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Ось і настав той відповідальний момент, коли наприкінці 
року ми підводимо підсумки своєї роботи та з упевненістю 
дивимося вперед для звершення наступних важливих 
завдань. 

За рік, що минув, Обухівська міська рада підтвердила 
свою здатність працювати як єдиний механізм, продук-
тивно знаходити виважені шляхи вирішення проблем та 
приймати конструктивні рішення.

Я, як міський голова, хочу прозвітувати про свою роботу, 
яка є підсумком діяльності всієї потужної команди міської 
ради разом із депутатським корпусом та членами вико-
навчого комітету. 

Незважаючи на економічні та політичні виклики, 
спільними зусиллями ми забезпечили виконання першо-
чергових завдань з формування й наповнення бюджету 
міста, прийняття стратегічного плану економічного і 
соціального розвитку, втілення у життя галузевих про-
грам та прийнятих рішень міської ради, які сприятимуть 
сталому розвитку нашого міста та усієї громади.

Сьогодні я можу стверджувати, що моя команда добре
обізнана з проблемами міста, а головне – спроможна відстоювати інтереси кожного зокрема і громади в 
цілому. А той факт, що кожен з працівників по-своєму уявляє вихід з тієї чи іншої ситуації, змушує більш 
уважно ставитись одне до одного, враховувати думки колег, наполегливо пояснювати деякі законодавчі аспек-
ти діяльності міської ради, враховувати політичні обставини в країні. Така праця дає позитивні результати.

Саме у співпраці – запорука нашого з вами успіху.
Отже, досягнутий результат – це наш із вами спільний результат, і я щиро вдячний за розуміння та 

ефективну співпрацю.
Олександр Левченко – Обухівський міський голова
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Бюджет

Надходження доходів до загального 
фонду міського бюджету за 2017 рік

Доходи до міського бюджету за 2017 рік
Проти минулого року доходи міського бюджету 

збільшилися на 136567,6 тис. грн, з яких за раху-
нок трансфертів – на 92936,8 тис. грн, за рахунок 
власних надходжень – на 43630,8 тис. грн.

Доходи загального фонду міського 
бюджету (без урахування трансфертів) 
за 2017 рік. 
Темп приросту становить 28,8%.

Всього надійшло доходів до загального фонду 
(без трансфертів) (тис. грн)

За 2017 рік  виконані та перевиконані планові 
показники по всіх бюджетоутворюючих податках. 

Податок та збір на доходи фізичних осіб є ос-
новним джерелом наповнення міського бюджету. 
За 2017 рік виконання зазначеного податку стано-
вить в сумі 140486,5 тис. грн, або 124,3 % до пла-
ну (план – 113041,5 тис. грн). У структурі  доходів 
питома вага цього податку складає 64,1%.   

Доходи спеціального фонду

Виконання видаткової частини міського бюд-
жету складає 420 473,2 тис. грн, або 87,3% пла-
нових призначень (481 748,9 тис. грн), в тому 
числі по загальному фонду 326 824,8 тис. грн, 
що становить 94,5% до плану та спеціальному 
фонду 93 648,4 тис. грн, або 69% планових 
призначень. У порівнянні з 2016 роком обсяг 
видатків збільшився на 160 668,5 тис. грн.

Для нашого міста бюджет є головною 
ланкою фінансової системи, поєднуючи в 
собі головні доходи і витрати. Саме тому 
розпочинаємо звіт із фінансових показників. 

До офіційних трансфертів входять: стабілізаційна 
дотація, освітня та медична субвенції, субвенції 

з державного бюджету, які спрямовані на 
здійснення заходів з виконання державних 
програм соціального захисту населення. 
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Найбільшу питому вагу у видатках загального 
фонду займають соціальні видатки.

До державного бюджету передано реверсну 
дотацію у сумі 19054,8 тис. грн, що на 4 525,3 тис. 
грн більше ніж у 2016 році. 

На підтримку закладів охорони здоров’я, до ра-
йонного бюджету Обухівського району переда-
но іншу субвенцію у сумі 1 600,0 тис. грн, в тому 
числі: 

• для Обухівської центральної районної лікарні на 
ремонт поліклініки – кошти у сумі 400,0 тис. грн; 

• на заміну ліфта у терапевтичному відділенні 
Центральної районної лікарні – 1 200,0 тис. грн.

Проведено відшкодування коштів з міського бюд-
жету районному бюджету Обухівського району 
за навчання 9 учнів загальноосвітніх шкіл міста 

Обухів в Обухівському міжшкільному навчально-
виробничому комбінаті за період січень-травень 
2017 року у сумі 29,6 тис. грн.

На утримання Обухівського районного центру 
культури і дозвілля з міського бюджету до район-
ного бюджету передано субвенцію у сумі 
942,3 тис. грн.
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Робота відділу реєстрації фізичних осіб 
та ведення реєстру територіальної гро-
мади протягом 2017 року

Підготовлено 46 проектів рішень виконавчого 
комітету, 9 проектів розпоряджень міського голо-
ви, 12 звітів по квартирному обліку.

У 2017 році у відділі державної реєстрації роз-
глянуто 600 заяв з питань державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та 1114 заяв із 
питань державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. До місцевого бюд-
жету стягнуто державного мита у розмірі 207 
тисяч гривень.

Центр надання адміністративних 
послуг

Центр діє з січня 2014 року. Тут можна отри-
мати 115 послуг. 

У 2017 році до виконавчого 
комітету надійшло 93 колек-
тивних та 7 повторних звер-
нень, питома вага складає 
відповідно 2,8% та 0,2%.

Організацію виконання власних та делегова-
них державою повноважень здійснює виконав-
чий комітет Обухівської міської ради в кількості 
22 членів. 

Протягом звітного періоду відбулось 13 засідань 
виконавчого комітету, із них 1 позачергове. 

При виконавчому комітеті Обухівської міської ра-
ди на квартирному обліку станом на 01.12.2017 р.
перебуває 1325 сімей, з них:

Організаційна робота 
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Зміну чисельності населення міста зумовлює міграція населення. Внаслідок міграційного про-
цесу за звітний період у місто прибуло 793 громадян, вибуло 616 громадян.

Працездатне населення громади складає 20 474 осіб, або 60,5 % до всього населення.

Грошові доходи населення

Середньомісячна заробітна плата працівників по місту в звітному періоді становила 
6200,0 грн, що на 978,96 грн, або на 18,8 % більше відповідного періоду минулого 
року. Найвищу заробітну плату в економіці отримували працівники промисловості, де 
заробітна плата в 1,32 рази перевищила середній показник по місту.

У розрізі галузей середньомісячна заробітна плата становила: промисловість – 
8237,3 грн; комунальні підприємства – 4641,5 грн; сільське господарство – 5179,6 грн; 
бюджетна сфера – 5414,0 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Економіка
Демографічний розвиток
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Зайнятість населення

Всього перебувало на обліку у звітному періоді 
2046 шукачів роботи. 

Центром зайнятості працевлаштовано 988 
осіб з числа незайнятих та безробітних грома-
дян, з них жінок – 458 осіб, молоді до 35 років 
– 466 осіб.

Навантаження на 1 вільне робоче місце стано-
вить: 1 особа (на 01.11.2016 року – 2 особи). 

Середній розмір допомоги по безробіттю ста-
ном на 01.11.2017 року становив 3491,0 грн.  
Порівняно з минулим періодом, розмір допомо-
ги збільшився на 13,2 %, або на 408,0 грн, що 
дорівнює 109,1 % законодавчо встановленого 
в цьому періоді мінімального рівня заробітної 

плати (3200,0 грн).

Пенсійне забезпечення

На обліку в Обухівському об’єднаному  управлінні 
Пенсійного фонду України Київської області у 
місті Обухові та селах міської ради перебуває 9150 
пенсіонерів. 

Завдяки впровадженню нової пенсійної систе-
ми, середній розмір пенсії станом на 01.11.2017 
року збільшився на 42,6 % проти цього ж періоду 
2016 року (1934,27 грн) і склав 2758,92 гривень. 

Більше 88 % від загальної кількості одержувачів 
пенсій (понад 8100 осіб) мають суми пенсійних 

виплат, які перевищують прожитковий 
мінімум.  

Обсяги пенсійних виплат по всіх кон-
тингентах одержувачів пенсій станом 
на 01.11.2017 року склали 179 568,00 
тис. гривень.

Рівень забезпеченості власними кош-
тами на 01.11.2017 року склав – 50,6 від-
сотків. 

Заборгованості по виплаті пенсій 
немає.

Підприємницька діяльність

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малим та середнім підприємництвом по місту складав 
більше 1919,5 млн. гривень. 

Сума надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету, одержаних від здійснення 
підприємницької діяльності, склала 61,5 млн. гривень. 
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Інвестиційно-інноваційна політика

Інвестиційна діяльність
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонер-

ного капіталу) склав 83,5 млн. доларів США, 
у розрахунку на одну особу становив 2467,30 
доларів США. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій в основ-
ний капітал складає 310,25 млн. грн, у розрахун-
ку на одну особу – 9172,21 грн, в основному це: 
ПрАТ «ККПК», ПрАТ «Обухівський молочний 
завод», ПП «Обухівміськвторресурси», ТОВ «Ае-
рок», ТОВ «Золотий Мандарин» та інші.  

Основним джерелом інвестицій є власні 
кошти підприємств і організацій.

На території Обухівської міської ради 
впроваджуються такі інвестиційні проекти:

• Будівництво житлового комплексу з по-
черговим будівництвом багатоквартирних 
житлових будинків із вбудовано-прибудова-
ними приміщеннями громадського призна-
чення соціально-побутового обслуговування 
населення (VI-та черга, VII-та черга, VІІІ-ма 
черга, ІХ-та черга), мікрорайон «Обухівський 
ключ», ТОВ «Обухівжитлоінвест»;

• Будівництво житлового комплексу з примі-
щеннями медичного, оздоровчого, освітнього 
та комерційного призначення, мікрорайон 
№ 3, ТзОВ «Новий Дім Квартал» ЖК «Квар-
тал Парковий»;

• Придбання та встановлення котла на аль-
тернативному виді палива для за-
безпечення теплом підприємства 
– Обухівське УВП УТОС.

• Будівництво комплексу з 
підготовки та спалювання пер-
винних відходів переробки маку-
латури – ПрАТ «Київський КПК». 

• Технічне переоснащення на-
сосних станцій та водозаборів, у 
т. ч. придбання насосного силово-
го обладнання – КП «Обухівське 
водопровідно-каналізаційне під-
приємство»;

• Технічне переоснащен-
ня каналізаційно-насосної
станції з заміною насосно-
силового обладнання – 
КП «Обухівське водопровідно-каналізаційне 
підприємство». 

Промисловість, інноваційна політика

Графік росту виробництва продукції 
в розрізі галузей виглядає так:
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Підприємства, які впроваджували нові технологічні процеси та освоювали 
нові види продукції: 

• ТОВ «Алеана» – 16 нових видів продукції. Підприємством створено 2 додаткові робочі місця. 
• ПрАТ «Обухівський молочний завод» – випробувальна лінія по виробництву плодово-ягідного 

морозива та морозива зі смаком дині; 
• ТОВ «Омакс Інтернешнл» – продовження освоєння нових видів продукції: колекцію жіночих 

шкарпеток «Women’s socks 2017», виготовлених із високоякісної бавовни з принтом, колготи 
колекції «Inspiration Trend Colors»;

• ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» – нові контракти з італійськими компаніями по 
впровадженню нових технологічних процесів та вдосконаленню виробництва паперу. Підприєм-
ством створено 47 додаткових робочих місць; 

• ПП «Обухівміськвторресурси» – продовження впровадження лінії для виготовлення паливних 
брикетів з відходів деревини. Завершується реконструкція промислової бази по вул. Промислова, 6,
та проводиться добудова торговельного комплексу «Казка». Графік росту реалізації продукції

в розрізі галузей економіки виглядає так:
Агропромисловий комплекс

На території Обухівської громади знаходиться одне 
сільськогосподарське підприємство ПАТ «Обухівське».
Рослинництво 2017 року
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Тваринництво 2017 року

Транспорт та дорожнє господарство

ЗДІЙСНЕННЯ РЕМОНТІВ ДОРІГ 
ТА ТРОТУАРІВ

• поточний ремонт доріг комунальної власності 
площею 8814,0 м2 по вулицях: Київській, Миру, 
Каштановій, Шевченка, Малишка, 8 Листопада, 
Козацький шлях, Трипільській, Васильківській, Со-
борній, 40-річчя Перемоги, 8 Березня, Калиновий, 
Б. Хмельницького, Чаплінського, Першотравневій; 

• поточний ремонт тротуарів та пішохідних зон 
площею 1163,55 м2 по вулиці Каштановій; 

• капітальний ремонт доріг площею – 9133,0 м2 
на мікрорайоні Будівельник, вулицях: Яровівській, 
Осипенка, Молодіжній, Лермонтова, 9 Травня, Ро-
бочій, Трипільській, провулку Полянському; 

• капітальний ремонт внутрішньодворового 
проїзду та пішохідних зон площею – 659,9 м2 по 
вулиці Київській, 42; 

• тротуарів – 249,5 м2 по вулиці Київська, 162 А, Б. 
• встановлено 77 дорожніх знаків та нанесено 

2050 м2 дорожньої розмітки. 

Зв’язок та інформатизація

Споживчий ринок

У місті розпочали свою діяльність 14 об’єктів 
малого підприємництва, з них: 1 оптика, 7 про-
довольчих магазинів, 2 кафе, 3 промислові мага-
зини та 1 фітнес-клуб.

Оборот роздрібної торгівлі становить більше 
397,67 млн. гривень. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахун-
ку на одну особу склав 11756,61 гривень. 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту склав – 38,27 млн дол. США. 
Обсяг імпорту – 50,97 млн дол. США. 

11
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Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 
12,7 млн дол. США

Підприємства міста здійснювали зовнішньоторговельні операції з 
партнерами у більш ніж 33 країнах світу; 23 країни світу отри-
мують товари та послуги, що їх експортують підприємства міста.

Цивільний захист
Створено оперативний штаб та створено мобільні групи для опе-

ративного реагування на ліквідацію наслідків можливих НС на 
найважливіших об’єктах економіки та інфраструктури, визначено 
місця розташування техніки та порядок їх залучення. Передбачено 
резерв паливо-мастильних матеріалів для забезпечення техніки під 
час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Забезпе-
чено оперативне функціонування створених оперативних штабів та 
мобільних груп оперативного реагування.

Державне підприємство «Мобільний рятувальний центр ДСНС 
України» та Обухівський міжрайонний відділ лабораторних дослід-
жень провели роботи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану водної акваторії міського 
пляжу м. Обухів, річка Стугна та м. Обухів, вул. Пушкіна.

На території виконавчого комітету Обухівської міської ради 
знаходиться 12 захисних споруд цивільного захисту:

• ТОВ «М-Квадро» (м. Обухів, вул. Промислова, 3);
• ПАТ «ККПК» (м. Обухів, вул. Київська, 130);
• ПАТ «ККПК» (м. Обухів, вул. Київська, 130);
• Головне управління ДСНС в м. Києві (м. Обухів, вул. Жовтнева, 30);
• 43 ДПРЧ по охороні ПАТ «ККПК» (м. Обухів, вул. Піщана, 101);
• ТОВ «ОВЗ ЛТД» (м. Обухів, вул. Промислова, 9);
• КП «Укрспецзв’язок» (м. Обухів, вул. Малишка, 2);
• ПАТ «Укртелеком» районний центр телекомунікації № 224 

(м. Обухів, вул. Трипільська, 53);
• ТОВ «Стіролоптфармторг» (м. Обухів, вул. Київська, 127);
• ТОВ «АЕРОК» (м. Обухів, вул. Промислова, 6);
• Обухівська районна державна адміністрація (м. Обухів, вул. Ма-

лишка, 10);
• Обухівський відділ поліції ГУ Національної поліції в Київській 

області (м. Обухів, вул. Київська, 22).
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Житлово-комунальне господарство, 
енергозбереження, транспорт
Житлове господарство
Проведено капітальний  ремонт:

Проведено поточний ремонт:

Придбано та проведено заміну 65 електро-
лічильників у житлових будинках.

Динаміка виконання  ремонтних робіт в житло-
вих будинках

Ліфтове господарство
• проведено частковий капітальний ремонт 

ліфтів (вул. Каштанова, 28, Миру, 2, 16).
• виконано експертно-діагностичне обсте-

ження 52-х ліфтів багатоповерхових житлових 
будинків, що відпрацювали більше 25-ти років.

Тверді побутові відходи
Визначено місця та встановлено спе-

ціальні контейнери для відокремлення 
мешканцями з ТПВ небезпечних від-
ходів: ртутних ламп, елементів живлен-
ня. Відповідно до взятих зобов’язань, 
ПП «Обухівміськвторресурси» у 2017 
році у багатоквартирному житловому 
фонді проведено заміну всіх встанов-
лених контейнерів для збору ТПВ на 
євроконтейнери. На даний час вико-
ристовуються 201 євроконтейнер для 
збору змішаних ТПВ ємністю 1,1 м3 та 
116 (сітчастих) для вторинної сирови-
ни. Приватні садиби на 10% забезпечені 
контейнерами для збору побутових 
відходів.

Енергозбереження
За результатами конкурсного відбору, м. Обу-

хів стало партнером проекту «Енергоефектив-
ність у громадах II». Його впроваджуватиме 
компанія «GIZ» за дорученням Федерального 
міністерства економічного співробітництва та 
розвитку Німеччини (BMZ) і Асоціація малих 
міст України.
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Теплове господарство та гаряче водопостачання

Водопровідно-каналізаційне господарство

Проведені заходи:
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Благоустрій 
 

Щоб жити в красивому та 
чистому місті, потрібно його 
таким зробити. А потім бе-
регти та примножувати зроб-
лене своїми руками та працею 
інших людей. Кожної весни в 
місті проходить двомісячник 
благоустрою.  

Під час проведення весняної то-
локи в належний санітарний стан 
було приведено:  

У рамках проведення акції «Посади дерево Миру» 
висаджено понад 100 саджанців дерев. Додатково 
ще буде придбано та висаджено понад 130 саджанців 
дерев і 300 кущів різних порід.

15
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Загальна сума 
видатків з міського 

бюджету на санітарне 
омолоджування 

зелених насаджень
становить 506 тис. грн.

Висаджено понад 
35 тис. квітів. 

Придбано та встановлено 40 паркових лавок

До участі у толоках залучено понад 12 тис. осіб

Придбано та встановлено 16 дитячих ігрових майданчиків 
на загальну суму 896,9 тис. грн.
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Відділом з питань державного архітектурно-
будівельного контролю було здійснено 28 
перевірок. До міського бюджету надійшло коштів 
у вигляді штрафних санкцій – 83 300 грн. Загальна 
площа об’єктів, введених в експлуатацію, складає 
14447,4 м2.

Капітальний ремонт мереж теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення – прокладе-
но 800 м трубопроводів.

Капітальний ремонт та реконструкція житло-
вого фонду – загальна площа виконаного ремонту 
– 9180 м2, в т. ч. покрівля – 7110 м2; улаштуван-
ня цементно-бетонних покриттів з ФЕМ вхідних 
груп – 145 м2; площа замінених енергозберігаючих 
вікон у під’їздах житлових будинків – 135,5 м2.

Виконано капітальний ремонт 17 ліфтів.  
Капітальний ремонт доріг, тротуарів, пішо-

хідних зон та внутрішньодворових проїздів – 
загальна площа виконаного капітального ремонту – 
54 200 м2; капітальний ремонт доріг – 25 800,00 м2, 
капітальний ремонт тротуарів та внутрішньодво-
рових проїздів – 28 400 м2.

Площа виконаного поточного ремонту доріг – 

Капітальне будівництво та архітектура
10 800 м2, влаштування дорожньої розмітки по ву-
лицях Малишка, Київська, Каштанова, Миру, мкр-ні
Яблуневий, вул. 40-річчя Перемоги – всього 2050 м2.

Встановлення 77 дорожніх знаків.
Капітальний ремонт приміщень бюджет-

них установ, адміністративних приміщень та 
об’єктів соціально-культурної сфери міської 
комунальної власності – будинку культури на 

мкр-ні Яблуневий в м. Обухові, басейну ДНЗ «Зі-
рочка», приміщень навчально-виховного ком-
плексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 
№3 – ліцей», системи вентиляції ДНЗ «Зірочка»; 
капітальний ремонт пам’ятника  Голодомору, не-
житлових приміщень комунальної власності по 
вулиці Київська, 148; приміщень із заміною вікон 
адмінбудівлі КО «Обухівський міський спортив-
ний комплекс імені В.О. Мельника» по вулиці 
Київській, 142 А; покрівлі спортивного комплексу 
по вул. Каштанова, 28, відкосів із заміною вікон 
у ЗОШ №2; ремонт туалетного приміщення 1 по-
верху Навчально-виховного комплексу ЗОШ №1 
ім. А.С. Малишка, туалетних приміщень ЗОШ №5 та
ЗОШ №3; ремонт огорожі гімназії ім. В. Мельника.

Капітальний ремонт відкосів із заміною  вікон 
групи «Подоляночка»  та дверей технічних при-
міщень ДНЗ «Зірочка», покрівлі спортивного залу 
ЗОШ №4 мкр-ну Яблуневий, спортивного майдан-
чика для гри в міні-футбол по вул. Лермонтова, 24.

Реконструкція мереж теплопостачання, водо-
постачання та водовідведення – житлового бу-
динку по вул. Київська, 121, вул. Миру, 1 та 2. 
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Вуличне освітлення – реконструкція по вулицях Шевченка, Лугова, 
Молодіжна, Виноградна, Яровівська, Лермонтова, Соборна, мкр-н Лукавиця, 
с. Ленди. 

Будівництво мереж освітлення – по вул. Б. Хмельницького, мкр-н Со-
сновий у місті Обухові, вул. Незалежності – вул. Зінченка у місті Обухові  
Київської області. 

Установлення залізобетонних опор – 31 шт.
Установлення світильників – 98 шт.
Самонесучий ізольований провід – 5700 м.
Будівництво та капітальний ремонт спортивних та дитячих майдан-

чиків – для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру, 12; спортив-
ного майданчика на стадіоні «Колос», на мкр-н Лукавиця; спортив-
ного майданчика для вигулу та дресирування собак по вул. Миру; універ-
сального спортивного майданчика в районі  вул. Абрикосової №54-№55 в 
с. Таценки Обухівської міської ради; плаваючого аераційного фонтану на 
Нижньому ставі.
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. Глядацька зала міського будинку культури, мкр-н Яблуневий . Фойє ДЮСШ

. Фойє міського будинку культури, мкр-н Яблуневий. Сцена міського будинку культури, мкр-н Яблуневий
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Охорона здоров’я
У рамках медичної реформи з січня 2017 року 

розпочав свою діяльність Комунальний заклад 
Обухівської міської ради «Обухівський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Структура КЗ ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» 
«Обухівський МЦ ПМСД»:

Загальна кількість медичних 
працівників у КЗ ОМР «Обухівський 
МЦ ПМСД» (фізичних осіб)

Діяльність амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини

Кількість відвідувань лікарів, включно 
з профілактичними, всього становить – 143685:

у тому числі 
сільськими 
жителями

дітьми віком 0-17 
років

465

50538

Кількість відвідувань лікарями хворих вдо-
ма всього становить – 20564, у тому числі 
сільських жителів – 107.

В амбулаторіях КЗ ОМР «Обухівський 
МЦ ПМСД» функціонує 32 ліжка денно-
го стаціонару. Потужність центру (кількість 
відвідувань за зміну) становить 345.

Функціональна діагностика

Кількість осіб, яких було обстежено у амбулаторіях 
загальної практики сімейної медицини та вдома:

КЗ ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» здійснено 
ЕКГ досліджень амбулаторним хворим – 4094.

Фізіотерапевтичне лікування

Кількість проведених процедур, всього – 6334
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Відділенням невідкладної медичної допомоги КЗ ОМР «Обухівський 
МЦ ПМСД» за 2017 рік було здійснено виїздів:

Для виконання державної програми «Доступні 
ліки» на 2017 рік відшкодовано вартість 6269 
рецептів на суму 215 363,46 грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ре-
монт відділення невідкладної допомоги на суму 38 359 грн.

Для відділення невідкладної медичної допомоги 
закуплено 4 легкові автомобілі «Нива-Шевроле».

Для ефективного функціонування КЗ ОМР «Обухівський 
МЦ ПМСД» за рахунок коштів міського бюджету на суму 
3 314 253, 32 закуплено:

. спеціалізовані автомобілі Нива-Шевроле, 4 шт.

. комп’ютери, 4 шт.

. інвалідне крісло, 1 шт.

. холодильники, 3 шт.

. телевізор для дитячого відділення, 1 шт.

. лічильник обліку тепла, 1шт.

. персональні комп’ютери, 27 компл.

. аналізатори лабораторні (автоматичні гематологічні аналізатори – 
3 шт., біохімічні напівавтоматичні – 2 шт., аналізатори сечі – 3 шт.)

. м’які меблі для дитячого куточка

. картини для оздоблення дитячого куточка

. ліжка з матрацами

. ковдри

. подушки

. постільна білизна та рушники.
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Модернізація у ЦПМСД амбулаторії №2 загальної практики сімейної медицини
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Освіта
В умовах упровадження кон-

цепції Нової української школи ми 
маємо перейти від школи знань до 
школи компетентностей.

У липні 2017 року відбулася реорганізація 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 у на-
вчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №4 – Центр військово-
патріотичного виховання та допризовної підго-
товки». На гуртки національно-патріотичного 
виховання було введено додатково 2 ставки 
керівників гуртків. 

Результати ДПА у формі ЗНО-2016 та 2017 
з української мови

Дошкільна освіта
У 66 групах дошкільних на-

вчальних закладів виховується 
2011 дітей. Усі групи комбіно-
ваного типу, з них 12 – логопе-
дичних та 1 – для дітей з вадами 
опорно-рухового апарату. Чисельність дітей у розрахунку на 100 місць у 2017 році складала 116 осіб.

Постачання продуктів харчування здійснюється за результатами тендерних торгів. Продукти за-
возяться своєчасно, із сертифікатами якості, в кожний дошкільний заклад. Середній показ-
ник фактичної вартості денного раціону однієї дитини на день з січня 2017 року – 25 грн. 
З міського бюджету на харчування дітей профінансовано 2267654 грн. 

Освітня система міста Обухова

Загальноосвітні заклади

В НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня м. Обухова 
імені В. Мельника» був відкритий білінгваль-
ний клас, в якому предмет історія України ви-
кладається і українською, і англійською мовами.

У 6 дошкільних навчальних закладах функціонує 8 інклюзивних груп, в яких 
перебуває 19 дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічний супровід за-
безпечують 8 асистентів вихователів.

1787,9 тис. грн

. Басейн у ДНЗ «Зірочка»
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Протягом 2017 року проведено 6 засідань міської ПМПК. 
Обстежено 180 дітей. Всього на обліку в міській ПМПК 
перебуває 130 дітей із особливими освітніми потребами:

 59 – дошкільного віку, 71 – шкільного віку.

За рахунок коштів міського бюджету 
на суму 11 652,1 проведено:

• поточні ремонти приміщень, класних кімнат, кабінетів; 
• капітальні ремонти: приміщень НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – ЦВПВ та ДП»; 

підлоги, огорожі НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня м. Обухова»; внутрішніх 
вбиралень НВК «СЗОШ – ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. А.С. Малишка», НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. №3 – ліцей», НВК «СЗОШ – ЗОШ І-ІІІ ст. №5»; приміщень басей-
ну, системи вентиляції ДНЗ «Зірочка»; спортивного майданчика для гри в 
міні-футбол НВК «СЗОШ – ЗОШ І-ІІІ ст. №5»; 

• побудовано майданчик для гри в міні-футбол в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
– ліцей»;

• проведено поточний ремонт спортивних майданчиків ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей», НВК «СЗОШ – ЗОШ І-ІІІ ст. №5».

Придбано:
• 8 комп`ютерів, принтер, бойлер у ЗОШ І-ІІІ ст. №2;
• пилосос у ДНЗ «Світлячок»;
• котел, картоплечистка та сушильний апарат у ДНЗ «Веселка»;
• морозильна камера, бойлер та м’ясорубка у ДНЗ «Рушничок»;
• шафи у ДНЗ «Зірочка»;
• столи та стільці ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та ЗОШ І-ІІІ ст. №4;
• холодильник у ДНЗ «Дударик»;
• мати в НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – ЦВПВ та ДП»;
• принтер і комп’ютер у НВК «СЗОШ №5 – ЗОШ №5»;
• 3 екрани та 3 проектори у ЗОШ І-ІІІ ст. №2, НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. 
   №4 – ЦВПВ та ДП» та НВК «СЗОШ №5 – ЗОШ №5».

Результати ДПА у формі ЗНО-2016 та 2017 з історії України

24

. Відкриття футбольного поля на подвір’ї НВК №3

. Вихованці ДЮСШ на змаганнях з плавання у НВК №5



25

НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (мкр-н Яблуневий) – Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки

. Гімнастичний зал . Інтерактивний тир 

. Спортивний зал

. Оздоблення стін

. Сходова клітина

. Коридори

. Вихованці НВК

. Вихованці НВК 25
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«Зоряний Олімп» «Бадьорість тіла – бадьорість духу»

26
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Виконано 
капітальний 

ремонт 
технічних 

приміщень у 
загальноосвітніх 
закладах міста, 

школах 
№ 1, 3 та 5.
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. Альтанки у садочку «Дударик». Спортивний зал ДЮСШ

. Комп’ютерний зал НВК №2

. Вхідна група (оновлений фасад НВК СЗОШ №5

28
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. ЦТДЮ «Романтик»

. Футбольне поле 
НВК СЗОШ І-ІІІ ст. №5

. Паркан у Гімназії ім. В. Мельника

29
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Мережа закладів культури міста включає:
• 3 клубних установи – Міський будинок куль-

тури та 2 сільських клуби – клуб с. Таценки, клуб 
с. Ленди;

• 4 бібліотеки, які обслуговують близько 2000 
читачів; 

• Дитячу школу мистецтв, у якій на 5 відділах 
навчаються 265 дітей. 

• Кадровий потенціал відділу: 34 педагога, 4 
бібліотекаря, 7 клубних працівників. 

• Загальна кількість клубних формувань – 30, 
сюди входять близько 500 учасників, у тому 
числі до 400 дітей, що займаються у колективах 
художньої самодіяльності, у тому числі у зразко-
вих танцювальних  колективах міського Будинку 
культури «Водограй» та «Фаворит».

Культурно-мистецьке життя міста 2017 року розпочалося з театралізованого об-
рядового дійства «Три празники в гості» на честь Дня Святого Василя.Культура

Сума витрат на виконання Міської цільо-
вої Програми культурно-мистецьких захо-
дів на території міської ради складає:

Загальний обсяг фінансування відділу 
6 110 481 грн

30



31

Святкові новорічно-різдвяні програми були презентовані 
також у міському будинку культури, у селах Обухівської 

міської ради Ленди і Таценки.

Цикл народознавчих свят було продовжено широкомасштабними
 обрядовими дійствами «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» 

(Масляна, свято Колодія), «За тиждень – Великдень»
 (Фестиваль писанок), «Ой на Івана, ой на Купала» (Свято Купала)

31
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День Примирення, День Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні

Оновлений пам’ятник на Сліпаковому кладовищі

Осв’ячення хреста жертвам Голодомору 
(кладовище на розі вулиць Калинова та Трипільської)

32
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Вручення посмертного ордена 
«За мужність» ІІІ ступеня батькам 
загиблого Героя Володимира Сергеєва

Відкриття меморіальної дошки на приміщенні 
НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 – ліцей» Герою-земляку 
Роману Кияниці, який загинув під час АТО, 
відстоюючи свободу та незалежність України.

Присвоєння звання Почесного громадянина 
міста Роману Кияниці, нагородженому 

орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно

33

 Музейна кімната «Війна нашими 
очима». Ініціатори – волонтери 
Оксана Павлів та Руслан Трегуб.



34

Урочистий концерт з нагоди 55-річного ювілею від Дня заснування 
Обухівського УВП УТОС

На завершальному етапі широкомасштабної обласної 
культурно-мистецької акції

«Київщина – колиска моєї душі» (м. Ірпінь) Зразковий ансабль танцю «Фаворит» на заключному концерті  
«Київщина – колиска моєї душі»

Урочисті культурно-мистецькі заходи у рамках 
відзначення 85-річчя утворення Київської області

34
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Щорічно в Обухові  з великим успіхом відбувається 
Всеукраїнський пісенний  фестиваль «Рідна мати моя».

Відзначення Дня Європи та Дня мікрорайону на Яблуневому Заходи з національно-патріотичного виховання:
День Гідності та Свободи, День Прапора

Жителі Обухова – воїни АТО
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29 липня 2017 року. «Парк Київська Русь» (с. Копачів), фестиваль громад «Віче в Київській Русі». 

Дитячий хор «Золотий ключик» під
керівництвом Мельніченко Анни Мико-
лаївни, за підтримки Обухівської міської 
ради та батьків учнів, брав участь у XXVI 
фестивалі «Chorus Inside Summer», який 
відбувся у травні-червні 2017 року в 
італійському місті К’єті.

Звідти колектив повернувся з великою 
перемогою – вони отримали Гран-прі. 

Також у минулому році вони зайняли 
перше місце в обласному конкурсі хоро-
вих колективів імені К. Стеценка.
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День міста – 2017
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• відкриття меморіальної дошки-барельєфа 
поету-земляку А. Малишку

• Фестиваль «Обухівський «шитий» рушник»

• VII обласний фестиваль «Поетичний руш-
ник» для людей з обмеженими фізичними 
можливостями. 

Відзначення 105-ої річниці 
від Дня народження поета-
земляка А.Малишка:

• мітинг 14 листопада 2017 
року.
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Для пропаганди та підтримки фізичного здоров’я, 
загартованості, згуртованості в нашому місті здійснено 
ряд спортивних та молодіжних заходів, зі здобутками яких 
ви можете ознайомитись нижче

 

 

Молодь спорт  

Для пропаганди та підтримки фізичного здоров’я, загартованості, згуртованості в нашому місті 
здійснено ряд спортивних та молодіжних заходів, зі здобутками яких ви можете ознайомитись нижче  

 

 

 

 

Каратє 

 

 

 

2016

2017

.

0

500

1000

1500

2000

Кількість 
учасників 

міських змагань 

Кількість 
здобутих 

нагород на 
обласних 
змаганнях 

Участь у 
обласних 
заходах 

Кількість 
професійних 
спортсменів 

287 
32 24 12 

1952 

78 26 16 

2016 2017 .

СПОРТ

. Плавання

. Пауерліфтинг

. Шахи

. Таеквандо

. Карате

. Кікбоксинг 39
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. Футбол

. Баскетбол
. Інваспорт

. Волейбол

. Вільна боротьба 

. VI спартакіада серед депутатів 

40



41

Молодіжна політика
Міські заходи, спрямовані на поширення нових 

форм організації дозвілля, зміцнення соціальної 
значущості сім’ї:
- День позитиву;
- День молоді;
- «Шлях до чемпіонів»;
- міський рок-фестиваль;
- відкритий кубок КВН міста Обухів;
- тренінги для молодіжних лідерів та шкіль-

ного самоврядування.
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Соціальний захист

Проведені тематичні заходи:
День матері, День сім’ї 

7127

День захисту дітей
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Проведення соціального інспектування та супроводження сімей Правова освіта дітей та населення: підвищення правової культури
дітей уразливих категорій, заходи до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом; тиждень правових знань «Підліток і право», акція «16 днів 
проти насильства»
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Оздоровлення та відпочинок дітей ДОЗ «Пролісок» Обухівського району

Підтримка сімей та родин загиблих військовослужбовців 
у зоні проведення АТО та родини загиблого Героя 

Небесної Сотні

3052
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Екологія
За І півріччя 2017 р. у місті було відібрано і 

проаналізовано більше 3000 проб атмосферного 
повітря. Сеpедні концентpації забpуднювальних 
речовин становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., 
оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 
0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. 

Максимальна з pазових концентpацій діоксиду 
азоту доpівнювала 1,0 ГДКм.р., оксиду вуглецю 
– 0,6 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., 
діоксиду сіpки – 0,1 ГДКм.р. 

Сеpедньомісячні концентрації важких металів 
були значно нижчими за відповідні ГДКс.д. 
Найбільші з середньомісячних концентрацій 
зафіксовано зі свинцю та нікелю – 0,1 ГДКс.д.

Протягом року у повітрі міста спостерігався 
підвищений вміст діоксиду азоту (1,5-2,0 ГДКс.д.), 
більш високий вміст зафіксовано у червні.

Середньомісячний вміст діоксиду азоту у І півріччі 2017 р. (в кратності ГДКс.д.).

Середньомісячні концентрації завислих речо-
вин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю змінюва-
лись незначно.

Підвищений рівень забруднення повітря діок-
сидом азоту пов’язаний із викидами автотранс-

порту. В літній період додається ще й харак-
тер погоди – висока температура повітря, 

слабкий вітер.
Порівняно з минулим роком, рівень 

забруднення атмосферного повітря 
суттєво не змінився.

Загалом, за індексом забруднення 
атмосфери (ІЗА), рівень забруднення 

повітря в місті Обухові в 2017 р. характе-
ризувався, як низький.

Всього викидів – близько 600 тонн (100%).
Загальна кількість викидів від підприємств, 

які знаходяться на території Обухівської міської 
ради.

Крім того, у безпосередній близькості знахо-
диться підприємство, яке входить до переліку 
«ТОП-100 основних підприємств-забруднювачів 
України» – Трипільська ТЕС ПАТ «Центренер-
го», викиди якої на даний час складають близько 
50 000 тонн у рік.

Щодо стану забруднення поверхневих вод: най-
ближча до Обухова проаналізована водойма – 
Канівське водосховище. В цілому, за даними 
Центральної геофізичної обсерваторії, стан вод-
ної екосистеми за сукупністю гідробіологічних 
показників відповідав 3-му класу якості вод –
помірно забруднені.

У місті Обухові функціонують місця масово-
го відпочинку населення біля води – пляж на 
р. Стугна в районі с. Таценки, місце масового 
відпочинку  на водоймі біля автостанції в 
м. Обухові (не має статусу пляжу).
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Правове забезпечення

«Дуб-довгожитель», 
350-400 років

На обліку та контролі знаходиться 4 джерела 
децентралізованого водопостачання (біля кафе 
«Онікс», біля податкової, в районі автостанції, 
вул. Яровівська) та 1 бювет загального користу-
вання по вул. Київській.

Впливу полігону відходів ПрАТ «Київський 
КПК» на гідрогеологічну обстановку в районі 
не виявлено.

По озелененню міста проведена закупівля 
386 одиниць розсадницької продукції (дере-
ва та кущі). Саджанці висаджені в центральній 
частині міста та на мікрорайонах №1, 2. 

У місті є ботанічні пам’ятки природи місце-
вого значення: «Вікові дерева дуба звичайного» 
(м. Обухів, вул. Каштанова, територія Ранкового 

ринку) – 13 шт., вік 
дубів у середньому 
становить 180-200 
років; «Таценківські 
дуби-велетні» (с. Та-
ценки, вул. Лісна) 
– 10 шт., середній 
вік також становить
180-200 років; «Дуб-
довгожитель» (м. Обу-
хів, вул. Каштанова, 
територія Ранкового 
ринку) – цей екзем-
пляр є найстарішим 
представником ко-
лишніх природних 
нагірних дібров у 
віці 350-400 років.  

Основним завданням юридичного відділу 
виконавчого комітету міської ради є право-
ве забезпечення діяльності міського голови, 
міської ради, її виконавчого комітету, а та-
кож структурних підрозділів міської ради.

Розглянуто 12 документів, надісланих пра-
воохоронними органами, в тому числі ли-
сти з прокуратури, служби безпеки України, 
листи-звернення управління державної 
служби боротьби з економічними злочина-
ми, управління боротьби з організованою 
злочинністю, Київського обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного ко-
мітету та національної поліції.

За звітний період відділом розглянуто та 
підготовлено відповіді на 13 звернень гро-
мадян.

За період 2017 року працівники відділу 
взяли участь у розгляді близько 26 судових 

справ різних категорій (приблизно 36 судо-
вих засідань) в судах першої, апеляційної та 
касаційної інстанцій. Протягом 2017 року до 
юридичного відділу надійшло 90 нових су-
дових справ. 

Так, за звітний період розглянуто 115 адмі-
ністративних справ. До адміністративної від-
повідальності притягнуто 115 осіб. За підсум-
ками розгляду протоколів про адміністративні 
правопорушення, комісією винесені поста-
нови про накладення адміністративних стяг-
нень: у вигляді попередження – 5 постанов, 
про накладення адміністративних штрафів – 
110 постанов. Загальна сума накладених 
адміністративних штрафів склала – 30889 грн,
сума сплачених до міського бюджету штра-
фів – 14252 грн, 53 постанови на суму 
16637 грн. направлено для примусового вико-
нання до відділу державної виконавчої служби.   

Земельний відділ
Було прийнято 301 рішення про затверд-

ження проектів і технічні документації із 
землеустроїв щодо відведення земельних 
ділянок про передачу у приватну та ко-
мунальну власність.     

Було прийнято 62 рішення на розроб-
ку детальних планів території, з них 16 
рішень – про затвердження детальних 
планів території.
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Архів
На зберіганні знаходиться 97 фондів. 

Кількість звернень громадян за 2017 рік 

Аналіз звернень громадян за  2012-2017 роки

Тематичний семінар-навчання на тему: «Нормативно-методичні
засади та практичні питання науково-технічного опрацювання 
документів». В семінарі взяли участь 19 осіб.

На сайті архівного відділу http//obukhiv-mr.archives.kiev.ua підго-
товлено документальні on-line виставки: «Небесна сотня – безне-
винна жертва» та «Обухову – 655».
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