
програми на умовах співфінансування з селищного бюджету у розмірі 10%.
Крім тогу за рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році заплановано
проведення робіт п ремонту з утепленням амбулаторії в с.Шевченкове.
З метою зменшення об’ємів використання природнього газу та кількості
використаної теплової енергії розроблено проекти реконструкції системи
опалення будинку культури та будівництва модульної котельні в с.Рудня.
Відповідно до перспективних планів до запроектованої котельні планується
підключення будівлі школи та дитячого садочка.
- Головні цілі на 2020 рік:
подальше залучення коштів місцевого бюджету для будівництва,
реконструкції, проведення капітальних ремонтів закладів освіти, культури,
спорту, медицини, соціального захисту, місць відпочинку для мешканців міста;
створення умов для активізації інвестиційної діяльності та залучення
інвестицій в економіку громади;
сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької
діяльності на території громади відповідно до чинного законодавства України;
реалізація конкурентоспроможних інвестиційних проектів, впровадження
нових технологій, залучення інвестицій для модернізації застарілих

виробництв, впровадження новітніх технологій, що дозволить підвищити
конкурентоспроможність різних галузей економіки громади;
- здійснення моніторингу пропозицій та конкурсів міжнародних проектів,
фондів, спрямованих на місцевий економічний розвиток з метою залучення
коштів міжнародних організацій та фондів.
Створення сприятливого і комфортного життєвого простору для
населення громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів
соціальної та житлової інфраструктури Великодимерської ОТГ
Основні завдання та заходи на 2020 рік.
Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення
Реконструкція
Реконструкція з розширенням приміщення бібліотеки (Київська область
Броварський район смт. Велика Димерка, вул. Промислова (Радгоспна), 2)
Реконструкція будівлі Великодимерського НВО в смт.Велика Димерка вул.
Заліська, 3
Реконструкція дитячого закладу майнового комплексу Великодимерського НВО
по вул.Броварська 77а
Будівництво
Будівництво дитячого садочка в с.Тарасівка
Будівництво центру безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з
предмету БЖД в смт Велика Димерка по вул. Заліська, Броварського району
Київської області
Будівництво центру надання адміністративних послуг по вул.Бобрицька в
смт.Велика Димерка Броварського району Київської області
амбулаторія первинної медичної допомоги по вул.Польова в с.Бобрик
Броварського району Київської області - будівництво
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт фасадів з утеплення будівлі амбулаторії сімейної медицини
в с.Шевченкове
Капітальний ремонт приміщень будинку культури в с.Шевченкове
Капітальний ремонт цоколю та відмостки будівлі спортивної зали в с.Рудня
Капітальний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії в с.Тарасівка
3.1.7. Містобудівна діяльність
Забезпечення розроблення містобудівної документації на території
Великодимерської громади є одним з головних напрямів роботи для системної
реалізації державної і регіональної політики, обґрунтування основних
довгострокових та поточних пріоритетів місцевого розвитку, динамічного
збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного
узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості,
залучення інвестицій в громаду.
У 2019 році розроблено детальний план території для розміщення
підприємств ТОВ «СІ ЕЙ ЕНЕРДЖИ» ТОВ «ГАЛО ГАЗ». Надано дозвіл на
розміщення тимчасових споруд 10 ФОПам.
Головні цілі на 2020 рік:

-розроблення схем планування територій Великодимерської ОТГ;
- затвердження схеми планування території Великодимерської ОТГ
-забезпечення розроблення містобудівної документації для розміщення
головних інфраструктурних об’єктів Великодимерської ОТГ.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
-організація
розроблення
генерального
плану
населених
пунктів
Великодимерської ОТГ
-підготовка матеріалів схеми планування територій Великодимерської ОТГ;
-проведення нормативно-грошової оцінки земель Великодимерської ОТГ;
-проведення інвентаризації земель Великодимерської ОТГ.
3.1.8. Житлово-комунальне господарство
Житловий фонд громади налічує 7018 індивідуальних житлових
будинків та 49 багатоквартирних будинків у тому числі:
одноповерхових – 2; двоповерхових – 26; трьохповерхових – 4;
чотирьохповерхових – 14; пятиповерхових – 3. З них 2 гуртожитка що
розташовані в с.Рудня які підпадають під дію Закону України «Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», вони
потребують допомоги в проведенні капітальних ремонтів елементів будівель, їх
термомодернізації, покращенні теплотехнічних властивостей та встановлення
засобів обліку.
Постійне недофінансування та відсутність дієвого механізму залучення
коштів співвласників до заходів з ремонту житлового фонду, його
реконструкції і модернізації призвело до погіршення технічного стану
будинків. Крім того, більшість житлових будинків потребує проведення заходів
з енергозбереження, так як вони були побудовані в період, коли необґрунтовано
низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами щодо виконання
будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і
трудоємкості будівництва, тому такі будинки на сьогодні не відповідають
сучасним вимогам енергозбереження, комфорту. Сягнув критичної межі
технічний стан внутрішньобудинкових мереж. Більшість будинків потребують
заміни внутрішньобудинкових мереж електропостачання, водопостачання та
водовідведення, ремонту дахів.
Щодо державної політики, то у 2015 році в напрямку реформи у сфері
житлового господарства прийнято Закон України «Про особливості здійснення
права власності в багатоквартирному будинку» та у 2017 році прийнято нову
редакцію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», за якими
власники квартир багатоквартирних будинків отримали право самостійно
приймати рішення з питань утримання спільного майна в багатоквартирному
будинку та форми управління будинком. Крім того, чи не найголовнішим
прогнозованим досягненням реалізації вказаних Законів є поява конкурентного
ринку в сфері обслуговування житла. Однак, на сьогоднішній день практичне
застосування положень вищевказаних Законів України повною мірою
неможливе у зв’язку з незабезпеченням внесення змін до ряду нормативно-

правових документів, які регулюють діяльність житлово-комунальної галузі. На
сьогодні тільки в одному будинку в с.Шевченкове співвласники будинку
використали своє право та утворили ОСББ. Наразі, у 2018-2019 роках було
проведено інформаційну кампанію з роз’яснення питань, пов’язаних з
управлінням багатоквартирними будинками в умовах сьогодення. На протязі
2020 року заплановано проведення конкуру на визначення управителів у
багатокквартирних будинках громади.
В громаді нараховується 312 вулиць та 11 провулків.
Загальна протяжність доріг в громаді становить 288,68 км, в тому числі з
твердим покриттям – 123,88 км.
Утримання доріг державної власності, що проходять у межах громади
здійснює Служба автомобільних доріг у Київській області
(дорога
регіонального значення Рудня – Гоголів – Бориспіль) та Департамент
регіонального розвитку Київської ДОА (дороги місцевого значення: Рожни Велика Димерка – Гоголів; Залiсся – Заворичі - станція Бобрик; Шевченкове –
Русанів; Залiсся – Заворичі; Рожни - Велика Димерка – Гоголів - залізничний
тупик - Велика Димерка; Рудня – Гоголів –Бориспіль – Тарасівка – Захарівка –
Жердова; Жердова – Куйбишеве; Пiдлiсся – Рудня – Гоголів – Бориспіль;
Шевченкове – Бервиця; Рудня – Фрунзівка; Богданівка - Велика Димерка.
Утриманя доріг комунальної власності здійснює КП «Великодимерське»,
а також до виконання робіт залучаються субєкти господарювання у яких в
наявності дорожня техніка, зокрема ТОВ «Регіон-2001», ТОВ «Полісся» та інші
Крім доріг постійного утримання потребують тротуари, місця загального
користування, зелені зони.
В зв’язку із щорічним виконанням робіт з будівництва, реконструкції та
капітального ремонту доріг та тротуарів, кількість об’єктів для постійного
механізованого прибирання збільшується.
Особлива увага держави у сфері дорожнього господарства останнім часом
направлена на впровадження заходів по пристосуванню вулично-шляхової
мережі для пересування маломобільних груп населення та будівництву
велодоріжок. Вимоги законодавства підлягають обовязковому врахуванні при
проектування обєктів транспортної інфраструктури.
Головні цілі на 2020 рік
- Підвищення якості житлово-комунальних послуг;
- Розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній
сфері;
- Створення конкурентного середовища на ринку послуг з управління
багатоквартирними будинками;
- Створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств
житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для
технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної та інженернотранспортної інфраструктури;
- Покращення об’єктів та елементів благоустрою громади, забезпечення їх
належного утримання;

- Підвищення ефективності та надійності функціонування житловокомунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення
потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених
нормативів і національних стандартів.
Основні завдання на 2020 рік.
- стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального
господарства;
- державної підтримки забезпечення сталого функціонування і
динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;
- сприяння розвитку ринку управителів багатоквартирними будинками;
Основні заходи на 2020 рік:
Інженерні мережі
Водопостачання
Бювети та колонки питного водопостачання
Обслуговування бюветів та колонок питного водопостачання
Поточний ремонт бюветів та колонок питного водопостачання
Будівництво бювету питного водопостачання в с.Бобрик (проектні роботи)
Зовнішні мережі
Капітальний ремонт водонапірної башти по вул.Вокзальна 2б в с.Шевченкове
Броварського району Київської області
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул.Вокзальна
с.Шевченкове
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул.В.Шевенка
с.Рудня
Водовідведення
Будівництво очисних споруд в смт Велика Димерка
Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд
продуктивністю 400 м3 на добу в с. Шевченкове
Капітальний ремонт напірної каналізації від КНС до очисних споруд в
с.Рудня
Газопостачання
Облаштування вузлів обліку природнього газу об’єктів комунальної
власності засобами дистанційної передачі даних
Реконструкція системи газопостачання медичної амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини по вул. Соборна, 13 смт.Велика Димерка
Реконструкція системи газопостачання медичної амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини по вул. Садова, 9 с.Тарасівка
Реконструкція системи газопостачання фельдшерського пункту вул.Марії
Заньковецької, 39 в с.Жердова
Теплопостачання
Реконструкція системи опалення будівлі будинку культури с.Рудня за
адресою: вул.Шкільна 22-а с.Рудня

Реконструкція системи опалення адмінбудівлі (будівля сільськох ради) по
вул. Шевченка 4 в с.Бобрик
Будівництво модульної котельні на альтернативному виді палива за адресою:
вул.Шкільна 22-а с.Рудня
Благоустрій
Дороги, тротуари, прибудинкові території
Поточний ремонт доріг
Поточний ремонт, заміна дорожніх знаків
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального
користування по вул. Південна в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Євтушенко в смт.Велика
Димерка
Капітальний ремонт частини тротуару по вул.Соборна в
смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Паркова в смт.Велика
Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Освіти в смт.Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального
користування по вул. Чехова в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального
користування по вул. Шевченка (на ділянці) в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального
користування по вул. Андрія Зеленого в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального
користування по вул. Котляревського в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт проїзду від вул.Мічуріна до вул.Шевченка по вул.
Південна в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт тротуару по вул.Промислова (від будинку № до будинку
№) в смт. Велика Димерка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гвардійська в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Глібова (від вул.Кукси до
вул. Бобрицької) в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна(від вул.Кукси до
вул. Бобрицької) в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака (від вул.Вокзальна
до вул. Гоголівська) в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Докучаєва(від вул.Миру до
вул. Лесі Українки в с.Шевченкове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.В.Шевченка в с.Рудня

Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків № 12,
15, 16 по вул.В.Шевченка в с.Рудня
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісова в с.Рудня
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лебідська (від вул. Ватутіна
до провул. Лебідський) в с.Рудня
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Козацька в с.Бобрик
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ентузіастів в с.Бобрик
Капітальний ремонт тротуару від залізничної платформи «Семиполки» до
вул.Центральна в с.Гайове
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ентузіастів в с.Бобрик
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна в с.Тарасівка
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Гагаріна в с. Підлісся
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Жовтнева в с. Підлісся
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісова в с. Підлісся
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в с.Вільне
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Вільне
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Набережна в с.Михайлівка
Реконструкція
Реконструкція об’єктів благоустрою та інфраструктури території загального
користування центральної частини смт.Велика Димерка
Будівництво
Будівництво автомобільної дороги місцевого значення «Під'їзд до смт.Велика
Димерка по вул.Броварській» Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області
Будівництво тротуару по вул. Заліська в смт.Велика Димерка (підхід до школи)
Будівництво тротуару по вул. 9 січня (на ділянці від вул. Шевченка
до
Тарасівського НВК) в с. Тарасівка
Дитячі та спортивні майданчики, стадіони
Поточний ремонт спортивних, дитячих майданчиків
Придбання дитячих, спортивних майданчиків
Реконструкція спортивних майданчиків
Реконструкція спортмайданчику на території Великодимерського НВК по
вул.Заліська, 3 в смт.Велика Димерка
Будівництво спортивних, дитячих майданчиків
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Тарасівка
Будівництво спортивного майданчика з бойових мистецтв та
функціонального тренінгу "Street fight" по вул. Паркова в смт.Велика
Димерка
Меморіальні комплекси, пам’ятники, пам’ятні знаки та дошки
Поточний ремонт братської могили воїнів Радянської армії в с.Рудня
Поточний ремонт пам’ятного знаку ліквідаторам Чорнобильської трагедії в
с.Рудня

Поточний ремонт пам’ятника на честь воїнів односельців в с.Рудня
Капітальний ремонт пам’ятника на честь воїнів односельчан загиблим в роки
ВВВ в с.Жердова
Капітальний ремонт Братської могили воїнів Радянської армії в смт.Велика
Димерка
Капітальний ремонт Братської могили воїнів Радянської армії в с.Шевченкове
Парки сквери та зони відпочинку
Будівництво
Будівництво фонтану в центральній частині смт.Велика Димерка
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт (заміна) огородження парку Слави в с. Бобрик
3.1.9. Енергозабезпечення та енергозбереження
Одним із пріоритетних напрямків роботи селищної ради є підвищення
ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою
зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії
коштів. Для цього необхідно запровадити систему енерго моніторингу
споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення
обсягів споживання енергоносіїв необхідне впровадження енергозберігаючі
заходів, перехід на альтернативні види палива. Не менш важливими
енергозберігаючими заходами є заміна вікон, вхідних дверей та утепленні
фасади будівель.
Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних
організацій. Будівлі закладів не відповідають сучасним вимогам щодо опору
теплопередачі та потребують проведення ремонтних робіт, у результаті яких
теплофізичні характеристики конструктивних елементів будуть відповідати
вимогам нормативних документів.
Теплопостачання обєктів житлово-комунального та соціальнокультурного призначення здійснюється за рахунок індивідуальних котлів та
котелень які розташовані безпосередньо на об’єктах.
Головні цілі на 2020 рік
- Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для зменшення
споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- Забезпечення безперебійного постачання енергоресурсів для населення та
потреб економіки; запровадження енергозберігаючих технологій в усіх галузях
господарювання.
Основні завдання на 2020 рік.
- технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування
енергезберігаючих технологій;
- надійне та безперебійне забезпечення споживачів громади
енергоносіями.
- забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів
громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня

розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню
населених пунктів громади.
Вуличне освітлення
Утримання
Поточний ремонт (заміна світильників)
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шкільна в с.Рудня
Броварського району Київської області
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Лесі Українки в
с.Рудня Броварського району Київської області
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
вул.9 Січня,
Привокзальна, Космонавтів, Садова та провулку 9 Січня с.Тарасівка
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Молодіжна,
Польова в с.Вільне
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення освітлення вул. Шевченка,
Гагаріна, Лісова Жовтнева в с.Підлісся
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Коцюбинського та
Фрунзе в с.Гайове
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Вокзальна,
Польова, Гвардійська в с.Шевченкове
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Вишнева, в
с.Шевченкове
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Євтушенка, Ніколаєва
та Богданівська в смт.Велика Димерка
Реконструкція, модернізація
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в центральній частині
смт.Велика Димерка
Будівництво мереж зовнішнього освітлення
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Вишнева, в с.Шевченкове
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Центральна в с.Гайове
Електрична енергія для вуличного освітлення
3.2 Гуманітарна сфера
3.2.1. Освіта
Надання якісних освітніх послуг у Великодимерській ОТГ забезпечують 5
закладів освіти, що діють на її території, а саме:
- Великодимерський ліцей Броварського району Київської області;
- Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-виховне об’єднання «Заклад
загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області;

- Комунальний заклад «Руднянське навчально-виховне об’єднання «Заклад
загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області;
- Комунальний заклад «Шевченківське навчально-виховне об’єднання «Заклад
загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області;
- Тарасівське навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти
– заклад дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області.
Пріоритетними завданнями на 2020 рік є:
- реформування освітньої системи громади та запровадження змін, які
сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;
-забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб;
-оновлення змісту і форм організації освітнього процесу;
-оновлення кадрового потенціалу системи освіти;
-забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та
молоді тощо.
Основні напрямки роботи освітян Великодимерської громади у 2020 році:
робота над удосконаленням якості надання освітніх послуг з
профільного навчання та допрофільної підготовки учнів старших класів
основної школи у виборі профільних напрямів майбутнього навчання та
широкої сфери наступної професійної діяльності;
забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження
нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної
середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, продовження
впровадження Концепції «Нова українська школа».
стовідсоткове забезпечення підручниками учнів 2-х, 6-х та 11-х класів
відповідно до нових Державних стандартів базової освіти;
-

посилення методичної роботи з педагогічними працівниками
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з
дітьми 5-річного віку;
-

-

удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти;

удосконалення
діяльності
психологічної
служби
через
урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових
Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої
освіти;
-

- здійснення комплексної інформатизації освіти, запровадження в навчальний
процес новітніх інформаційних технологій, забезпечення створення сучасного
інформаційного
простору,
забезпечення
підключення
ЗЗСО
до
високошвидкісної мережі Інтернет;

охоплення школярів, у тому числі й дітей девіантної поведінки та
пільгових категорій, різними формами позашкільної освіти;
-

забезпечення
дітей
з
особливими
Великодимерської ОТГ інклюзивною освітою;
-

освітніми

потребами

робота з обдарованими учнями громади.

-

З метою зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів,
удосконалення та покращення навчально-виховного процесу у 2020 році
планується:
- проведення за рахунок бюджетних, позабюджетних асигнувань ремонту
шкільних приміщень, ремонту покрівель та внутрішніх систем опалення
закладів освіти;
- проведення ремонту харчоблоків та оновлення технологічного обладнання в
закладах загальної середньої та дошкільної освіти;
- ремонт та реконструкція спортивних майданчиків закладів загальної середньої
освіти та ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти;
- проведення заміни та оновлення шкільних меблів, укомплектування класних
кімнат початкової школи пріоритетними засобами та обладнанням згідно
Концепції «Нова українська школа»;
- забезпечення закладів загальної середньої освіти комп'ютерною технікою,
інтерактивними комплексами дляв провадження нових державних стандартів
освіти;
- розробка заходів щодо оздоровлення дітей в оздоровчих закладах під час
літніх канікул;
- розширення мережі шкільних гуртків;
- активізація роботи щодо проведення в межах закладів освіти конкурсних
вікторин, брейн рингів, тематичних вечорів та спортивних змагань;
- допомога обдарованим та талановитим дітям громади під час вступу до вищих
закладів освіти.
Проведення вищезазначених заходів планується здійснити за рахунок коштів
державного, обласного та місцевого бюджетів. Передбачено цільовими
програмами, а саме: «Програмою розвитку та функціонування системи освіти
Великодимерської ОТГ на 2019 - 2020 роки», Програмою «Організація
харчування дітей закладів освіти Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік», Програмою «Турбота на
2020», Програмою
«Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік».
№
з/п
1.

Зміст заходу

Виконавець

Реконструкція системи опалення в
приміщенні майстерні
Тарасівського НВО

Тарасівське НВО

№
з/п

Зміст заходу

Виконавець

2.

Капітальний ремонт з утепленням
даху Бобрицького НВО

Бобрицьке НВО

3.

Ремонт відмостки дитячого садка
«Дзвіночок» КЗ «Шевченківське
НВО «ЗЗСО – ЗДО»

Шевченківське НВО

4.

Капітальний ремонт даху
Великодимерського ліцею
( проект+ремонт )

Великодимерський ліцей

5.

Капітальний ремонт актової зали
Великодимерського ліцею

Великодимерський ліцей

6.

Реконструкція вхідної частини
будівлі Руднянського НВО

Руднянське НВО

7.

Ремонт туалетів в будівлі
Руднянського НВО

Руднянське НВО

3.2.2. Охорона здоров’я
На території громади функціонують 5 медичних амбулаторій загальної
практики та сімейної медицини (Великодимерська МА ЗПСМ, Бобрицька МА
ЗПСМ, Шевченківська МА ЗПСМ, Руднянська МА ЗПСМ, Тарасівська МА
ЗПСМ) та 3 фельдшерські пункти (ФП с. Жердова, ФП, с. Підлісся, ФП с.
Михайлівка).
Надання медичних послуг мешканцям громади забезпечує Комунальне
некомерційне підприємство Броварської районної ради «Броварський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»; Комунальне некомерційне
підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської
районної ради Київської області та Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська
станція екстреної медичної допомоги».
З метою найповнішого забезпечення конституційного права мешканців
громади на охорону здоров’я зусилля медичних закладів будуть
спрямовуватись на:
забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони
здоров’я,
забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних
послуг належної якості,
- зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення.
Основні завдання на 2020 рік

удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до
світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських
механізмів, забезпечення конституційних прав громадян
на охорону
здоров’я;
залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та
громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань
профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та
жителям Великодимерської громади;
забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими
засобами та виробами медичного призначення;
поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня
захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості
життя;
підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та
матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони
здоров’я;
удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
підключення до швидкісної мережі Інтернет та впровадження системи
персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних
технологій.
Проведення вищезазначених заходів передбачено цільовими програмами:
Фінансове забезпечення Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2020
рік»-1699 тис. грн.
«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» - 3500 тис. грн.,
3.2.3. Культура, духовність, фізична культура,
спорт та молодіжна політика
Головні цілі на 2020 рік
здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури;
- формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі;

- впровадження в діяльність установ культури новітніх інформаційних
технологій;
- збереження та популяризація національної культурної спадщини, всебічного
задоволення культурно-мистецьких та інформаційних потреб населення;
- підтримка талановитої молоді і обдарованих дітей.
Пріоритетними завданнями Великодимерської ОТГ у розвитку
закладів культури та спорту на 2020 рік є:
проведення конкурсів різножанрового спрямування з метою виявлення
талановитих жителів села та їх підтримки;
ознайомлення жителів громади із надбаннями та творчими доробками
майстрів декоративно-прикладного мистецтва;
комплектування фонду бібліотек новими надбаннями сучасної літератури
та періодичними виданнями;
організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування
населення;
сприяння збереженню та активному пропагуванню історико-культурної
спадщини;
забезпечення сучасними меблями, звуковим та музичним обладнанням,
оргтехнікою.
Проведення заходів планується здійснити за рахунок державних коштів
та коштів місцевого бюджету Великодимерської селищної ради, що
передбачено цільовою Програмою «Розвиток культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік».
Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2020 році
відповідно до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на території
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
- Залучати

до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед
молодь, із щорічним збільшенням на 1 - 2 відсотки рівня охоплення населення
руховою активністю;
- створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного
складу національних збірних команд;
- щороку зменшувати відсоток кількість дітей та молоді, віднесених за станом
здоров’я до спеціальної медичної групи;
- привести стан спортивних об’єктів у відповідність із сучасними стандартами,
що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний (науково
обґрунтований) обсяг рухової активності громадян;
- сприяння проведенню на належному рівні спортивно-масових заходів,
успішного виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях;

- збільшення кількості проведених змагань серед учнівської молоді з метою
покращення фізкультурно-масової роботи та здоров’я серед підростаючого
покоління.
3.3. Профілактика та протидія злочинності
У 2020 році планується:
проводити роботу по попередженню правопорушень серед мешканців
громади, молоді;
розгляд справ про адміністративні правопорушення на засіданнях
виконкому селищної ради;
проведення бесід інспекторами в справах неповнолітніх та дільничних
інспекторів міліції з учнями освітніх закладів на предмет знань про
відповідальність за скоєння правопорушень;
всебічне сприяння роботі громадської організації по охороні
громадського правопорядку «Захист»;
щоквартально спільно з правоохоронними органами проводити рейди по
благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади;
проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності
дотримання законності та правопорядку через засоби масової інформації, в
томому числі через газету «Великодимерська громада».
У поточному році у смт Велика Димерка відкрито поліцейську станцію, в
якій цілодобово працюють дільничі офіцери поліції .Вони обслуговують
територію 12 населених пунктів громади. Посильну допомогу поліції в охороні
громадського правопорядку надає громадське формування «Захист».
Проведення вищезазначених заходів планується здійснити за рахунок
коштів місцевого бюджету Великодимерської ОТГ. Окремі заходи з законності
і правопорядку планується передбачити цільовою програмою «Профілактика
злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на
території населених пунктів Великодимерської ОТГ на 2019-2021 роки.
3.4. Охорона навколишнього природного середовища та цивільний
захист населення і території
Основними проблемами охорони навколишнього природного середовища
є відсутність об’єктів з утилізації відходів, створення стихійних звалищ,
недостатнє матеріально-технічне оснащення органів управління та сил
цивільного захисту, відсутність належної інфраструктури з роздільного збору,
сортування та утилізації твердих побутових відходів.
Нагальною проблемою у сфері цивільного захисту є недостатнє та
застаріле матеріально-технічне оснащення. Відповідно, є потреба приведення
до рівня сучасних вимог оснащення органів управління та сил цивільного
захисту, заміни та модернізації техніки та спорядження, що перебувають на
озброєнні підрозділів пожежно-рятувальної служби цивільного захисту,
спеціалізованих служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів,
які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.
Відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної та правоохоронної діяльності забезпечується розроблення і

здійснення заходів щодо удосконалення організації системи цивільного захисту
на території району, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,
реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення
постраждалого населення.
Проведення вищезазначених заходів планується здійснити за рахунок
коштів місцевого бюджету Великодимерської ОТГ. Окремі заходи планується
передбачити цільовими програмами «Захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення
пожежної безпеки Великодимерської ОТГ на 2019 – 2021 роки»
та «Фінансування проведення заходів профілактики та ліквідації африканської
чуми свиней (АЧС) Великодимерської ОТГ на 2019 рік»
3.5 Розвиток підприємництва
Розвиток сучасного підприємництва відкриває вагомі перспективи
вирішення економічних і соціальних проблем, створює передумови змінення
економічної безпеки та добробуту громадян. Стимулювання ефективного
молодіжного підприємництва.
Очікується, що кількість фізичних осіб підприємців станом на 01.01.2020
становитиме 190 одиниць (на 01.01.2018 – 111 од., на 01.01.2019 – 157 од.), з
них, з розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення складе 69 одиниці.
Кількість юридичних осіб станом на 01.01.2020 року становитиме понад 199
одиниць (на 01.01.2018 – 208 од., на 01.01.2019 – 189 од.) з розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення складе 83 одиниці.
Більш привабливою для розвитку бізнесу у громаді залишається
невиробнича сфера, зокрема, роздрібна торгівля продовжує займати лідируюче
місце. Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина сфери
споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого та середнього
підприємництва зосереджується у сфері надання перукарських послуг, послуг
по ремонту взуття та пошиву одягу, ремонту автомобілів, шиномонтажу,
ремонту житла та будівництва.
Головні цілі на 2020 рік:
- усунення адміністративних та організаційних перешкод у підприємницькій
діяльності;
- формування сприятливого правового середовища для розвитку
підприємництва;
- розвиток ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з
підприємцями та їх громадськими об’єднаннями;
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
-удосконалення
системи
надання
адміністративних
послуг;
забезпечення відкритості та прозорості політики органів місцевого
самоврядування щодо регулювання господарської діяльності, проведення
обговорень проектів регуляторних актів та врахування пропозицій підприємців;

- створення ради керівників підприємств з метою передачі досвіду та вирішення
нагальних питань у колі розвитку підприємницької діяльності;
- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; створення рівних умов
для суб’єктів підприємницької діяльності у використанні ресурсів
територіальної громади, як правило, на конкурентній основі (конкурс, аукціон);
3.6 Інвестиційна діяльність
Основною метою реалізації інвестиційної політики в громаді є
збереження тенденцій поліпшення інвестиційного клімату. Залучення прямих
іноземних інвестицій - пріоритетний напрям діяльності громади. Суттєва
активізація інвестиційної діяльності підприємств та організацій громади, а
також іноземних інвесторів є прямим наслідком підвищення ефективності
фінансово – господарської діяльності підприємств, поліпшення інвестиційного
клімату в громаді та зростання її інвестиційного потенціалу.
У 2020 планують розпочати будівництво підприємств ТОВ «СІ ЕЙ
ЕНЕРДЖИ» - логістичний комплекс, ТОВ «ГАЛО ГАЗ» складські приміщення
по зберіганню рідкого гелію. Надано дозвіл на розміщення тимчасових споруд
10 ФОПам.
Після завершення інвентаризації землі у 2020 році планується затвердити
«Інвестиційний паспорт Великодимерської ОТГ» у якому буде надано перелік
вільних земельних ділянок привабливих для розміщення інвестицій.
Головні цілі на 2020 рік:
Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційноінноваційної діяльності в Броварському районі.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
- сприяти участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах
міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва;
- створити
та
регулярно
оновлювати
інвестиційний
портал
Великодимерської ОТГ із формуванням банку даних земельних ділянок,
виробничих площ та об’єктів незавершеного будівництва, якісної підготовки
всіх інвестиційних проектів українською та англійською мовами
запропонованих до реалізації, оплата хостинг-провайдера;
- покращення інвестиційного іміджу громади шляхом розробки рекламноіміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про
Великодимерську ОТГ, висвітлення успішних практик інвестування у засобах
масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на
інвестиційних форумах;
- забезпечити участь представників Великодимерської ОТГ у міжнародних
виставках, форумах з інвестиційних питань в Україні та за кордоном;
- підготовка та проведення інвестиційного форуму;
- поширення інформації серед бізнесових кіл щодо державної політики в
інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки;

підготовка та видавництво друкованого інвестиційного паспорту та
каталогу інвестиційних пропозицій Великодимерської ОТГ;
- забезпечити підготовку та розповсюдження рекламно-презентаційної
продукції, для поширення інформації про інвестиційну привабливість громади;
- залучати іноземних інвесторів до підготовки інформаційних матеріалів з
висвітлення позитивної практики ведення бізнесу в Великодимерській ОТГ;
- проводити роботу щодо виявлення та оновлення інформації про існуючі
земельні ділянки сільськогосподарського та промислового призначення для
залучення сільськогосподарських та промислових підприємств з іноземними
інвестиціями;
- проведення роботи щодо визначення об’єктів державної та комунальної
власності до яких може застосовуватися механізм державно-приватного
партнерства, концесії;
- розробити схеми планування та здійснити заходи щодо визначення
перспективних для інвестування об’єктів:
-

1) промислового призначення (визначення виробничих територій з
формування земельних ділянок) для розташування та розбудови навих
індустріальних (промислових) парків на території громади з урахуванням
існуючих і діючих підприємств, що введені в експлуатацію відповідно до
чинного законодавства та відповідають будівельним нормам екологічної
безпеки;
2) торгівлі (визначення територій з формування земельних ділянок) для
розташування торговельно-розважальних комплексів, окремих торгівельних
майданчиків, місць продажу соціально-значимих продуктів харчування, ринків,
сезонних ярмарок тощо;
3) дорожнього сервісу (визначення виробничих територій з формування
земельних ділянок) вздовж автомагістралей міжнародного і державного
значення (в тому числі перспективних) та доріг загального користування для
розташування і розбудови комплексів з урахуванням існуючих об’єктів, що
введені в експлуатацію відповідно до чинного законодавства з дотриманням
безпеки дорожнього руху та відповідають будівельним нормам екологічної
безпеки.
3.7. Розвиток реального сектору економіки
3.7.1. Промисловість
На території Великодимерської ОТГ функціонує мережа промислових
підприємств. Серед найбільших – 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»,
АЗК ТОВ «ТЕХНОСАЛІКС», АЗС ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Мік Мега», АЗС
ПІІ «Амік Україна», ТОВ «Альянс Транссервіс» та інші.
У 2020 році планують розпочати роботу нові підприємства ТОВ «СІ ЕЙ
ЕНЕРДЖИ» таТОВ «ГАЛО ГАЗ» та 10 ФАПів
Головні цілі на 2020 рік:
- Сприяння розвитку високотехнологічних виробництв, індустріальної та
інноваційної інфраструктури та модернізації промисловості. Забезпечення
якісного перетворення у промисловості створенням базових умов для її
розвитку, якими є доступ до виробничих ресурсів та інфраструктури.
- Розвиток реального сектору економіки громади через поліпшення ситуації в
промисловості планується досягти за рахунок запланованих основних завдань
та заходів на 2020 рік.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
широке впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах
громади;
сприяння підприємствам громади у залученні інвестицій для реалізації
інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного
переоснащення виробничих потужностей ;
- інформування підприємств про проведення виставково-ярмаркових заходів з
метою забезпечення їх участі у даних заходах, що дасть можливість освоєння
нових ринків реалізації виробленої продукції.
кадрове забезпечення високотехнологічного розвитку, включно з
підвищенням якості технічної освіти та її відповідності сучасним світовим
тенденціям і вимогам.
3.7.2. Агропромисловий комплекс
Першочерговим завданням в сфері агропромислового комплексу
Великодимерської ОТГ на 2020 рік є поглиблення процесу реформування
аграрних відносин на території громади, зростання сільськогосподарського
виробництва, удосконалення технологічних процесів, створення нових робочих
місць.
До основних підприємств агропромислового комплексу, розташованих на
території громади, відносяться, ФГ «Журавушка», Садове ТОВ «Шевченкове»,
ТОВ «Аграрно переробний комбінат», ТОВ «САД», ТОВ «Іверія Агро», ТОВ
«Колос», ТОВ «Мега Менеджмент Проект», ТОВ «СП Трейдагропостач – 200»,
ТОВ «СП Трейдаргопостач – 2015».
Умовою реалізації Плану соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку громади в області агропромислового комплексу є
впровадження нових технологій вирощування перспективних сортів ярих,
озимих зернових, овочевих культур, картоплі, удосконалення структури
посівних площ, проведення заходів, спрямованих на поліпшення родючості

ґрунтів, хімічного захисту сільськогосподарських культур, сприяння зростанню
виробництва у галузі тваринництва.
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення
ефективного
функціонування
агропромислового
комплексу, поступове нарощування обсягів виробництва продукції сільського
господарства,
створення
конкурентоспроможного
агропромислового
виробництва, збереження аграрного потенціалу, розвиток інтегральних зв’язків
між товаровиробниками і переробниками сільськогосподарської продукції.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
- проведення консультативно-освітньої підтримки виробників щодо ведення
бізнесу;
- виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням та
охороною родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення –
сівозміна ґрунтів, моніторинг за використанням добрив;
- розширення асортиментів вирощування зернових, технічних культур,
впровадження технологій вирощування овочевої групи відкритих і закритих
ґрунтів – організація семінарів, навчань із залученням передових підприємств
області, України; участь у обласних ярмаркових заходах;
- проведення заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур,
чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб
спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин; проведення
протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію
громади збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;
- підвищення ефективності регулювання земельних відносин в громаді,
досягнення сталого розвитку землекористування, поліпшення використання та
охорони земель, збільшення надходження коштів до місцевих бюджетів;
- проведення інвентаризації земель Великодимерськоъ ОТГ за межами
населених пунктів
3.7.3.Трансторт та дорожне господарство
Мережу автомобільного транспорту Великодимерської ОТГ складають
8 приміських автобусних маршрутів загального користування та 2 автобусних
маршрутів загального користування в межах громади.
Поліпшення транспортного обслуговування мешканців громади це не
лише вимога конституційних прав людини на пересування, але й важливий
аспект розвитку внутрішнього ринку товарів, послуг, впровадження нової
регіональної політики.
Головні цілі на 2020 рік:
якісне та повне задоволення потреб населення міста у пасажирських
перевезеннях, подальше вдосконалення маршрутної мережі між населеними
пунктами громади та утримання автомобільних доріг загального користування
в задовільному стані.
Основні завдання та заходи на2020 рік:

- облаштування та благоустрій мережі зупинок пасажирського транспорту
сучасними
зупинками, павільйонами очікування, іншими об’єктами
транспортної інфраструктури;
- виконання запланованих обсягів капітального та поточного ремонту
автомобільних доріг.
3.7.4. Споживчий ринок
Споживчий ринок займає одне з провідних місць у соціальній
інфраструктурі громади, а розвиток торгівлі в повній мірі відображає рівень
економічного розвитку населених пунктів, що входять до її складу.
Зростання обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі та
громадського харчування прогнозується за рахунок постійного удосконалення
організаційно-правових форм господарювання, розширення асортименту
товарів при оптимальному співвідношенні ціни та якості.
У 2020 році планується відкрити близько 10 продовольчих магазинів із
створенням 21 робочого місця.
Головні цілі на 2020 рік:
Формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної
задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення
високого рівня обслуговування.
Основні завдання на 2020 рік:
забезпечення продовольчої безпеки громади та сприяння товарному
насиченню споживчого ринку;
розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування
населення, сприяння будівництву нових підприємств торгівлі;
підвищення кваліфікації працівників сфери послуг;
контроль з боку органів місцевого самоврядування та контролюючих
організацій, за належною організацією торгівлі, дотриманням санітарноепідеміологічних норм і правил у громаді;
організацію контролю за забезпеченням прав споживачів.
3.8. Фінансово-господарська діяльність
В 2020 році планується проводити системний економічний аналіз
діяльності господарюючих суб’єктів, вживати заходів щодо дотримання ними
фінансової дисципліни, з метою поповнення місцевого бюджет селищної ради
додатковими коштами, створювати умови для розвитку підприємництва.
Спрямувати роботу виконкому селищної ради на здійснення постійного
контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків до місцевого бюджету
підприємствами, що на території ради, приватними підприємцями та
громадянами. Окремі заходи проводяться по зменшенню податкового боргу.
У 2020 році планується:
виготовити свідоцтва на право комунальної власності на земельні ділянки
на яких розташовані пасовища, кладовища та очисні споруди;

провести роботу з юридичними та фізичними особами, що мають земельні
ділянки за межами населених пунктів стосовно виготовлення нормативно
грошової оцінки земель;
завершити інвентаризацію об’єктів комунальної власності та виготовити
свідоцтва на право комунальної власності;
організувати оплачувані громадські роботи.
Проведення вищезазначених заходів планується здійснити за рахунок
коштів місцевого бюджету Великодимерської ОТГ. Окремі заходи з фінансовогосподарської діяльності планується передбачити програмою на 2020 рік, а
саме: «Регулювання та розвиток земельних відносин на території
Великодимерської селищної ради на 2019-2021 роки».
3.9. Фінансові ресурси
Прогноз доходів місцевих бюджетів на 2020 рік без врахування міжбюджетних
трансфертів становить в сумі 138 844,0 тис. грн.
При визначенні обсягу ресурсу місцевого бюджету на 2020 рік враховано:
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 20202022 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
15.05.2019 №555;
збереження протягом 2020 року акцизного податку з пального до
місцевого бюджету;
ефективне управління бюджетним процесом;
забезпечення прозорості процесу формування та виконання бюджету
громади;
підвищення ефективності управління бюджетними коштами, посилення
контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотримання
бюджетного законодавства ;
посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів шляхом проведення контрольноперевірочних заходів;
недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг
суб’єктам господарювання міста по сплаті податків, зборів та інших
обов’язкових платежах;
забезпечення виконання затверджених показників з надходження до
бюджетів усіх рівнів;
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері;
проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків,
розширення податкової бази та недопущення мінімізації або ухилення від
сплати податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету громади;

вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до місцевих
бюджетів та спрямування наявних фінансових ресурсів на здійснення видатків з
оплати праці працівників бюджетних установ і оплату спожитих енергоносіїв;
забезпечення ефективного, результативного, цільового та економного
використання бюджетних коштів, координація роботи розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
- забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни,
посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат
фінансових ресурсів та майна.
Надходження бюджету Великодимерської ОТГ
Показники
2020 рік (прогноз)
%
Акцизний податок
Єдиний податок
Земельний податок
Орендна плата

10 000,0
12 060,0
5 000,0
9 330,0

5,3
6,4
2,7
5,0

Податок з доходів
фізичних осіб
Податок на нерухоме
майно
Інші надходження

93 890,0

49,9

8 340,0

4,4

224,0

0,1

Міжбюджетні трансферти

49 324,4

26,2

Разом надходжень:

188 168,4

100

Видатки бюджету Великодимерської ОТГ
Показники

2020 рік (прогноз)

%

Управління
Освіта
Оздоровлення дітей
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Культура

18 834,4
96 182,4
928,0
2 689,5

10,0
51,2
0,5
1,4

4 215,0

2,2

Фізична культура
Благоустрій

1 504,0
5 402,2

0,8
2,9

Землеустрій

5 100,0

2,7

Утримання автомобільних

1 000,0

0,5

доріг
Місцева пожежна охорона

3 044,8

Міжбюджетні трансферти

20 216,8

Капітальний
ремонт,будівництво
об’єктів житловокомунального та
соціально-культурного
призначення
Разом видатків:

1,6

29 051,3

10,7
15,5

188 168,4

100

Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечити наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва, поліпшення фінансового
стану підприємств, за рахунок підвищення конкурентоспроможності
виробництва, проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної
політики із врахуванням децентралізації та поліпшенням умов ведення бізнесу,
Визначення пріоритетності щодо фінансування програм;
Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості
у бюджеті;
Провести роботу щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету
завдяки проведенню грошової оцінки земель громади та земель
несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів;
Забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв.
Забезпечення виконання місцевих програм згідно з переліком (додаток до
програми)

Керуюча справами виконкому

Ю. Москаленко

