
Додаток 

                                                         до рішення виконавчого комітету  

                                                                          міської ради від 01.03.2018  № 

 

                                                

Звіт 

про хід виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради за 2017 рік 

 

 

Соціальна сфера: 

- демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді 

 

Станом на 01.01.2018 постійне населення Обухівської міської ради 

складає 33664 особи і в порівнянні з 2016 роком населення збільшилося на 3  

особи. 

 
              Чисельність та розподіл населення за віком, осіб 

  

Станом на 01.01.2017 рік                        Станом на 01.01.2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2017 рік народжуваність по місту, порівнюючи з звітним періодом 

минулого року, зменшилась на 83 особи. Загальний коефіцієнт народжуваності 

(на 1000 осіб) склав 10,0 %, в звітному періоді 2016 році складав 12,5 %. 
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Разом з тим, за рахунок природного скорочення померло на 28 осіб 

менше, ніж у 2016 році. Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб) склав 

10,9 %, у 2016 році – 11,76 відсотків. 

Коефіцієнт природного приросту склав 0,92 %; за 2016 рік - 0,71 

відсотків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із важливих чинників, які зумовлюють зміну чисельності 

населення міста, є міграція населення. За рахунок міграційного процесу за 

звітний період прибуло в місто 939 громадян, вибуло 760 громадян.  

Коефіцієнт міграційного приросту населення (на 1000 жителів) склав 

5,32%; в 2016 році – 15,36 %. 

 

 

Станом на 01.01.2018 за оперативними даними працездатне населення 

громади складає більше 21500 осіб, або 63,9 % до всього населення; пенсіонери 

– 9181 особа або 27,3 відсотка.    
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На території Обухівської міської ради, за статистичними даними, станом 

на 01.01.2018 проживає 7127 дітей – осіб до 18 років, з них 723 – проживають у 

багатодітних сім’ях, 49 – у малозабезпечених, 67 – діти, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 129 дітей-інвалідів; на первинному обліку 

служби у справах дітей та сім’ї перебувало 53 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Створений реєстр багатодітних сімей міста. Станом на 01.01.2018 до 

реєстру включено 219 сімей, в яких виховуються 723 дітей, з яких 203 сім’ї 

виховують по троє-четверо дітей, 16 сімей – по п’ять і більше.  

Протягом 2017 року було проведено 12 засідань комісії з питань 

соціально-правового захисту прав дитини та 4 засідання координаційної ради з 

питань охорони дитинства та підтримки сім’ї.  

Службою у справах дітей та сім’ї створений єдиний електронний банк 

даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. Окремо ведеться електронний 

облік громадян України, які бажають усиновити, взяти під опіку, піклування 

дітей, які підлягають влаштуванню. Працює  єдина інформаційно-аналітична 

система «Діти» (ЄІАС «Діти»), до якої заносяться усі відомості з особових 

справ дітей та громадян зазначених категорій, відповідно до нормативних 

вимог. 

Станом на 01.01.2018 до ЄІАС «Діти» включено: 53 дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 3 дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах. 

Протягом 2017 року на території Обухівської міської ради набули статус 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 14 осіб, усиновлено 

1 статусну дитину, знято з первинного обліку 3 дітей.  

Впродовж звітного періоду було проведено 14 профілактичних рейдів 

«Канікули», «Вулиця», «Нічне місто». Виявлено 11 неповнолітніх, яких було 

повернуто у сім’ю. Також, здійснюється своєчасне виявлення сімей, де діти 

перебувають у складаних життєвих обставинах, їх облік і систематична 

перевірка умов утримання і виховання в них неповнолітніх, надання таким 

сім’ям адресної допомоги. За звітний період обстежено 218 сімей, в яких 

проживає 507 дітей. Проведена роз’яснювально-консультативна робота з 

батьками, винесено 79 офіційних попередження. Працівниками національної 

поліції було притягнуто до адміністративної відповідальності 44 осіб.    

 З метою попередження безпритульності та бездоглядності на території 

міста спільно з Обухівським міськрайонним центром зайнятості проводилися 

заходи з майбутніми випускниками ЗНЗ міста Обухова, а саме - індивідуальні 

консультації, співбесіди, анкетування та тестування. В усіх загальноосвітніх 

закладах міста встановлено програмно-мотиваційні комплекси «Мотиваційний 

термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» 

(профорієнтаційні термінали). Протягом навчального року проводилися 

традиційні масові заходи: 2 Ярмарки професій, 5 Кроків у професійне 
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майбутнє, 5 Уроків реального життя, 3 Дні відкритих дверей центру зайнятості, 

10 групових професійних консультацій із застосуванням психологічного 

тестування.  

З метою оздоровлення дітей у літній період у дитячому оздоровчому 

закладі «Пролісок» Обухівського району Київської області придбано 90 

путівок. Всього, станом на 01.01.2018, охоплено оздоровленням та відпочинком 

3054 дітей шкільного віку, що становить 86,6% від загальної кількості дітей 

(3525). 

У 2017 році сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення 

антитерористичної операції на сході країни та сім’ям, члени яких загинули під 

час лютневих подій 2014 року на Майдані Незалежності, міста Києва, надано 

матеріальну допомогу на придбання одягу та взуття для дітей даних сімей, 

також вручені продуктові набори з нагоди Великодня. 

Проблемним питанням щодо підтримки малозабезпечених сімей,  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, одиноких матерів 

залишається формування фонду житла соціального призначення для вказаних 

осіб у визначеному законодавством порядку та використання його для 

запобігання безпритульності серед сімей з дітьми та подолання ними складних 

життєвих обставин внаслідок відсутності житла. 
 

- зайнятість населення 
 

Протягом 2017 року до Обухівського міськрайонного центру зайнятості 

за сприянням у працевлаштуванні та отриманням соціальних послуг звернулось 

1700 осіб. 

Всього перебувало на обліку у звітному періоді 2335 шукачів роботи.  

Впродовж звітного періоду центром зайнятості працевлаштовано 1176 

осіб з числа незайнятих та безробітних громадян, з них жінок – 544 особи 

(46,3%), молоді до 35 років – 559 осіб (47,5%). Рівень працевлаштування  

становить 50,3 %, в 2016 року – 40,0 % . 
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Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (за 

оперативними даними) складає 1,5 %, в 2016 році він склав – 1,8 %. 

На 01.01.2018 підприємствами, установами та організаціями заявлено 285 

вакансій для працевлаштування громадян. Впродовж січня-грудня 

роботодавцями подано 2071 вакансію до центру зайнятості. 

Навантаження на вільне робоче місце становить 1 особу (протягом 2016 

року – 1,6 особи).  

Середній розмір допомоги по безробіттю станом на 01.01.2018 становив 

3363,00 гривень. В порівнянні з минулим роком розмір допомоги збільшився на 

1,6 % або 51,7 грн., що дорівнює 105% законодавчо встановленого в цьому 

періоді мінімального рівня заробітної плати. 

За сприяння Обухівського МРЦЗ троє безробітних, з числа учасників 

АТО, започаткували власну справу шляхом отримання одноразової виплати 

допомоги по безробіттю на загальну суму 86,00 тис. гривень.  

Участь у громадських та інших видах робіт тимчасового характеру 

приймали 149 осіб. Для виконання цих робіт витрачено 367 тис. грн. коштів 

роботодавців та 24,4 тис. грн. коштів Фонду ЗДССВБ. 

Проходили професійне навчання впродовж січня-грудня 2017 року 68 

безробітних різних вікових категорій, закінчили професійне навчання 41 особа, 

з них: професійну підготовку пройшли 2 безробітних, професійну 

перепідготовку – 6 осіб і підвищили кваліфікацію – 33 безробітних. 

Впродовж звітного періоду проведено 5 Днів відкритих дверей центру 

зайнятості, 3 Ярмарки професій та 2 Ярмарки вакансій, 35 міні-ярмарок 

вакансій, 9 Уроків реального життя, 9 Кроків у професійне майбутнє для 

учнівської молоді, 7 виїзних акцій з використанням  мобільного центру 

професійної орієнтації та 364 різних за тематикою семінари для шукачів 

роботи.  
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В звітному періоді на підприємствах міста створено 129 нових робочих 

місць (целюлозо паперове виробництво – 54; харчова промисловість – 1, 

хімічна та нафтохімічна галузь – 10, комунальна сфера – 31, торгівля – 33).   

Але разом з тим, основними  проблемними питаннями залишаються:   

- невідповідність попиту і пропозицій робочої сили, неповне 

використання трудового потенціалу, що призвело до зниження життєвого рівня 

та соціального захисту працівників; 

- зайнятість населення та створення нових робочих місць. 
 

- грошові доходи населення 

 

За оперативними даними середньомісячна заробітна плата працівників по 

місту за 2017 рік становила 7737,0 грн., що на 2287,0 грн. або на 42,0% більше 

відповідного періоду минулого року. Розмір нарахувань у 2,4 рази перевищив 

законодавчо встановлені державні соціальні стандарти – мінімальну заробітну 

плату. 

Зберігалася значна диференціація розмірів заробітної плати за видами 

економічної діяльності. Найвищу заробітну плату в економіці отримували 

працівники промисловості, де заробітна плата в 1,18 рази перевищила середній 

показник по місту. 

В розрізі галузей за оперативними даними середньомісячна заробітна 

плата становила: промисловість – 8530,0 грн.; комунальні підприємства – 

4926,3 грн.; сільське господарство – 5276,00 грн.; бюджетна сфера – 5914,00 

гривень. 

 

 

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

З метою легалізації виплати заробітної плати, та з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат з початку року відбулось 16 засідань постійної комісії виконавчого 



7 

 

комітету.  

Але основним проблемним питанням залишаються - низький рівень 

середньої заробітної плати відповідно до високої вартості життя, а також 

надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати. 

 

-  пенсійне забезпечення 

 

Станом на 01.01.2018 на обліку в Обухівському об’єднаному  управлінні 

Пенсійного фонду України Київської області у місті Обухові та селах міської 

ради перебуває 9181 пенсіонерів, в порівнянні з минулим роком кількість їх 

зменшилася на 92 особи (2016 рік - 9273 осіб).  

Середній розмір пенсії станом на 01.01.2018 збільшився на 34,5 % проти 

2016 року (1994,63 грн.) і склав 2682,50 грн. (83,8 % до прожиткового 

мінімуму). 

Більше 92,8% від загальної кількості одержувачів пенсій (8520 осіб) 

мають суми пенсійних виплат, які перевищують прожитковий мінімум.   

Обсяги пенсійних виплат по всіх контингентах одержувачів пенсій 

станом на 01.01.2018 склали 227916,4 тис. грн., що на 11543,8 тис. грн. більше 

ніж у 2016 році (216372,6 тис. гривень). 

Рівень забезпечення власними коштами на 01.01.2018 склав -  47,8%; на 

01.01.2017 – 39,04 %.  

Заборгованості по виплаті пенсій немає. 

Проблемним питанням на сьогоднішній день є: відшкодування 

заборгованості по сплаті пільгових пенсій по підприємствам ТОВ НВК 

«Комплекс-2» - заборгованість на 01.01.2018 складає 99,38 тис. грн. та ВАТ 

«Стиролбіотех» - заборгованість на 01.01.2018 – 7836,6 тис. грн. (безнадійний 

борг, не ведуть діяльності). 
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- соціальний захист населення 

 

Станом на 01.01.2018 в управлінні соціального захисту населення міста 

Обухова перебувало на обліку 3847 соціально незахищених мешканців міста, 

які отримували допомогу. Впродовж 2017 року пенсіонерам та інвалідам 

видано 91 санаторно-курортну путівку. 

Соціальне обслуговування вдома мали 139 одиноких громадян похилого 

віку та інвалідів; 176 одиноким матерям здійснювалася виплата державної 

допомоги; 1554 особи отримували одноразову допомогу при народженні 

дитини. 

Станом на 01.01.2018 призначено субсидії на житлово-комунальні 

послуги 6033 сім’ям; 273 особи були забезпечені протезно-ортопедичними 

виробами, 24 особи забезпечені технічними засобами реабілітації; 530 осіб 

отримали продуктові набори. 

На обліку в управлінні соціального захисту перебуває 1793 особи, які 

мають статус потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС.  

На території міста тимчасово проживає 1754 особи, які прибули з районів 

проведення АТО та тимчасово окупованої території Донецької, Луганської 

областей та АР Крим. За звітний період призначено щомісячну адресну 

допомогу 268 сім’ям.   

З метою підвищення ефективності системи надання соціальної підтримки 

соціально незахищених осіб проводились заходи щодо подальшого ведення 

«соціальної картки», яка надає вразливим верствам населення міста право на 

отримання пільгових знижок в рамках міської комплексної програми 

«Турбота». 

- житлове будівництво (будівництво) 
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За 2017 рік введено в експлуатацію 84 об’єкта нерухомого майна 

(будівель), загальною площею 13687,0 кв. метрів, з них: індивідуальні житлові 

будинки – 69 об’єктів, садового типу – 6, нежитлові будинки – 7, житлові 

будинки зблокованого типу - 2 об’єкта.    

В 2016 році було введено в експлуатацію - 65 об’єктів нерухомого майна, 

загальною площею – 12938,0 квадратних метрів.        

 
 

 
 

- житлово-комунальне господарство  
 

З метою підтримання у належному стані житлового фонду комунальної 

власності територіальної громади міста Обухова впродовж 2017 року за кошти 

міського бюджету були побудовані  мережі водопостачання, мережі теплових 

трубопроводів по вул. Каштановій, 23; проведено капітальний ремонт: бойлерів 

з фасонними частинами комплексного теплового пункту №14; мереж тепло-, 

водопостачання від ТК №13.10 до ДНЗ «Веселка»; теплового магістрального 

трубопроводу по вул. Київській; насосно-силового обладнання з встановленням 
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частотного перетворювача струму, потужністю 90 кВт. Проведено 

реконструкцію зовнішніх мереж та внутрішньої системи тепло-, 

водопостачання житлових будинків по вул. Київській, 121; Миру, 1, 2; 

Каштановій, 22, 24, 26, 30. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

реконструкцію мереж водопостачання по провулку Малишківському.  

Також, протягом звітного періоду проведено капітальні ремонти: 

житлового будинку по вул. Київській, 1; покрівлі житлових будинків по вул. 

Чумацький шлях, 24, 28; Миру, 11; Каштановій, 2-а, 7-в, 13, 26, 30, 32, 34; 

Київській, 101, 109, 176-а; мікрорайоні Яблуневий, 1; вхідних груп та 

міжпанельних швів з фарбуванням фасаду житлового будинку по вул. Миру, 

11, 13; вимощення житлових будинків по вул. Чумацький шлях, 24; сходів 

житлового будинку з заміною вікон по вул. Київській, 31; місць загального 

користування (заміна вікон та дверей) житлових будинків по вул. Київській, 

166; Миру, 1, 13; мікрорайоні Яблуневий, 14, 15, 16, 17, 20; насосного 

обладнання комплексного теплового пункту № 7 по вул. Каштановій; теплових 

квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул. Київській, 121; Миру, 

1, 2.  

Крім того, в будинках по вул. Каштановій, 2, 2-а, 28; Миру, 1, 2, 16, 17-а; 

Київській, 113, 115, 123, 146, 162; Лермонтова, 22 проведено капітальний 

ремонт ліфтів.     

Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством за власні 

кошти (кошти інвестиційної програми) було проведено ремонт насосно-

силового обладнання на каналізаційній насосній станції мікрорайону 

«Яблуневий»; замінено насосно-силові агрегати на 15 свердловинах та 

бойлерних № 4, 8; проведено ремонт гідромашин; введено в дію свердловину 

юрського горизонту з трансформатором та підведеними лініями; прокладено 

327 погонних метрів поліетиленових труб на Таценківському водоводі; 

замінено 72 метри сталевих труб Ø150 мм; установлено 12 вузлів обліку води 

на будинках; проведено реконструкцію 2 свердловин на Таценківському 

водозаборі. 

 ТОВ «Міський житловий центр» за рахунок послуг з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій проведено поточні ремонти:  

- сходових клітин – 4796,05м2 по вул. Київській, 115, 123, вул. Миру, 

7, вул. Каштановій, 13; 

- покрівлі житлових будинків – 251,8 м2 по вул. Каштановій, 9, 11, 

28; 

- заміна труб ПЕ  водовідведення – 402 метрів погонних по вул. 

Київській, Миру, Каштановій, Лермонтова, мікрорайоні Яблуневий; 

- опорядження покриття сходів плиткою при вході у під'їзди -  58,3 

м2 по вул. Київській, 168, 176-а, вул. Миру, 14; 

- заміна ПЕ фасонних частин з водовідведення – 695 шт.; 

- заміна запірної арматури – 1075 шт. по вул. Київській, Каштановій, 

Миру, Лермонтова, Чумацький шлях, мікрорайоні Яблуневий;   
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- ізоляція трубопроводів – 5085 метрів погонних по вул. Київській, 7, 

111, 115, 121, 158, 168, 170, 172, 174, 176, 176-а, 178, 180, вул. Миру, 1, 2, 10; 

- заміна труб сталевих з водопостачання та опалення –  175 метрів 

погонних по вул. Київській, Каштановій, Миру, Чумацький шлях, на 

мікрорайоні Яблуневий;  

- утеплення технічних поверхів – 58 м2 по вул. Миру, 10;   

- встановлення пандусів – 5 шт. по вул. Миру, 17-а, вул. Каштановій, 

7-б, 9, 13, вул. Київській, 168; 

- заміна вікон на металопластикові – 15,3 м2 по вул. Лермонтова, 22; 

- бетонування вимощень майданчиків, відмосток, входів у під'їзди, 

сходів – 140,74 м2 по вул. Київській, 56, 113, 115, 121, 148, 154, 164, 166, 170, 

вул. Лермонтова, 22, вул. Миру, 7, 8, 9, 10, 11, 17, на мікрорайоні Яблуневий, 

10. 

Крім того, товариством було проведено роботи з ремонту вікон та дверей, 

скління вікон, ремонт козирків балконів тощо. 

          Також, ТОВ «Міський житловий центр» проведено капітальний ремонт: 

покрівлі житлових будинків – 3041,9 м2 по вул. Каштановій, 2-а, 7-в, 13, 30, 

вул. Миру, 10, 11, вул. Київській, 176-а; покрівлі (парапет) – 189,3 метрів 

погонних по вул. Київській, 178; покрівлі (вентканали) – 34 м2 по вул. 

Каштановій, 9; герметизація швів – 2553 метрів погонних по вул. Миру, 11; 

вимощення житлового будинку – 84 м2 по вул. Київській, 56. 

Кількість встановлених лічильників газу для населення за 2017 рік, що 

проживає в приватному секторі міста, складає – 35 шт., у багатоквартирних 

будинках з котлами – 88 штук. 

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги станом 

на 01.01.2018 в розрізі послуг склала по:  

- водопостачанню та водовідведенню – 2749,6 тис. грн. і в порівнянні на 

01.01.2017 збільшилась на 451,3 тис. грн.; темп збільшення заборгованості 

складає 120 %; проплата послуг населенням складає 88 відсотків; 

- житлово-комунальні послуги – 2144,7 тис. грн., в порівнянні на 

01.01.2017 заборгованість збільшилась на 195,52 тис. грн., темп збільшення 

заборгованості складає 110 %, рівень проплати послуг населенням складає 96 

відсотків.  

- теплопостачанню – 18516,3 тис. грн., в порівнянні на 01.01.2017 

заборгованість збільшилась на 4033,1 тис. грн.; темп збільшення заборгованості 

складає – 123 %. Відсоток сплати населенням за комунальні послуги станом на 

01.01.2018 становить 93 відсотки.  

Причиною зростання заборгованості є щомісячна недоплата населенням 

за житлово-комунальні послуги.  

Щодо погашення заборгованості населення за спожиті житлово-

комунальні послуги проводяться відповідні заходи, а саме: щомісяця 

надсилаються повідомлення про нарахування оплати та суму боргу по оплаті 

житлово-комунальних послуг, проводиться роз’яснювальна робота серед 



12 

 

мешканців міста та підприємствами надавачами послуг, подаються позовні 

заяви на боржників до суду. 

Основними проблемними питаннями залишається: 

- зниження рівня платоспроможності населення;  

- стрімке зростання тарифів;  

- застарілий житловий фонд, в т .ч. ліфтове господарство (потребує 

модернізації, реконструкції та капітального ремонту). 

 
  - енергозабезпечення та енергозбереження 

 

Протягом 2017 року за кошти міського бюджету виготовлено проектно-

кошторисну документацію на капітальний ремонт теплових мереж  

мікрорайону Яблуневий та на капітальний ремонт теплових магістральних 

трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування 

відповідальності з ПАТ «Енергія».  

Також, за рахунок коштів міського бюджету побудовані мережі 

освітлення по вул. Б. Хмельницького, Незалежності, Зінченка, мікрорайону 

Сосновий. По вулицях Шевченка, Лугова, Молодіжна, Виноградна, Яровівська, 

Соборна, Лермонтова в районі ЗОШ №5, на мікрорайоні Лукавиця та села 

Ленди проведена реконструкція мереж зовнішнього освітлення, також замінено 

старі світильники на  енергозберігаючі в кількості 96 штук. 

ТОВ «Аерок» з метою зменшення споживання електроенергії протягом 

звітного періоду проводилось: заміна світильників з ртутними лампами на 

енергозберігаючі світлодіодні; встановлення автоматичного керування 

зовнішнім освітленням шляхом використання сутінкових реле. 

ПАТ «Київський картонно – паперовий комбінат» протягом звітного 

періоду запустив в роботу новий башмачний прес фірми Mitsubishi Heavy 

Industries на КРМ-2, який допоможе скоротити витрати пару на 25%, тим самим 

знизити енерговитрати на виробництво тарного картону. 

ТОВ «Міський житловий центр» проведена модернізація освітлення в 

під’їздах, шляхом заміни звичайних лампових світильників на сучасні LED 

світильники в будинках по вул. Миру та Київській.  

Заборгованість населення за використаний газ станом на 01.01.2018 

становить 16 769,312 млн. грн. Оплата населення складає 85 %. 

Причини зростання заборгованості: ріст цін, низька платоспроможність 

споживачів. 

В рамках підписання «Угоди мерів» за участі Оксани Кисіль - 

національного експерта Проекту ЄС "Угода мерів", Йоганнеса Баура - голови  

ІІІ Сектора Делегації ЄС в Україні, політика ЄС щодо підтримки покращення 

енергоефективності в Україні та Олени Дерегуз - експерта проекту IFC 

"Енергоефективність в житловому секторі" за 2017 рік виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради були проведені наступні заходи: «Дні енергії»; 

круглий стіл «Енергоефективні заходи та залучення фінансування ОСББ»; 

семінар «Енергоефективність в житловому секторі». 
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Впродовж 2017 року Виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

були подані заявки на участь у наступних проектах: 

1. Демонстраційний проект угоди мерів (COM-DEP) на встановлення 

сонячних колекторів для нагріву ГВП та часткового  теплопостачання  ДНЗ 

«Зірочка» та ДНЗ «Рушничок». 

2. Проект  Німецького товариства  міжнародного співробітництва «GIZ» -

 «Енергоефективність у громадах II». 

За результатами конкурсного відбору м. Обухів  став партнером проекту 

«Енергоефективність у громадах II» його впроваджуватиме компанія «GIZ» за 

дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ) і Асоціація малих міст України. 

Проблемою в галузі енергозабезпечення є обмежені фінансові ресурси на 

впровадження енергоефективних технологій та обладнання; ріст енергоносіїв; 

погіршення фінансового стану споживачів. 
 

 

Гуманітарна сфера: 
 

- охорона здоров’я 

 

З 04 січня 2017 року на території міста розпочав свою діяльність 

Комунальний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». До складу Центру входять три 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини та відділення невідкладної 

медичної допомоги. 

 Всього в центрі працює 23 лікарів.  

На даний час у центрі обладнано офісними та медичними меблями 22 

кабінети сімейних лікарів. Придбано обладнання для кабінету щеплення, 6 

холодильників для зберігання вакцини та лікарських засобів. Закуплено 6 

електрокардіографів та вироби медичного призначення. Денні стаціонари 

обладнані новими ліжками з матрацами та постільною білизною. 

 Для забезпечення якісної медичної допомоги, надання невідкладної 

медичної допомоги та обслуговування лікарями викликів на дому за кошти 

міського бюджету в центр закуплено 4 повнопривідні медико-санітарні 

автомобілі.  

Протягом звітного періоду на території міста Обухова діє програма  

«Доступні ліки», яка надає можливість громадянам за рецептом лікаря 

безкоштовно отримати ліки за трьома категоріями захворювань: серцево-

судинні, бронхіальна астма та діабет ІІ типу. 

На протязі звітного періоду оглянуто дітей дошкільного віку – 2320 чол., 

дітей шкільного віку – 4041 чол. Під час медичних оглядів проводилося 

обстеження, надавалися рекомендації, при виявленні хронічних захворювань 

направлялися на лікування та реабілітацію, проводилося інформування батьків. 

У 2017 році за кошти міського бюджету було закуплено Сito Test для 

виявлення гепатиту С,В та ВІЛ для кандидатів на контрактну службу у 
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збройних силах України. Це обстеження проведене 18 кандидатам.   

Протягом звітного періоду до Комунального закладу Обухівської міської 

ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

звернулося 166980 осіб, з них 57811 дітей. 

При центрі функціонує відділення невідкладної медичної допомоги 

комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги», що надає невідкладну медичну 

допомогу мешканцям міста Обухова. 

Відділенням невідкладної медичної допомоги за 2017 рік було здійснено 

2720 виїздів, в  тому числі до дорослого населення – 2384, до дітей – 336. 

Профілактичні щеплення дітей у звітному періоді проводилися згідно 

календаря щеплень на базі амбулаторій медичного центру та кабінетів щеплень 

шкільних та дошкільних закладів. Протягом 2017 року отримали щеплення – 

4871 дитина. 

В звітному періоді за кошти субвенції з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток окремих територій проведено  реконструкцію 

приміщень 1-го поверху адмінбудівлі по вул. Київській, 148 (відділення 

невідкладної медичної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини №5). 

 Проблемами в галузі охорони здоров’я є:  комп’ютеризація робочих місць 

лікарів, створення електронного реєстру пацієнтів; забезпечення соціальним 

житлом медичних працівників (насамперед молодших лікарів).  

   
- освіта 

 

Загальна кількість дітей по ДНЗ на 01.01.2018 становила 2011 чол.; на 100 

місць в ДНЗ приходиться 119 дітей (збільшення місць). В цьому ж періоді 2016 

року кількість дітей в ДНЗ складала 1917 чол., або менше на 94 дитини. На 100 

місць в ДНЗ приходилося 114 дітей.  

Всього на 01.01.2018 охоплено дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років 

(до 7 років) – 99 % (2016р. – 98 %), від 5 до 6 років – 100% (2016 р. – 100%). 

Загальна кількість учнів в навчальних закладах станом на 01.01.2018 

складає 4776 чоловік, що на 234 учні більше цього періоду минулого року (4542 

учня). Середня наповненість у класах 27 учнів (2016 році – 26,7 учнів). 
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Виконання норм харчування в ЗНЗ складає 65 % , вартість обіду для учнів 

1-4 класів складає – 8,0 гривень, для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених 

сімей – 15 гривень (харчування проводиться за кошти міського бюджету). 

Виконання норм харчування в ДНЗ складає 78 %, вартість обіду – 25,0 

гривень. 

З метою поліпшення матеріального стану закладів освіти проведено 

капітальний ремонт: системи вентиляції, басейну та дверей технічних 

приміщень ДНЗ «Зірочка»; приміщень ЗОШ № 3; відкосів з заміною вікон ЗОШ 

№2 та групи «Подоляночка» ДНЗ «Зірочка»; туалетних приміщень, холу, 

коридорів 1-4 поверху, спортивного залу ЗОШ № 4; туалетних приміщень 

навчально-виховних комплексів ЗОШ № 1, 3, 5; огорожі ЗНЗ Гімназія ім. В.О. 

Мельника; покрівлі із влаштуванням водозливних систем ЗОШ № 4; 

інженерних мереж навчально-виховного комплексу ЗОШ № 5; покрівлі 

господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ «Світлячок». Виготовлено 

проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі (санації) 

ДНЗ «Катруся». Реорганізовано загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 міста 

Обухова в навчально-виховне об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4 – Центр військово-патріотичного виховання» Обухівської міської ради 

Київської області. 

У звітному періоді відкрито 8 інклюзивних груп в ДНЗ «Зірочка», ДНЗ 

«Веселка», ДНЗ «Пролісок», ДНЗ «Рушничок». 

У 5 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 19 класів з 

інклюзивним навчанням, в яких навчається 27 учнів. 

На базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Обухова працювали 

мовні табори. 

Проблемними питаннями в галузі освіти на території міста залишаються: 

збільшення кількості дітей охоплених дошкільною освітою; навчання дітей ЗНЗ 

у другу зміну; збільшення відсотку дітей охоплених позашкільною освітою. 
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- культура і туризм 
 

Протягом 2017 року було проведено більше ніж 130 заходів на 

відзначення державних, професійних та календарних свят, а саме: мітинг до 

Дня Примирення та пам`яті «Згадаймо ті стражденні дні», захід до 72-ї річниці 

Перемоги у Другій світовій війні, до Дня Матері, свято до Міжнародного дня 

захисту дітей, участь у культурно-масовому заході до Дня молоді, до Дня  

захисника України, відзначення 20-річчя танцювального ансамблю «Водограй», 

відзначення 105-ої річниці від дня народження видатного поета — земляка 

А.С.Малишка, захід до 73-ої річниці з дня визволення України та 74-ої річниці з 

дня визволення міста Обухова від нацистських загарбників, відзначення Дня 

Гідності та Свободи. 

У бібліотечних закладах міста проведені бесіди, радіопередачі, оформлені 

тематичні полички, інформаційні куточки до Дня української писемності та 

мови, до Міжнародного дня людей похилого віку, з нагоди відзначення 525-ої 

річниці від заснування українського козацтва, до відзначення Європейського 

тижня місцевої демократії, з нагоди відзначення Року Японії в Україні, до 

Міжнародного дня толерантності, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, до 

Всеукраїнського тижня права, тощо. 

З метою покращення матеріальної бази галузі у звітному періоді 

проведено капітальний ремонт приміщення Обухівського міського будинку 

культури мікрорайону Яблуневий, оновлено та облаштовано глядацьку залу, 

придбано комплект учбових меблів для Дитячої школи мистецтв, сучасну 

потужну звукоапаратуру, комплект освітлювального обладнання, диммашину 

для глядацької зали міського Будинку культури. Виготовлено проектну 

документацію на реконструкцію «Площі Матері». 

Проблемними питаннями в галузі культури залишаються: будівництво 

нової Дитячої школи мистецтв; облаштування приміщення для занять майстер-

класів та виставок творчого об’єднання майстрів традиційних народних 

промислів «Дереворід» та майстрів сучасних технік «Hand made»; створення 

Меморіального музею А. Малишка, туристичного центру «Обухів запрошує», 

майстерні для занять народними промислами.  

Щодо розвитку туристичного потенціалу міста розроблено 3 проекти 

велосипедних маршрутів, які можна пропонувати туристам для відвідування 

міста. Для огляду пропонуються такі місця, як: паркова зона «Алея пам’яті 

героїв  небесної сотні», паркова зона «Джерело», Скейтпарк, Верхнє озеро, 

Нижнє озеро, Обухівський районний історико - краєзнавчий музей, Музей-

садиба Андрія Малишка, музей Картонно-паперового комбінату. 

 

- фізична культура і спорт 

 

На сьогодні всі спортивні споруди в місті збережені і утримуються за 

рахунок коштів міського бюджету. 

У звітному періоді збудовано спортивні майданчики: зі штучним 
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покриттям для гри в міні-футбол (ЗОШ №3); на мікрорайоні Лукавиця та 

стадіоні «Колос»; майданчик для гри в теніс по вул. Київській, № 142, вул. 

Абрикосовій № 54 - № 55 в с. Таценки. 

За кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт: приміщень із 

заміною вікон адмінбудівлі комунальної організації «Обухівський міський 

спортивний комплекс імені В.О. Мельника»; інженерних комунікацій і 

приміщень басейну ДЮСШ по вул. Миру, 12; покрівлі спортивного комплексу 

по вул. Каштановій, 28; покрівлі спортивного залу ЗОШ № 4; спортивного 

майданчика для гри в міні-футбол по вул. Лермонтова, 24, вул. Київській, 62. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з 

підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру, 12. 

За 2017 рік проведені всі заплановані заходи, а саме: міський етап дитячо-

юнацького спортивного заходу «Олімпійське лелеченя»; міський етап 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); відкрита першість міста з міні-

футболу серед трудових колективів; першість міста з таеквандо; турнір з 

волейболу та шашок серед спортсменів з обмеженими можливостями до 

міжнародного Дня 8-березня; турнір з футболу пам’яті «Героїв Чорнобиля»; до 

всеукраїнського дня футболу; першість міста з баскетболу, з легкої атлетики 

серед учнів ЗНЗ; турнір з настільного тенісу; першість міста з волейболу серед 

трудових колективів; турнір з кікбоксингу; відкрита першість ДЮСШ з 

плавання на призи міського голови; турнір з футболу на призи міського голови; 

вечір спортивної слави; турнір з волейболу, баскетболу, настільного тенісу 

пам’яті Героя України В.Чаплінського, першість міста з пляжного футболу та 

волейболу, відкритий чемпіонат з футболу сезону 2017 року;  турнір з стрітболу 

до Дня молоді, турнір з волейболу та баскетболу до Дня міста, спортивна ловля 

риби спортсменів з обмеженими можливостями; першість міста з туризму; 

першість міста з боксу; міський етап змагань «Козацький гарт»; турнір з 

футболу пам’яті В.Мельника; міський етап спартакіади допризовної молоді; 

першість міста з вільної боротьби; сімейний шаховий турнір тощо. 

Крім цього, колективи і команди м. Обухова взяли участь в обласних 

змаганнях, а саме: першість області з боксу 2000-2001 року народження; участь 

у чемпіонаті області з боксу серед юнаків 2002-2003 року народження; 

чемпіонат Київської області серед спортсменів з обмеженими можливостями 

«Повір у себе»; першість області з баскетболу; першість Київської області з 

футболу (вища ліга) ФК «Обухів»; першість області з шахів; зональні змагання 

з футболу, легкої атлетики; «Олімпійський день на Київщині», обласні 

змагання з пауерліфтингу, VІ Обласна спартакіада серед депутатів, обласний 

День Молоді на Київщині; осінній чемпіонат Київської області з легкої 

атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями; турнір з волейболу 

присвячений Дню вчителя; турнір з боксу «Козацька звитяга»; чемпіонат 

Київської області з плавання «Новорічні старти»; турнір з фут залу; товариські 

ігри з футболу. 

Важливими питаннями на сьогоднішній день є: будівництво міського 

спортивного залу; будівництво спортивних майданчиків з штучним покриттям; 
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створення та фінансування секцій, які б надавали послуги по загально-

фізичному вихованню в усіх мікрорайонах та селах Обухівської міської ради. 
  

Охорона навколишнього природного середовищ, благоустрій 
 

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

благоустрою, озеленення населених пунктів та прилеглих до них територій на 

території Обухівської міської ради проведено ряд заходів.  

За 2017 рік підприємством по збору та утилізації твердих побутових 

відходів на території Обухівської міської ради ПП «Обухівміськвторресурси» 

(переможець конкурсу на території  Обухівської міської ради) запроваджено 

100% сортування твердих побутових відходів та проведено заміну зношених 

контейнерів на контейнери євро зразка (255 шт.). Згідно договору про 

співпрацю між виконавчим комітетом міської ради та ТОВ «Тарком-Екосервіс» 

проведені всі організаційні заходи по встановленню контейнерів для збору 

небезпечних відходів (ртутні лампи, побутові батарейки). Встановлено 6 

контейнерів для збору таких відходів. Проведені планові гідрогеологічні 

дослідження в районі розташування полігону відходів ПрАТ «Київський КПК» 

із залученням за договором ДП «Українська геологічна компанія» Державної 

служби геології та надр України. Роботи проводилися з метою оцінки 

технічного стану свердловин, що входять в спостережну мережу навколо 

полігону і хімічного складу ґрунтових вод в районі полігону. За результатами 

проведених гідрогеологічних досліджень встановлено, що гідрохімічна 

обстановка в районі розташування полігону на даний час стабільна. 

Також, проводилося обстеження території в межах Обухівської міської 

ради на предмет наявності нелегального завезення твердих побутових відходів. 

В звітному періоді комунальною рятувально-водолазною службою 

«Київська обласна служба порятунку» Управління надзвичайних ситуацій 

Київської облдержадміністрації проводилися роботи по водолазному 

обстеженню та очищенню водної акваторії пляжів і «Нижнього ставу». 

Комісією по обстеженню зелених насаджень згідно Правил утримання 

зелених насаджень в населених пунктах обстежено 650 дерев, складені 

відповідні акти і проведено санітарне обрізування 281 дерева та видалення 84 

аварійних дерев на території міста. 

Прибрано та впорядковано 549,37 тис. м2 доріг (що становить 100 %) та 

18 зупинок громадського, легкового транспорту (100%). 

У рамках проведення акції «Посади дерево миру» висаджено понад 250 

саджанців дерев. Крім того висаджено 35 тис. квітів.  

Протягом двомісячника благоустрою у населених пунктах Обухівської 

міської ради проводилися суботники, активну участь у яких приймала молодь 

міста, працівники міських підприємств та організацій. До участі у толоках 

залучено понад 12 тис. осіб. Придбано та встановлено 40 паркових лавочок. 

Також, за кошти міського бюджету придбано та встановлено 16 дитячих 

ігрових майданчиків. 
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Постійно проводиться моніторинг забруднення атмосферного повітря в 

місті Центральною геофізичною обсерваторією. Результати розміщуються в  

газеті «Обухівські вісті» та на сайті міської ради. Також, через засоби масової 

інформації проводилось попередження мешканців міста та прилеглих сіл про 

недопустимість спалювання залишків сухої рослинності та побутових відходів. 

В звітному періоді побудовано плаваючий аераційний фонтан «Нижнього 

ставу» по вул. Київській, 113-а та спортивний майданчик по вул. Миру для 

вигулу і дресирування собак. Виготовлено проектно – кошторисну 

документацію на реконструкцію «Площі матері» по вул. Київській міста 

Обухова. 
     

Підприємницька діяльність 
 

За даними державного адміністратора виконавчого комітету Обухівської 

міської ради станом на 01 січня 2018 року у місті зареєстровано 4215 суб’єктів 

малого та середнього підприємництва: юридичних осіб – 1761, фізичних осіб-

підприємців – 2454 одиниць.  

У звітному періоді у місті розпочали свою діяльність 14 об’єктів малого 

підприємництва, з них: 1 оптика, 7 продовольчі магазини, 2 кафе, 3 промислові 

магазини та 1 фітнес - клуб. 

 
За оперативними даними обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 

малим та середнім підприємництвом по місту в звітному періоді становить 

2582,3 млн. гривень, що більше проти 2016 року на суму 842,0 млн. грн., або на 

48,4 відсотків. 
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Сума надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету, 

одержаних від здійснення підприємницької діяльності за 2017 рік склала 73,6 

млн. гривень. За даними сектору обліку платників та зведеної звітності 

Обухівського відділення Києво – Святошинської податкової інспекції 

найбільшими платниками сплати податків, в тому числі і до місцевого 

бюджету, є: ТОВ «Автоспецтранс Київського КПК»» ТОВ «Ренус Ревайвел»; 

ТОВ «М-Квадро»; ТОВ «Спектр – Агротехніка»; фізичні особи – підприємці: 

Скакун Юрій Васильович; Тригуб В’ячеслав Володимирович; Горовий 

Володимир Миколайович; Джуринська Людмила Володимирівна; Геращенко 

Юрій Миколайович. 

З метою розширення можливості доступу суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до кредитних ресурсів в листопаді місяці була підписана Угода 

про співробітництво між виконавчим комітетом Обухівської міської ради та 

публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі 

Угода). Сторонами, в межах своєї компетенції, планується розвивати 

співробітництво для більш ефективного сприяння об’єктам малого та 

середнього підприємництва в питаннях застосування фінансових інструментів 

підтримки інноваційної діяльності, інвестиційних проектів, грантів, надання 

фінансових послуг для оновлення матеріально-технічної бази виробництва та 

послуг.  Для цього сторони угоди зобов’язались розробити та впровадити нові 

фінансові інструменти підтримки діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва  включаючи компенсацію відсотків за кредитами та часткового 

погашення кредитів за рахунок коштів міського бюджету. 

З метою покращення умов для здійснення підприємницької діяльності в 

місті повторно направлені спільні звернення до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства фінансів України, Державної регуляторної служби України та 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо врегулювання 

питань розвитку підприємництва з різних питань.  
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Представниками малого та середнього бізнесу впродовж  звітного періоду 

поточного року використовувалось на правах оренди 5658,74 кв. м майна 

комунальної власності Обухівської міської ради, укладено 44 договори оренди.  

          Підприємці міста відіграють важливу роль в соціально – економічному та 

культурному розвитку міста, приймають участь в організації та проведення 

масових заходів до Дня міста, державних свят та визначних дат, приймають 

участь в проведенні фестивалів та конкурсів. Протягом звітного періоду 

проведено заходи до Дня підприємця; до Дня міста організовано та проведено  

конкурс «Найкращий заклад громадського харчування міста Обухова 2017 

року», переможцем якого обрано ресторан «Зелена гора». З нагоди відзначення 

85-річчя Київської області протягом звітного періоду підприємці міста Обухова 

взяли участь у конкурсі-фестивалі «Гостинна Київщина», який проходив в місті 

Ірпінь.   

В звітному періоді, з метою виходу бізнесу на міжнародні ринки, 

підвищенню кваліфікації через отримання нових компетенцій в сферах бізнесу 

підприємці міста були проінформовані про можливість взяти участь в бізнес – 

майстерні «Як вести бізнес з Німеччиною», щодо участі у Міжнародній 

спеціалізованій виставці «Експо-2017», щодо конкурсу на розробку Дорожніх 

карт розвитку малого та середнього підприємництва; про VІ міжнародний 

форум «ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ» (м. Варшава); Міжнародний 

ярмарок інновацій та технологій малих і середніх підприємств (м. Порт-Луї, 

Республіка Маврикій); семінару на тему:  «Антикризове управління 

підприємством» та наукове стажування з метою надання практичної 

комплексної інформації про особливості ведення бізнесу у Фінляндії на теми: 

«Як створити власний стартап», «Як залучити інвестиції в свій бізнес» та «Як 

презентувати свій проект перед інвестором». 

З метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання малого 

та середнього підприємництва в місті, формування конкурентного середовища 

та підвищення рівня їх конкурентоспроможності було встановлено на території 

Обухівської міської ради ставку єдиного податку для платників другої групи  в 

розмірі 15% від мінімальної заробітної плати. 

Проблемні питання в розвитку підприємницької діяльності в місті 

обговорювались в ході проведення 5 засідань ради підприємців при 

виконавчому комітеті Обухівської міської ради та зборах підприємців. 

Відповідно до затвердженого плану проводилися засідання Координаційної 

ради, на які запрошувалися підприємці малого та середнього бізнесу, 

обговоренню підлягали питання різного плану. 

На території Обухівської міської ради впроваджується проект 

«Громадський бюджет», до якого залучаються і підприємці нашої громади. В 

рамках проекту методом електронного голосування в вересні поточного року 

було обрано проект – переможець (ігровий комплекс для дітей «Корабель»). 

В 2016 році за результатами голосування переможцем визнано проект 
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«Тенісний корт в м. Обухів», який реалізовується та планується ввести в 

експлуатацію в травні 2018 року.     

Проблемними питаннями на сьогоднішній день для підприємництва 

залишаються: недосконала система оподаткування; неналежна підтримка з боку 

держави, в т. ч. фінансова; нестача фінансово-кредитних ресурсів; відсутність 

фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і сповільнений 

розвиток інвестиційних процесів, які є рушійною силою економічного 

зростання.  

 

Інвестиційно-інноваційна політика 
 

- інвестиційна діяльність 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за 

оперативними даними унесених в місто Обухів з початку інвестування, станом 

склав 84,6 млн. доларів США (5,3 % від загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій в Київську область), що на 6,3 % більше обсягу прямих інвестицій на 

початок 2017 року та в розрахунку на одну особу становив 2499,7 доларів 

США. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій в основний капітал за 

оперативними даними станом на 01.01.2018 склав 500,08 млн. грн., у 

розрахунку на одну особу – 14781,94 грн.,  в основному це: ПАТ «ККПК», ТОВ 

«Аерок», ПрАТ «Обухівський молочний завод», ПП 

«Обухівміськвторресурси», ТОВ «Золотой Мандарин Квадра».   

  

 

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і 
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організацій. 

Так, по ПАТ «Київський картонно – паперовий комбінат» в звітному 

періоді обсяг інвестицій в основний капітал склав 407,7 млн. гривень. Кошти 

були витрачені на модернізацію пресової частини ПРМ-2 і поставку нового 

накату з центральної різкою, системою стабілізації полотна, шафтпуллером, 

накопичувачем тамбурних валиків, системою подачі гільз в накопичувач і 

підйомним столом для тамбурів, модернізацію крейдувальної машини на 

картонному виробництві. 

ПАТ «Обухівський молочний завод» в переоснащення підприємства 

направлено кошти в сумі 6,88 млн. грн. (оновлення обладнання, реконструкція 

морозильної камери для зберігання цільномолочної продукції (складське 

приміщення), придбано 2 автомобілі).  

По ТОВ «Аерок» обсяг інвестицій в основний капітал 

(капіталовкладення) склали кошти в сумі 14,5 млн. грн., з них: в земельні 

ділянки - 4,3 млн. грн., будинки і споруди – 2,6 млн. грн., машини й обладнання 

– 3,0 млн. грн., транспортні засоби – 3,7 млн. грн., інструменти, інвентар та інші 

основні засоби – 0,9 млн. гривень. 

ПП «Обухівміськвторресурси» - 56,0 млн. грн. (основні засоби – 47,8 млн. 

грн., модернізація – 8,2 млн. грн.). Також, продовжувалась реконструкція 

промислової бази по вул. Промислова, 6 та добудова торгівельного комплексу 

«Казка».  

ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» - обсяг інвестицій в основний капітал 

склали кошти в сумі 15,2 млн. грн. – придбання, ремонт та оновлення 

обладнання, машин та інших основних засобів. 

На території Обухівської міської ради продовжується впровадження 

інвестиційних проектів таких як: технічне переоснащення насосних станцій та 

водозаборів в т.ч. придбання насосного силового обладнання – завдяки 

впровадженню даного проекту буде збережено робочі місця; технічне 

переоснащення каналізаційно-насосної станції з заміною насосно-силового 

обладнання; модернізація систем теплопостачання на мікрорайонах №1, 2, 3 та 

мікрорайоні Яблуневий м. Обухова – буде збережено робочі місця; будівництво 

житлового комплексу з почерговим будівництвом багатоквартирних житлових 

будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 

призначення соціально-побутового обслуговування населення (VI-та черга, VII-

та черга, VІІІ-та черга, IX-та черга), мікрорайон «Обухівський ключ», ТОВ 

«Обухівжитлоінвест, створено 25 робочих місць; будівництво житлового 

комплексу з приміщеннями медичного, оздоровчого, освітнього та 

комерційного призначення на мікрорайоні №3 міста – створено 25 робочих 

місць; придбання та встановлення котла на альтернативному виді палива для 
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забезпечення теплом Обухівського УВП УТОС – створено 1 робоче місце та 

збережено 4 старих місць; будівництво комплексу з підготовки та спалювання 

первинних відходів переробки макулатури (ПрАТ «ККПК» – буде створено 13 

робочих місць). 

В стадії переговорів проекти: «Будівництво напірно-каналізаційного 

колектора від КНС по вулиці Козацький шлях, 129-А до самопливного міського 

колектору»; «Будівництво школи на мікрорайоні №3 міста Обухова»; 

«Будівництво центру надання адміністративних послуг по вул. Миру»; 

«Будівництво паркової зони «Амфітеатр» в районі вул. Київська, 113»; 

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку задля забезпечення 

доступним житлом громадян України, які потребують поліпшення житлових 

умов і постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції (АТО), є учасниками АТО, членами сімей загиблих 

АТО, малозабезпечених сімей, працівниками бюджетної сфери»; «Будівництво 

соціально-доступного житла чорнобильцям, вимушеним переселенцям, 

учасникам бойових дій на сході України, працівникам бюджетної сфери та 

малозабезпеченим сім’ям».  

З метою створення інвестиційних умов на території Обухівської міської 

ради для залучення інвестицій у розвиток міста було здійснено інвентаризацію 

інвестиційних можливостей міста, за результатами якої визначено пооб’єктний 

перелік активів, які можуть бути залучені для реалізації національних проектів. 

Розроблено та виготовлено інвестиційний паспорт міста, який 

розміщений на сайті міської ради. Постійно проводиться моніторинг місцевого 

інвестиційного ринку, відповідно до якого відслідковуються етапи реалізації 

інвестиційних проектів.  

Поновлюється матеріально-технічна та інформаційна база даних 

інвестиційних та інноваційних пропозицій міста. 

Поширюється інформація щодо інвестиційних можливостей Обухова у 

країнах, з регіонами яких містом укладені угоди про співробітництво, а саме: з 

містами Радебойль (Німеччина) та Полоцьк (Білорусь). 

До всіх підприємств малого та середнього бізнесу постійно доводилась 

інформація щодо проведення на території Києва та інших регіонів 

інвестиційних семінарів, форумів. 

Основними проблемними питаннями залишаються: недосконалість 

нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності; сильний 

податковий тиск; відсутність дієвих ефективних механізмів підтримки та 

стимулювання інвестиційної діяльності; відсутність інвестиційних проектів; 

нестабільність державної інвестиційної політики. 

          

 Розвиток реального сектору економіки 
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- промисловість, інноваційна політика 

 

За статистичними даними основними промисловими підприємствами 

міста вироблено продукції на суму 8258,9 млн. гривень, що на 2408,08 млн. грн. 

або 41,2 % більше проти звітного періоду 2016 року (5850,82 млн. грн.). 

 
В розрізі галузей економіки прослідковується ріст виробництва продукції, 

а саме: по харчовій промисловості та переробленню сільськогосподарських 

продуктів на 30,2 %, целюлозо-паперовому виробництву на 49,6 %, хімічній та 

нафтопереробній промисловості на 51,6 %, текстильній на 8,0 %. Виробництво 

інших неметалевих мінеральних виробів (будівельних  матеріалів та 

скловиробів) зменшилось на 8,1 % в зв’язку з низьким попитом споживача.  
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Реалізовано промислової продукції за статистичними даними на суму 

7449,8 млн. гривень, що більше проти аналогічного періоду 2016 року на суму 

1464,38 млн. грн. або на 24,5 відсотків.  

 
 

Прослідковується також і ріст реалізації продукції (в грошовому виразі) в 

розрізі галузей економіки по: харчовій промисловості та переробленню 

сільськогосподарських продуктів на 241,8 % (зріс експорт продукції), 

целюлозо-паперовому виробництву на 16,3 %, текстильній на 8,2 %, хімічній та 

нафтопереробній промисловості на 38,1 %, виробництво інших неметалевих 

мінеральних виробів (будівельних  матеріалів та скловиробів) на 8,3 %. 
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Незважаючи на ситуацію, яка склалася в державі підприємства міста  

продовжували працювати в стабільному режимі; впроваджували нові 

технологічні процеси та освоювали нові види продукції.  

ТОВ «Алеана» впроваджено у виробництво 22 нових видів продукції, а 

саме: відро господарче, відро господарче з кришкою, відро прямокутне для 

прибирання 14 л., таз господарчий, відро для сміття з педаллю з декором. 

Підприємством створено 5 робочих місць.  

ПрАТ «Обухівський молочний завод» у звітному періоді впроваджено 4 

нових видів продукції: плодово-ягідне ескімо, морозиво плодово-ягідне вагове, 

морозиво з глазур’ю та зі смаком дині. Впродовж звітного періоду на 

підприємстві оновлювалося обладнання, реконструювалася морозильна камера 

для зберігання цільномолочної продукції (складське приміщення).  

ТОВ «Омакс Інтернешнл» у звітному періоді продовжував освоювати 

нові види продукції: колекцію жіночих шкарпеток «Women’s socks 2017» 

виготовлених із високоякісної бавовни з принтом, колготи колекції Inspiration 

Trend Colors. 

ПАТ «Київський картонно – паперовий комбінат» в квітні уклав контракт 

з компанією ACelli (Італія) на модернізацію пресової частини ПРМ-2 і поставку 

нового накату з центральної різкою, системою стабілізації полотна, 

шафтпуллером, накопичувачем тамбурних валиків, системою подачі гільз в 

накопичувач і підйомним столом для тамбурів. Після реалізації проекту 

швидкість ПРМ-2 буде збільшена до 1200 м/хв., що дозволить випускати весь 

обсяг макулатурної основи на ПРМ-2 і збільшити обсяг виробництва 

целюлозної основи на 60 т на місяць на ПРМ-1. Очікується поліпшення якості 
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намотування паперового полотна на тамбурний вал, збільшення ступеня 

крепування паперу-основи і скорочення витрат електроенергії. 

В кінці травня підприємство підписало контракт з компанією Беллмер на 

проведення модернізації крейдувальної машини на картонному виробництві. 

Проект передбачає збільшення швидкості крейдувальної машини до 400 м/хв., 

встановлення інфрачервоної сушки та нового наносного вузла. В результаті 

скоротиться споживання пару і підвищиться якість крейдованого картону. 

В вересні Київський КПК підписав контракт з італійською компанією 

United Converting з постачання нового парку устаткування для конвертингу: 

лінії для виробництва туалетного паперу та рушників великого діаметру S70, 

пакувальну лінію AFH для переробної лінії S70, включаючи робот-паллетайзер 

та лінії для виробництва рушників V складання VISTA 150. Реалізація проекту 

дозволить Київському КПК розширити асортимент виробів і вийти на ринок 

AFH тіссью (Away From Home – “від дому”, туалетний папір і рушники, які 

використовуються в місцях громадського користування: готелях, ресторанах, 

офісних і торгових центрах). Підприємством створено 54 робочих місць.  

 Приватним підприємством «Обухівміськвторресурси» продовжується 

реконструкція виробничої бази по вул. Промислова, 6. За власні кошти було 

придбано сміттєвоза Сканія та 1812 контейнерів для твердих побутових 

відходів. 

Але є проблеми і перешкоди, що заважають стабільній роботі 

підприємств, зокрема, відсутність обігових коштів на технічне переоснащення, 

що гальмує розвиток підприємства, низький попит населення на м’які меблі, що 

перешкоджає випуску, реалізації більшої кількості поролону і розвитку 

підприємства, нестабільність політико-економічного становища в державі, 

постійний ріст цін на енергоносії.  

На підприємствах збережено робочі місця та чисельність працівників, 

відсутня заборгованість із заробітної плати.  
 

- агропромисловий комплекс 
 

На території Обухівської громади знаходиться одне сільськогосподарське 

підприємство ПАТ «Обухівське». 

У звітному періоді ПАТ «Обухівське» посіяно 410 га пшениці (530 га – 

2016р.). Зібрано пшениці озимої 2073,1 т, ячменю 759,38 т, гірчиці 11,6 тонн, 

сої 2430,8 т, соняшнику 2399,8 т, кукурудзи на зерно 6145,3 тонн. Заготовлено 

силосу 4020,4 т, сінажу 2090,3 т, сіна 31,8 т.  

У галузі тваринництва: середньодобовий приріс молодняку становить -

520г (513 г – 2016р.), валовий надій молока 3480 т (3230 т  - 2016р.), 

реалізовано молока в заліку 3435 т (2979 т – 2016р.), удій молока на 1 фуражну 

корову склав 5354 кг (4956 кг – 2016р.), реалізовано ВРХ включаючи спец. 

забій 115,0 т (162,3 т – 2016р.).  

Підприємство не є збитковим, керівництвом вживаються всі заходи щодо 

недопущення спаду виробництва сільськогосподарської продукції. 
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Основні проблемні питання на даний час залишаються:  

- підвищення курсу валют унеможливлює придбання 

сільськогосподарської техніки, ліків для тварин, гербіцидів для рослин; 

- обмеження в забезпеченні інвестиційними та кредитними 

ресурсами в аграрному секторі.  

 

- транспорт та дорожнє господарство 
 

Впродовж звітного періоду за кошти міського бюджету здійснено 

поточний ремонт доріг комунальної власності площею 15612,81 м2, поточний 

ремонт тротуарів та пішохідних зон площею 782,61 м2. Встановлено 77 

дорожніх знаків та нанесено 2050 м2 дорожньої розмітки. 

Також, за кошти міського бюджету було проведено капітальний ремонт  

доріг: по вул. Першотравневій, (№ 1-3 – перехрестя з вул. Трипільська), 

Осипенко (від ЗОШ №4 до вул. Козацький шлях), Робочій, № 30-32, № 34, 

Трипільській, № 14-а, № 16, № 18, Каштановій (від ринку до вул. Миру), 

Лермонтова, № 2-22, Зелений гай, Луговій (від вул. Жеваги, № 58 до вул. 

Лугова, № 18-а), Гайдамацькій, № 5-23, № 20-23,  № 24-а, Джамбула, № 33-49, 

Б.Хмельницького, № 22-37, № 31, № 37-а, Яровівській, № 28-60, Київській, № 

140/1-142-а, Гоголя, № 47-49, Молодіжній (№ 25 - таунхауз), Малишка, № 11, 

№ 13, № 184-а, Черняхівського, № 1/3-25, Шкільній (від № 28 до вул. 

Козацький шлях), Загребля (від вул. Піщана, №1 вздовж кладовища), 9-го 

Травня, № 69, 8–го Березня, № 1-26, Лукавиця, № 356-364, провулку 

Полянському, № 7-35, Листопадовому, № 19, Парковому, Будівельник, № 1-40; 

капітальний ремонт пішохідних зон, доріжок, тротуарів та 

внутрішньодворового проїзду на території ЗОШ № 5, по вул. Миру, № 8, № 9, 

№ 10, № 13, № 16, № 17, № 17-а;  на алеї Небесної Сотні; Каштановій, № 2,     

№ 2-а, № 9-11, № 11-13, № 15, № 22-30; Київській, № 42, № 101, № 103, № 113, 

№ 113-а, № 11-113, від № 113 до Ощадбанку, від № 113 до озера, № 115, № 123, 

№ 146-148, № 150, № 154, № 158, № 160, № 162-а, № 162-б, № 164-166, № 167-

172; Малишка, № 81-83; 8-го Листопада, № 168; мікрорайону Дзюбівка, 

Польок, Яблуневий, № 1, 2, 3, 17-в; капітальний ремонт міжквартального 

проїзду по вул. Київській, № 123; Миру № 9; капітальний ремонт парковки по 

вул. Київській, № 174. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

будівництво та реконструкцію світлофорних об’єктів по вулицях Каштановій та 

Київській. 
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За оперативними даними протягом звітного періоду перевезено вантажів 

автомобільним транспортом (ТОВ «Автоспецтранс – Київського КПК», ПАТ 

«Автомобіліст») 804,05 тис. тонн. 

Вантажооборот автомобільного транспорту за оперативними даними 

становив 42954,97 тис. ткм. 

Перевезення пасажирів в місті здійснює ТОВ «Обухівтранс». Маршрутну 

мережу міського автомобільного транспорту складають 13 міських, 14 

приміських та 10 міжміських автобусних маршрутів загального користування.  

Обсяги пасажирських перевезень (ТОВ «Обухівтранс») в 2017 році за 

оперативними даними складали 970,1 тис. громадян міста, кількість 

перевезених пасажирів пільгової категорії становить 426,0 тис. осіб.   

На території міста працює близько 10 служб таксі, що нараховують в 

своєму складі за оперативними даними по 5 машин, які в день виконують 

близько 5 рейсів.  

Впродовж звітного періоду здійснено поточні ремонти доріг комунальної 

власності по вулицях: Київській, Миру, Каштановій, Шевченка, Малишка, 8-

Листопада, Козацький шлях, Трипільській, Васильківській, Соборній, 40-річчя 

Перемоги, 8-Березня, Чаплінського, Козацькій, Першотравневій, Піщаній; 

мікрорайонах: Яблуневий, Дзюбівка; сіл Таценки та Ленди загальною площею 

7503,11 метрів квадратних.   

Проблемними питаннями галузі є:  

- не відповідність тарифу затратам на пальне та вартості 

автотранспорту; 

- відсутність фінансових ресурсів на оновлення рухомого складу;  

- податкове законодавство; 

- недостатній обсяг капіталовкладень на ремонт та утримання 

автомобільних шляхів різного значення;  

- відсутність державної підтримки в розбудові інженерно – 

транспортної інфраструктури міста. 
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- зв’язок та інформатизація 
 

На території міста встановлено обладнання для розширення 

широкосмугового доступу до інтернету. Налічується 6 інтернет-провайдера. 

Мешканці міста Обухова мають можливість користуватись послугами 

різних операторів мобільного зв’язку: «МТС», «Київстар», «Укртелеком», 

«Lifecell». 

По місту облаштовані 6 зон покриття «відкритої» безпроводової мережі 

WIFI у таких місцях: територія навпроти Обухівської міської ради та 

на стадіоні ім. Мельника В.О., біля дитячого майданчика «Roshen», що поблизу 

буд. Київська, 154, на території Верхнього та Нижнього озера та біля районного 

центру культури та дозвілля в м. Обухові.  

Інформація про важливі події економічного та культурного життя міста 

Обухова, події, що відбуваються у місті, діяльність міської ради та її 

виконавчих органів широко висвітлювалася у засобах масової інформації, 

громадсько-політичній газеті «Обухівські вісті», телестудії «Бард» та на сайті 

міської ради.    

Проте, на сьогоднішній день на території міста знаходяться застарілі 

абонентські лінії, яким за 20 – 30 років, що призводить до зменшення кількості 

абонентів по радіотрансляції.  
  

- споживчий ринок 
 

В звітному періоді оборот роздрібної торгівлі (до якого включено 

роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані 

щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами – підприємцями) 

за оперативними даними становить більше 611,6 млн. грн.   

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу, за 

оперативними даними  склав 18124,7 гривень. 
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Споживчий ринок міста представлений розгалуженою мережею 

підприємств торгівлі (332 од.), в тому числі продовольчих – 117 одиниці, 

непродовольчих – 215 одиниць; закладів громадського харчування (67 од.), 

побутового обслуговування (92 од.), яка продовжує розвиватися та 

удосконалюватися.   

 

 

 
 

На споживчому ринку міста Обухова функціонують 3 ринки, з них 2 

ринки  комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівський 

ринок», 1  приватний ринок ТОВ «Обухівський ярмарок» та м’ясо-молочний 

павільйон  МПП «Квіт». 

Орієнтуючись на попит споживачів, мережа об’єктів торгівлі в місті 

постійно оновлюється та розширюється. У звітному періоді у місті розпочали 

свою діяльність 14 об’єктів малого підприємництва, з них: 1 оптика, 7 

продовольчих магазинів, 2 кафе, 3 промислові магазини та 1 фітнес - клуб. 

Представники малого підприємництва сфери торгівлі, аптечного бізнесу 

та сфери послуг беруть активну участь в реалізації заходів програми «Турбота» 

(введення соціальної картки «З турботою про кожного»), а саме: надання 

знижок для пенсіонерів міста на придбання медикаментів, продуктів 

харчування та отримання послуг. За цією програмою впродовж звітного періоду 

працювало 7 продовольчих магазинів, 5 аптек, 2 стоматологічні клініки та 4 

перукарень, 4 майстерні по ремонту взуття, 2 заклади по наданню ритуальних 

послуг. 

З метою забезпечення населення міста продуктами харчування у 
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достатній кількості та асортименті за участю малого підприємництва в звітному 

періоді організовувались ярмаркові заходи, в тому числі обласні ярмарки  

сільськогосподарської продукції. 

         В цілому, діюча мережа підприємств сфери побуту в місті Обухові 

задовольняє потреби населення міста. 

З метою посилення контролю за дотриманням суб’єктами 

підприємницької діяльності положень нормативно-правових  актів з питань 

торгівлі та побутового обслуговування населення впродовж 2017 року 

проведено 26 обстежень об’єктів торгівлі, сфери послуг та ресторанного 

господарства з приводу дотримання вимог норм чинного законодавства, якими 

охоплено більше 70 об’єктів. 

Великою проблемою на території міста залишається стихійна торгівля у 

невстановлених місцях на території міста; цінова політика. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

За оперативними даними в звітному періоді обсяг експорту склав – 49,27 

млн. дол. США. 

Обсяг імпорту – 72,92 млн. дол. США. 
 

 
 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 23,65 млн. дол. 

США. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,68 (за 2016 – 0,73). 

Підприємствами міста, які здійснювали зовнішньоторговельні операції, 

імпортовано: сировини на суму 61,17 млн. дол. США. або 84,0 % від загального 

обсягу імпорту (в 2016р. на суму 47,77 млн. дол. США або 86,5 %); запчастин 

та обладнання на суму 6,1 млн. дол. США. або 8,0 % (в 2016р. – 3,92 млн. дол. 
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США або 7,1%); та інше (послуги, етикетки, тощо) – 5,65 млн. дол. США. або 

8,0 % (в 2016р. – на суму 3,56 тис. дол. США або 6,4 %). 

 
Основу товарної структури експорту промислових підприємств міста 

складали товари: целюлозно-паперового виробництва – 89,0 % від загального 

експорту або 44,04 млн. дол. США. (в 2016р. – 36,98 млн. дол. США. або 91,9 

%), товари хімічного та нафтохімічного виробництва (поролон, пластмаси та 

вироби з них) – 9,0 % або 4,43 млн. дол. США. (в 2016р. – 2,85 млн. дол. США. 

або 7,1 %), продукти харчової промисловості та перероблення 

сільськогосподарських продуктів – 2,0 % або 0,8 млн. дол. США. від загального 

експорту (в 2016р. – 0,37 млн. дол. США. або 0,9 %).    

 
 

Підприємства міста здійснювали зовнішньоторговельні операції з 

партнерами більш ніж 37 країнами світу; 26 країн світу отримують товари та 
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послуги, що їх експортують підприємства міста. 

За 2017 рік ТОВ «Інтерфом» експортувало поролон на суму 1,7 млн. дол. 

США. За цей же час імпортовано хімічної сировини для потреб власного 

виробництва на суму 11,6 млн. дол. США. Основні країни здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності – Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща, 

Угорщина, Швейцарія, Туреччина, Фінляндія, Румунія, Молдова, Білорусія, 

Саудівська Аравія.    

Обсяг імпорту по ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» склав 

54,59 млн. дол. США, а саме: товариство імпортувало сировину (целюлоза, 

макулатура, хімікати, обладнання, запчастини) з Росії, Прибалтики, Польщі, 

Німеччини. На 44,04 млн. дол. США підприємство експортувало своєї 

продукції (паперові вироби, картон, гофротара) в Узбекистан, Мексику, 

Білорусь, Казахстан, Росію, Азербайджан, Грузію, Молдову, Вірменію, 

Монголію, Румунію, Польщу, Латвію, Литву, Італію, Іспанію, Грецію, 

Фінляндію, Македонію, Естонію та Німеччину.  

ТОВ «Алеана» експортувало товари із пластмаси в республіку Білорусь, 

Російську Федерацію, Молдову, Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Болгарію, 

Литву та Грузію на суму 2,73 млн. дол. США та імпортувало запчастини, 

поліпропілен (сировину) та етикетки на суму 3,32 млн. дол. США з Австрії, 

Словаччини, Угорщини, Туреччини, Китаю.   

ТОВ «Аерок» імпортувало сировини, запчастини, обладнання та послуги 

з Німеччини, Нідерландів, Литви, Росії, Білорусії, Данії на суму 2,61 млн.  дол. 

США.  

ПрАТ «Обухівський молочний завод» експортував до Польщі казеїн на 

суму 375 тис. дол. США та масло до Марокко на суму 391 тис. дол. США. 

Протягом звітного періоду ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» 

імпортувало нові форми для лиття тротуарної плитки та запчастини для 

виробничих машин на суму 0,69 млн. дол. США з Австрії та Німеччини.  

Обсяг імпорту по ТОВ «Геліком ЛВ» склав 55,7 тис. дол. США. 

Товариство імпортувало сировину, комплектуючі, обладнання, запчастини з 

Китаю та Німеччини. На 37,7 тис. дол. США підприємство експортувало свою 

продукцію (деревно-полімерні вироби, терасну дошку підвіконня, сайдінг, 

декоративне огородження та інше) до Молдавії, Чехії, Білорусії та Панами.    

Питання, які на даний час заслуговують уваги, це: високі ставки мита на 

сировину; значне падіння експорту товарів у зв’язку з нестабільною 

політичною й фінансовою ситуацією  в країні, скорочення виробництва й 

девальвація гривні. 

 

Адміністративні послуги 
 

На території Обухівської громади працює Центр надання 

адміністративних послуг (надалі ЦНАП).  

За 2017 надано 7652 послуги. 

Також на офіційному сайті Обухівської міської ради створено розділ 
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«ЦНАП», де розміщується інформація про порядок надання адміністративних 

послуг, режим роботи Центру, графік прийому спеціалістів. 

Налагоджена співпраця з Міграційною службою Обухівського району. 
 

Фінансові ресурси 
 

Одним з найважливіших напрямків соціально – економічного розвитку 

міської громади є виконання бюджету. 

Від здійснення господарської діяльності усіх промислових підприємств 

міста та діяльності підприємств малого бізнесу до загального фонду міського 

бюджету за 2017 надійшло коштів (без трансфертів з державного бюджету) у 

сумі 219 146,7 тис. гривень. Відсоток виконання плану з початку року складає 

120,7. 

 
  

Кошти направлялись на виконання заходів по покращенню соціально-

економічного та культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради.   

 

 
 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету                                        В.І. Рогоза 

 


