
                                                    

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки» 

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Плотнікової Галини 

Володимирівни про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», 

керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків; з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Інформацію про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки» 

прийняти до відома. 

 

2. Виконавчому комітету та відповідальним виконавцям програми продовжити 

виконання заходів програми у 2020 році в межах фінансових призначень. 

 

 

Селищний голова      Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 
 

смт Велика Димерка 

06 лютого 2020 року 

№ 689 ХХXI-VII            



Додаток 1  

до рішення селищної ради  

від  06.02.2020 р. № 689 XXXI-VII 

 

Інформація 

Про хід  виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання  об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки» 

Програму розвитку, ремонту та утримання об’єктів житлово-комунального господарства, 

благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки (далі – програма), було  затверджено рішенням 

Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 № 371 XVIII – VІІ. 

До програми було включено чотири розділи, зокрема: 

1. Інженерні мережі. 

2. Благоустрій. 

3. Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення. 

4. Загальні заходи. 

Загальна сума фінансування по програмі на момент затвердження становила 30338,0 тис.грн, у  

тому числі по розділах: 

 

1. Інженерні мережі 3275,0 

2. Благоустрій 22044,0 

3. Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення 3269,0 

4. Загальні заходи 1750,0 

 

За рахунок коштів перевиконання бюджету громади на внутрішнього перерозподілу коштів 

між заходами програми на кінець 2019 року сума фінансування по програмі становила 

40825,824 тис.грн. 

Фактичне виконання по програмі – 37505,27 тис.грн. що становить 92%,  у тому числі по 

розділах: 

 

№ 

розді

лу 

назва розділу виконання 

1. Інженерні мережі 2 569,99 

2. Благоустрій 30 385,23 

3. Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення 2 830,56 

4. Загальні заходи 1 719,49 

 

 

Відповідно до виділених фінансових призначень було виконано наступні заходи: 

 

 

 



Розділ 1. Інженерні мережі 

 

1. Обслуговування бюветів та колонок питного водопостачання на суму 99,963 тис. грн. 

2. Поточний ремонт бюветів та колонок питного водопостачання на суму 49,998 тис. грн. 

3. Капітальний ремонт водонапірної башти по вул.Вокзальна 2б  в с.Шевченкове на суму 

513,755 тис. грн. (договір укладено на 2 роки). 

4. Будівництво артсвердловини в с.Шевченкове Броварського району Київської області на суму 

414,699 тис.грн. 

5. Капітальний ремонт мережі зовнішньої каналізації адмінбудівлі Великодимерської селищної 

ради по вул. Бобрицька, 1 в смт.Велика Димерка 64,0 тис.грн.  

6. Капітальний ремонт КНС  в с.Рудня, у тому числі проектні роботи, на суму 443,717 тис. грн. 

7. Проектні роботи на капітальний ремонт зовнішніх  мереж водопостачання с.Шевченкове на 

суму 149,692 тис. грн. 

9. Проектні роботи на реконструкцію зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд 

продуктивністю 400 м3 на добу в с. Шевченкове на суму 331,380 тис.грн. 

10. Проектні роботи на реконструкцію системи опалення будівлі будинку культури с.Рудня за 

11. адресою: вул.Шкільна 22-а с.Рудня на суму 257,931 тис.грн. 

11. Проектні роботи на будівництво модульної котельні на альтернативному виді палива за 

адресою: вул.Шкільна 22-а с.Рудня 254,851 тис.грн. 

 

Розділ 2. Благоустрій 

 

1. Дороги, тротуари та прибудинкові території 

 

Поточний ремонт доріг по вулицях Бобрицька, Соборна, Польова, Заліська, Броварська, 

Гоголівська, Мічуріна, Ситюкова в смт Велика Димерка та вул. Лесі Українки в с. Рудня на 

суму 1618,130 тис.грн. 

 

Капітальний ремонт доріг, тротуарів, прибудинкових територій на суму 16523,328 тис.грн., у 

тому числі: 

смт. Велика Димерка:   

- вул. Вокзальна  

- провулку Пушкіна 

- вул. Городня   

- вул. Докучаєва  

- вул. Садова  

- вул. Чернігівська  

- вул. Грушевського  

- вул. Промислова від будинку № 2 до будинку № 12  

- вул. Незалежності  

- провул. Щорса 

 

с. Шевченкове 

- вул. Михайлівська частково 

- вул. Мічуріна частково 



- вул. Вишнева  частково 

- вул. Лесі Українки частково 

- прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова, 18 

 

с. Бобрик 

- вул.Молодіжна (від вул.Козацька до залізничної платформи «Семиполки») 

 

Будівництво доріг тротуарів  

Побудовано дороги в смт. Велика Димерка по:   

- вул. Макаренка  

- вул. Поштова 

 

Виготовлено проектну документацію 

на капітальний ремонт доріг, тротуарів, прибудинкових територій: 

 

смт Велика Димерка 

- вул. Південна 

- вул. Євтушенко 

-  вул. Паркова  

- вул.Освіти  

 

с. Шевченкове  

- вул.Молодіжна  

- вул. Гвардійська  

- вул. Польова 

 

с.Рудня  

- вул.В.Шевченка  

- прибудинкової території багатоквартирних будинків № 12, 15, 16  по вул.В.Шевченка 

 

с.Бобрик  

- вул.Козацька  

- вул.Ентузіастів   

с.Тарасівка  

- вул.Молодіжна  

- частини тротуару території загального користування по вул.9-го Січня 

 

с.Підлісся  

- вул.Гагаріна 

- вул.Жовтнева  

- вул.Лісова 

с.Вільне  

- вул. Польова  

- вул. Молодіжна 

с. Михайлівка  



- вул. Набережна 

 

Будівництво: 

- Будівництво автомобільної дороги місцевого значення «Під'їзд до смт.Велика Димерка 

по вул.Броварській» (договір проланговано на 2020 рік, проектна документація 

перебуваєна розгляді  в експертній організації) 

- Будівництво тротуару по вул. Заліська в смт.Велика Димерка.  

  

2. Вуличне освітлення 

 

На утримання мереж вуличного освітлення спрямовано кошти у сумі 290,0 тис.грн. 

На поточний ремонт вуличного освітлення – 190,0 тис.грн. 

На капітальний ремонт вуличного освітлення використано 4574,589 тис. грн. 

Виконано:  

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  

смт Велика Димерка  

- вул. Садова  

 - вул. Чернігівська 

 

с. Бобрик  

- вул. Козацька 

-  вул. Петровського 

- вул. Кооперативна 

- вул. Заворицька 

- вул. Набережна  

- вул. Лісова  

- вул. пров. Козацький 

 

с.Рудня 

 - вул. Київська  

- вул. Шкільна  

- вул. В.Шевченка 

 

с. Жердова 

 - вул. Лисенка 

-  вул. М. Онопрієнка  

- вул. М. Заньковецької 

с. Вільне  

- вул. Садова 

- вул. Шевченка  

- вул. 8-го Березня  

- вул. Молодіжна,   

- вул. Польова  

с. Михайлівка  



- вул. Центральна  

- вул. Набережна 

с. Тарасівка  

- вул. Лугова 

с. Гайове 

- вул. П. Мирного,  

- вул. Куліша   

- вул. В. Стуса  

- вул. Жукова,  

вул. Фрунзе  

 

с. Захарівка 

- вул. Набережна 

с. Шевченкове 

- в. Калініна 

- вул. Глібова 

- вул. Мічуріна 

- вул. Молодіжна 

Виготовлено проектну документацію на 

Капітальний ремонт вуличного освітлення  

- вул. Коцюбинського та Фрунзе в с. Гайове;  

- вул. Вокзальна, Польова, Гвардійська в с. Шевченкове;  

- вул. Євтушенка, Ніколаєва та Богданівська в смт. Велика Димерка. 

 

3. Дитячі та спортивні майданчики 

Комунальним підприємством «Великодимерське» проведено поточний ремонт майданчиків  

на суму 50,0 тис. Грн. 

За рахунок коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток придбано дитячий 

майданчик вартістю 100,0 тис.грн. 

Також, виготовлено проектну документацію на реконструкцію спортмайданчику на території 

Великодимерського НВК по вул.Заліська, 3 в смт.Велика Димерка вартістю 67,0 тис.грн. 

4. На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ направлено кошти у сумі 190,0 тис. грн. 

5. На догляд за зеленими насадженнями  спрямовано кошти у сумі 190,0 тис. грн. На КП 

«Великодимерське» (висаджено квітникі біля меморіальних комплексів та памятників, 

проведено кронування дерев, видалення аварійних дерев). 

6. Проведено благоустрій територій по вул. Озерна та Паркова  всмт Велика Димерка на 

суму 290,0 тис. грн. 

7. На утримання громадських вбиралень спрямовано на КП «Великодимерське» кошти у 

сумі 100,0 тис.грн. 



8. На утримання доріг та територій загального користування на КП «Великодимерське 

спрямовано кошти у сумі 1383,1 тис.грн. 

 

Розділ 3.  Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення 

 

Виконано: 

Капітальний ремонт приміщення бувшої аптеки по вул. Промислова, 28а, в смт Велика 

Димерка на суму 1410,300 тис.грн. 

Заміна вікон у будинку культури вул. Вишнева, 5 с.Шевченкове Броварського району 

Київської області на суму 124,016 тис. грн. 

Будівництво тренувального футбольного поля по вул. Паркова в  смт Велика Димерка на суму 

160,441 тис. грн. (договір укладено на 2 роки) 

Реконструкція вхідної групи будівлі амбулаторії смт.Велика Димерка Броварського району 

Київської області вартістю 446,419 тис. грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на обєкти: 

- Будівництво центру безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з предмету БЖД 

в смт Велика Димерка по вул. Заліська, Броварського району Київської області вартістю 

305,744 тис. грн. 

- Будівництво центру надання адміністративних послуг по вул.Бобрицька в смт.Велика 

Димерка Броварського району Київської області вартістю 286,318 тис. грн. 

- Капітальний ремонт фасадів з утеплення будівлі амбулаторії сімейної медицини в 

с.Шевченкове вартістю 35,736 тис. грн. 

 

Розділ 4. Загальні заходи 

 

Проведено роботи по будівництву системи вуличного відеоспостереження на території селища 

міського типу Велика Димерка Броварського району Київської області на суму 1500,0 тис. грн. 

Розроблено схему санітарного очищення населених пунктів Великодимерської селищної ради, 

яка в даний час проходить процедуру погодженні відповідно до вимог чинного законодавства, 

на суму 186 тис. грн. 

Виготовлено технічні паспорти на бібліотеку, приміщення бувшої аптеки  та проведено 

технічну інвентаризацію будівлі амбулаторії  в смт Велика Димерка  на суму 33,493 тис. грн.  

 

Усього відповідно до програми проведено роботи на 69 об’єктах комунальної власності. 

Відповідно до рішення сесії селищної ради у грудні 2019 року до програми внесено зміни, 

зокрема включені об’єкти виконання робіт на яких заплановано у 2020 році. 

Загальна сума видатків на 2020 становить 23715,831 тис. грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 



 


