Звіт про виконання програми соціальноекономічного, культурного і духовного
розвитку Великодимерської ОТГ за 2020 рік

Фінансове забезпечення
Станом на 01.01.2021 року Програма
соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської
об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік об’єднує 23 програм.

Запланована сума фінансування по
програмах 132 443,2 тис. грн.
Виконано 115 838,5 тис. грн.
це 87 %

Підприємництва
Основу промислового комплексу ОТГ
складають 371 підприємств
З них ФОП -179 та ТОВ -192 (на 25 підприємств
більше ніж у 2019 році)
Найбільші платники податків до бюджету
громади:
•ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»
•
ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА»
•
ТОВ «РЕЙНАРС УКРАЇНА»
•
АТ «МОНОМАХ»
•
ТОВ «БАУН-ФОРМЕН УКРАЇНА»
•
ТОВ «АЛ-КО КОБЕР»
•
ТОВ «МАЯДО»
•
ТОВ «КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»
•
ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА»
•
ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС»
•
ЗВПП «РЕГІОН-2001»

Демографічна ситуація
Населення Великодимерської ОТГ становить на
01.01.2021 – 23 511 осіб (на 84 особи більші в
порівнянні з 2019 (станом на 01.01.2020 року – 23
427 осіб)
народилось в 2020 році – 115 дітей (на 52 дитини
менше в порівнянні з 2019 (на 01.01.2020 року –
167 дітей);
померло в 2020 році – 299 громадян (на 19 осіб
менше в порівнянні з 2019 (на 01.01.2020 – 280
громадян);
зареєстровано шлюбів на 01.01.2021 - 46 (на
01.01.2020 – 67)
На
території
ОТГ
знаходиться
7333
домогосподарства

Охорона здоров’я Великодимерської ОТГ
Послуги первинної медицини надаються КНП БРР
«Броварський РЦ ПМСД»
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» станом на 01.01.2021 року з місцевого бюджету
витрачено коштів в розмірі 2 700,0 тис. грн.
В січні 2020 року було укладено договір з філією КЗ
КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної
допомоги» про надання послуг невідкладної медичної
допомоги
на
суму
199,0
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 – 3 339 тис.
грн та проведено фінансування коштами з місцевого
бюджету - 4 841 тис. грн.

Освіта Великодимерської ОТГ
На території Великодимерської ОТГ
розташовано 5
комунальних закладів з них: КЗ «Великодимерський ліцей» та 4
навчально-виховних об’єднання: КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСОЗДО», КЗ «Тарасівське НВО»ЗЗСО-ЗДО», КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСОЗДО», КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО». За на 1 вересня 2020 року в
закладах загальної середньої освіти навчалося 2763 учні. Заклади
дошкільної освіти відвідувало 623 дитини.
Фінансування закладів освіти Великодимерської ОТГ
відбувається по програмі «Розвиток та функціонування системи освіти
Великодимерської ОТГ на 2019 – 2020 роки» за рахунок коштів
державної субвенції 35 992,343 тис. грн. та місцевого бюджету
18 104,057 тис. грн. В 2020 році було прийнято та впроваджуються Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», фінансування якої на
2020 рік складає – 928 тис. грн., у зв’язку із запровадженням
карантину кошти не були використані.
- Програма «Організація харчування дітей закладів освіти
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,
фінансування якої на 2020 рік складає – 6 594,2 тис. грн. (в порівнянні
2019 роком на 2 264,0 тис. грн. більше).

Культура та Спорт Великодимерської ТГ
З метою вдосконалення в громаді
роботи з реалізації розвитку культури та
спорту було прийнято та впроваджуються
такі програми:
Програма «Розвиток фізичної культури та
спорту
на
території
Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020
рік» фінансування на 2020 рік склало –
1 702,0 тис. грн. (в порівнянні з 2019 роком на
133,3 тис. грн. більше).
Програма
«Розвиток
культури
у
Великодимерській об’єднаній територіальній
громаді на 2020 рік» фінансування на 2020 рік
складає – 6 507,8 тис. грн. (в порівнянні 2019
роком на 396,3 тис.грн менше).

Соціальний захист Великодимерської ОТГ
Населення громади у 2020 році
отримало соціальну допомогу
(всього по громаді – 1212
послуг, 18 видів допомоги)
смт Велика Димерка – 681
Бобрицький старостат – 121
Руднянський старостат - 155
Жердівський старостат - 138
Шевченківській старостат – 117
- програма «Соціальний захист
населення
на
2020
рік»
фінансування– 1 350,6 тис. грн.
програма «Турбота на 2020
рік» фінансування– 3 391,9 тис.
грн.

Транспортне та дорожнє господарство
Проведено поточний ремонт доріг в с.
Тарасівка по вул. 9-го Січня та вул.
Шевченка, в с. Вільне по вул. 8-го Березня,
Шевченка, в с. Шевченкове по вул.
Вокзальна та в смт Велика Димерка,
перетин вулиць Щорса та Різдвяна –
загальною площею 2111,02 м2.
Виконано
капітальний
ремонт
дорожнього покриття по вул. Паркова,
Чехова, Челюскінців, в смт Велика
Димерка, загальною площею 8 341 м2, та
вул. Гвардійська в с. Шевченкове –
загальною площею 1 386 м2.

Будівництво соціальної та житлової інфраструктури
Виконано роботи по відновленню
елементів благоустрою на території
медичної амбулаторії в с. Рудня
(капітальний ремонт);
Побудовано велодоріжку по вул.
Соборна в смт Велика Димерка;
Проведено роботи по будівництву
спортивного
майданчику «СТРІТ
ФАЙТ», та будівництву доріжок на
стадіоні по вул. Парковій в смт
Велика Димерка;
Побудовано стадіон «Локомотиварена»
в
с.
Шевченкове
Броварського
району
Київської
області;

Будівництво соціальної та житлової інфраструктури

Утеплення фасаду КЗ «Шевченківське НВО
«ЗЗСО-ЗДО».
Капітальний ремонт даху КЗ «Бобрицьке
НВО «ЗЗСО-ЗДО»;

Проведено капітальний ремонт фасадів з
утеплення будівлі амбулаторії
сімейної
медицини в с. Шевченкове;
Виконано
капітальний
ремонт
частини
приміщення медичної амбулаторії загальної
практики та сімейної медицини в с.Рудня
Броварського району Київської області;
Проведено роботи по встановленню пандусу та
ремонт вимощення приміщенні
по вул.
Промислова, 28а
в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області».
Капітальний ремонт вхідної групи будівлі КЗ
«Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО»;
Капітальний
ремонт
системи
опалення
майстерні
(прокладання
трубопроводів
опалення, установка радіаторів стальних,
установлення котлів) в Тарасівському НВО
«ЗЗСО-ЗДО»;

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2020 році Великодимерською селищною
радою надано 12 дозволів на розробку
детальних планів територій.
Надано
9
дозволів
на
розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в населених
пунктах Великодимерської територіальної
громади.
Надано 9 містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єктів будівництва, а
саме: будівництво дитячого садочку по
вул. 9-го січня в с. Тарасівка, реконструкція
зовнішніх мереж каналізації та очисних
споруд продуктивністю 400 м3 на добу в с.
Шевченково
Броварського
району
Київської області, будівництво стадіону в
с. Шевченково по вул. Парковій.

Цивільний захист населення і території
На території Великодимерської громади щороку виникає
значна кількість пожеж, внаслідок яких завдається
суттєвий матеріальний збиток. Так, за 2020 рік підрозділи
Великодимерської місцевої пожежної охорони здійснили
195 виїздів на гасіння пожеж, 19 виїздів з метою
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного
характеру (буревії та підтоплення територій), та 12,
пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами.
Основна кількість пожеж припала на природні екологічні
системи. Їх частка у 2020 році склала майже 70% від
загальної кількості.
Значна увага приділялась питанням протипожежного
захисту навчальних закладів громади. Так, з селищного
бюджету було виділено понад 300 тис. грн. для
здійснення першочергових заходів щодо усунення
порушень правил пожежної безпеки у школах та дитячих
садочках.

Профілактика та протидія злочинності
Завдяки злагодженій співпраці між виконавчим
комітетом селищної ради, дільничними
інспекторами поліції та інспекторами ГФ
«Захист», вдалося досягти позитивної динаміки в
питаннях профілактики злочинності на у
населених пунктах громади. Така співпраця стала
причиною недопущення значного поширення
захворюваності серед населення громади на
короновірусну хворобу COVID-19. Протягом
карантинного періоду систематично проводились
профілактично-попереджувальні рейди у
громадських місцях, об’єктах торгівлі та надання
послуг населенню ОТГ.
Завдяки впровадженню системи відеонагляду на
території смт Велика Димерка значно
покращилась криміногенна ситуація.

сovid-19
З березня 2020 року було проведено 25
позачергових засідань комісії з питань техногеноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Великодимерської ОТГ, 29 оперативних
службових нарад, видано 5 розпоряджень
селищного голови щодо ліквідації наслідків та
запобігання поширенню на території
Великодимерської ОТГ гострої респіраторної
хвороби COVID-19.
Протягом карантинного періоду систематично
проводились профілактично-попереджувальні
рейди у громадських місцях, об’єктах торгівлі та
З селищного бюджету було виділено 354 тис грн. на
надання послуг населенню ОТГ. Здійснювався
закупівлю дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального постійний контроль та нагляд за дотриманням
захисту (маски, костюми тощо) Окрім того,
карантинних заходів громадянами та суб’єктами
Великодимерська селищна рада отримала спонсорську
господарювання, проводилось інформування під
допомогу від підприємств та організацій у формі засобів
підпис керівників та відповідальних
індивідуального захисту та розчинів для проведення
представників 14 підприємств, робота яких не
дезінфекції . Всі отримані ресурси були розподілені між
була призупинена на період карантину.
комунальними підприємствами та закладами, зокрема
закладами освіти та медичними закладами громади.

Адміністративні послуги
Адміністративні послуги надаються відділом з
питань реєстрації актів цивільного стану та
місця проживання. Враховуючи віддалені
робочі місця в населених пунктах ТГ, за 2020
рік було надано 20 817адмінпослуг (у 2019
році 17 675 послуги ) це на 3 142 послуг менше
в порівнянні з 2019
У І кварталі 2021 році планується офіційне
відкриття Центру надання адміністративних
послуг Великодимерської селищної ради, який
забезпечить близько 40 тис. жителів якісними
адміністративними послугами, наразі ЦНАП
працює в тестовому режимі.
У 2020 році для ЦНАП було закуплено робочу
станцію з видачі як закордонних паспортів так
і паспортів громадянина України у формі Id
картки.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

