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	 Кожного	року	ми	підходимо	до	відповідального	моменту,	коли	підводимо	підсумки	
зробленого.	Перед	вами	видання		мого	щорічного	звіту,	як	Обухівського	міського	голови.	
Це	результат	продуктивної	співпраці	влади	та	громади	для	прогресивного	розвитку	
нашої	територіальної	родини.
	 Рік,	що	минув,	був	щедрим	на	ключові	події	та	здобутки.	Ми	активно	втілювали	
в	життя	цікаві	проєкти,	перспективні	засади	яких	на	багато	років	уперед	будуть	сти-
мулювати	нас	до	постійного	розвитку.
	 До	нас	приєдналися	села	Нещерів	та	Дерев’яна,	і	ми	стали	Обухівською	міською	
об’єднаною	 територіальною	 громадою.	 Розуміємо,	 яка	 це	 велика	 відповідальність,	 а	
тому	будемо	докладати	всі	зусилля,	щоб	наша	громада	процвітала.	
	 Важливим	 кроком	 у	 налагодженні	 партнерських	 відносин	 стало	 підписання	
відповідних	 документів	 із	 4-ма	 зарубіжними	 містами.	 І	 тепер	 маємо	 аж	 7	 міст-
побратимів.	Дружбою	з	кожним	ми	пишаємось!
	 За	 звітний	 період	 2019	 року,	 досягнуто	 чимало	 поставлених	 цілей:	 велику	 ува-
гу	 ми	 приділили	 такій	 галузі,	 як	 освіта.	 Зроблені	 ремонти	 та	 утеплення	 фасадів	 у	
декількох	дошкільних	закладах	та	закладах	освіти.	А	найбільше	ми	гордимося	новим	Цен-
тром	інклюзивної	освіти,	у	якому	займаються	дітки	з	особливими	потребами.	В	цьому	
приміщенні	 також	 розташований	 Центр	творчості	 «Романтик».	 Наше	 місто	 стало	
комфортнішим	та	красивішим,	і	за	усією	цією	щоденною	копіткою	працею	стоїть	велика	
команда	професіоналів,	яким	я	вдячний	за	підтримку	та	допомогу.	
	 А	також	дякую	кожному	жителю	громади,	який	своєю	небайдужістю	та	актив-
ною	життєвою	позицією,	надихає	нас	на	нові	злети	й	перемоги.
	 Як	очільник	такої	потужної	й	креативної	громади,	я	можу	стверджувати,	що	
нам	разом	вдалося	подолати	певні	труднощі,	витримати	усі	випробовування,	забез-
печити		діяльність	усіх	комунальних	установ	та	закласти	основу	для	подальшого	зро-
стання	і	розвитку	як	міста,	так	і	сіл,	що	входять	у	наш	територіальний	устрій.
Досягнутий	результат	—	це	наш	із	вами	спільний	результат.
	 А	у	співпраці	—	запорука	нашого	успіху.

З повагою, Обухівський міський голова
Олександр Левченко



4

 Ми – об’єднана територіальна громада

Історичною подією, в рамках 
територіальної реформи, стало 
створення Обухівської міської 
ОТГ. До міської громади, яка 
вже має у складі села Ленди і Та-
ценки, приєдналися ще два села 
Обухівського району: Нещерів і 
Дерев’яна. Отже, процес децент-
ралізації на Обухівщині набирає 
обертів.
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 Наше побратимство
Ми пишаємося нашою дружбою
Місто Обухів може бути прикладом для 

інших міст у підтриманні дружніх міжнародних 
відносин. У 2019 році виповнилося 20 років 
хорошої, успішної дружби з німецьким містом 
Радебойль. Крім нього, ще є міста-побратими 
– Миргород Полтавської області та Полоцький 
район у Білорусі. 

За минулий рік були встановлені партнерські 
відносини та підписані відповідні документи з 
польським містом Бенджін, словенським містом 
Грозуплє та грузинським – Хашурі. До намірів 
побратимства також приєдналося місто Нешер, 
Ізраїль.



6

 Організаційна робота
У 2019 році: 

– 14 пленарних засідань міської ради, на яких 
розглянуто 371 питання;

– 735 звернень юридичних та фізичних осіб – 
питання земельних відносин;

– 15 засідань виконавчого комітету міської 
ради (з них 3 позачергових), прийнято 787 рішень; 

– 3984 громадян, які звернулися з різних пи-
тань.

Ведеться онлайн трансляція пленарних засі-
дань міської ради та засідань виконавчого комі-
тету міської ради, яка є у вільному доступі на веб-
сайті міської ради.

Центр надання адміністративних послуг

створений у січні 2014 року. Штат: 5 одиниць 
(начальник відділу, 4 адміністратори), всі вакансії 
заповнені. 

Кількість послуг, які можна отримати    130
Кількість наданих послуг                              7788

Через ЦНАП можна отримати послуги:
– з питань реєстрації бізнесу;
– реєстрації майна;
– реєстрації мешканців;
– послуги державної архітектурно-будівельної 

інспекції;
– надання витягів з ДЗК;

– земельні питання та інші послуги виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради;

– проводяться організаційні заходи з організації 
послуг з видачі біометричних закордонних пас-
портів та паспортів громадянина України у формі.

У 2019 році розпочато роботу з модернізації 
ЦНАП у рамках фази впровадження програми 
«U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 3 раунд.

Відділом реєстрації фізичних осіб та ведення 
реєстру територіальної громади видано 10464 
довідки;

– проведено реєстрацію за місцем проживання 
– 1885 осіб;

– знято з реєстрації  -1884 особи. 
За звітній період громадянам, які звернулися 

до міської ради, було виділено матеріальну до-
помогу в сумі 5 913 911,75 грн.,  у тому числі на 
лікування – 3 148 000 грн.
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 Архівний відділ

Архівних фондів – 112. 
Всього справ – 7325.
У 2019 році прийнято – 1436 справ.

Проведено тематичні семінари:
– Академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка; 
– Управління освіти виконавчого комітету 

Обухівської міської ради; 
– Київський КПК.

З метою вивчення історії рідного краю 
для учнів Академічного ліцею №4  

м. Обухів проведено екскурсію.

Звернень за 2019 рік:
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 Бюджет
Бюджет – найважливіша складова 

життєдіяльності міста та всієї громади.

За 2019 рік доходи з урахуванням трансфертів 
– 510047,7 тис. грн., в тому числі доходи загально-
го фонду 495939,1 тис. грн., доходи спеціального 
фонду – 14108,6 тис. грн. 

Порівняно минулим роком доходи міського 
бюджету збільшилися на 12876,2 тис. грн., з яких за 
рахунок власних надходжень доходи збільшилися 
на 55180,3 тис. грн., за рахунок трансфертів змен-
шилися на 42304,1 тис. грн. 

До загального фонду міського бюджету на-
дійшло – 495939,1 тис. грн., з них 33,9 % або 
168159 тис. грн. – це офіційні трансферти: 

– освітня субвенція;
– медична субвенція;
– субвенція на соціально-економічний розви-

ток;
• субвенції, спрямовані на здійснення заходів 

з виконання державних програм соціального за-
хисту населення.      

Доходна частина загального фонду міського 
бюджету (із врахуванням трансфертів) виконана 
на 104,5% (план 474647,3 тис. грн.).  

Доходи загального фонду міського бюджету

Доходи загального фонду міського бюджету
(без врахування трансфертів) – 327780,1 тис. грн.,
або 107,7 % планових показників (план – 304468,2 
тис. грн.), перевиконання плану становить – 
23311,9 тис. грн.

Порівняно з 2018 роком надходження збільши-
лися на 51877,8 тис. грн. Темп приросту стано-
вить 18,8 %. 

Порівняно з минулим роком найбільше збіль-
шилися надходження по податку та збору на дохо-
ди фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення 
зазначених податків вплинула зміна мінімальної 
заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн.                       

У структурі доходів загального фонду міського 
бюджету Обухівської міської ради найвагомішу 
частку становлять податкові надходження – 
322416,9 тис. грн. За 2019 рік податкові надход-
ження виконано на 107,2 відсотків (план – 300659, 
тис. грн.). Питома вага податкових надходжень 
в доходах загального фонду (без урахування 
трансфертів) складає 98,4 відсотків. 

Податок та збір на доходи фізичних осіб є ос-
новним джерелом наповнення міського бюджету.   
За 2019 рік виконання зазначеного податку стано-
вить в сумі 225319,3 тис. грн., або 107,7 % до плану 
(план – 209154,5  тис. грн.). Питома вага цього по-
датку в доходах загального фонду (без урахуван-
ня трансфертів) складає 68,7 %.   

Порівняно з 2018 роком поступлення пода-
тку збіль-шилися на 40996,2 тис. грн. (за 2018 рік 
надійшло – 184323,1 тис. грн.), темп приросту – 
22,2 %.
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Доходи спеціального фонду міського бюджету

Структура доходів спеціального фонду 
міського бюджету Обухівської міської ради

Виконання видаткової частини міського бюд-
жету за 2019 рік складає 514 034,7 тис.грн., в тому 
числі по загальному фонду 366 534,6 тис.грн., що 
становить 96,7% до плану та спеціальному фон-
ду 147 500,1 тис.грн., або 83,3% планових призна-
чень.

Порівняно з попереднім роком видатки змен-
шилися на 10 836,4 тис. грн., в т.ч.:

- по галузі «Охорона здоров’я» – після проведеної 
реформи, фінансування Обухівського міського 
центру первинної медико-санітарної допомоги 
проводиться Національною службою здоров’я 
України. З міського бюджету фінансувалася про-
грама розвитку та фінансової підтримки закладів 
охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу, а саме, утримання чергового кабінету 
та оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- по галузі «Соціальний захист» зменшення
видатків виникло у зв’язку із змінами в законо-
давстві та переведення виплат пільг і субсидій  
для населення на монетизацію;

- по галузі «Культура» Обухівська школа ми-
стецтв відповідно до змін в класифікації видатків 
передана на галузь «Освіта».
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Видатки загального фонду (тис.грн.)

До державного бюджету передано реверсну 
дотацію у сумі 30 282,7 тис. грн., що на 5338,9 тис. 
грн. більше ніж у 2018 році.

До районного бюджету передано:
– медичну субвенцію з державного бюджету у 

сумі 24 004,7 тис. грн. на надання медичних пос-
луг міському населенню Обухівської міської ради 
та сіл Таценки і Ленди;

– на утримання Обухівського районного цент-
ру культури і дозвілля субвенцію на утримання 

Видатки спеціального фонду (тис.грн.)

об’єктів спільного користування чи ліквідацію не-
гативних наслідків діяльності об’єктів спільного 
користування у сумі 1 584,0 тис. грн.;  

• комунальному некомерційному підприємст-
ву Обухівської районної ради «Обухівська цент-
ральна районна лікарня» 350,0 тис. грн., в т.ч. 
для закупівлі продуктів харчування хворим, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у сумі 
100,0 тис. грн.; на відшкодування аптечним закла-
дам вартості ліків препаратів інсуліну 223 жите-
лям міста Обухова, які потребують інсулінотера-
пії у сумі 250,0 тис. грн.
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 Економіка
Соціальна сфера:
демографічний розвиток
Населення Обухівської територіальної грома-

ди – 34443 особи в т. ч.:
м. Обухів – 33180 осіб;
с. Таценки – 475 осіб; 
с. Ленди – 103 особи; 
с. Нещерів – 685 осіб;
с. Дерев’яна – 576 осіб (на 1.11.2019).

Працездатне населення – 16699 осіб.
Діти – 7329 осіб.

Народилося – 254 особи.
Померло – 374 особи.

Міграція:
прибуло – 998 особи;
вибуло – 868 осіб.

Коефіцієнт міграційного приросту населення 
(на 1000 жителів) – 3,8%.

- Зайнятість населення
До Обухівської міськрайонної філії Київського 

обласного центру зайнятості звернулося – 2197 
осіб. 

Перебувало на обліку – 2623 особи. 
На вакантні та новостворені місця працевлаш-

товано – 1487 осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю скла-
дав – 5440,0 грн.

– Грошові доходи населення

Середньомісячна заробітна плата по місту 
складала – 13052,0 грн. в т.ч.:

– по промисловості (великі підприємства) – 
13760,0 грн.; 

– комунальних підприємствах – 8379,0 грн.;
– сільському господарстві – 7282,0 грн.;
– бюджетній сфері – 7858,0 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати 

відсутня.

- Пенсійне забезпечення

Кількість пенсіонерів на території громади – 
10900 осіб.  

Середній розмір пенсій – 3303,86 грн. 
Обсяг пенсійних виплат по всіх контингентах 

одержувачів пенсій склав 307,52 млн. гривень.
Кількість одержувачів пенсій, які мають розмір 

пенсійних виплат, що перевищують прожитко-
вий мінімум – 5339 осіб.
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Рівень забезпечення власними коштами склав 
54,6 відсотків. 

Заборгованість по виплаті пенсій відсутня.

Підприємницька діяльність

Кількість суб’єктів малого та середнього під-
приємництва – 4392 особи в т.ч.:

- юридичні особи – 1858;
- фізичні особи – 2534.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, пос-
луг) малим та середнім підприємництвом – 
2 млн. 874,34 грн.

Сума надходжень місцевих податків та зборів 
до міського бюджету, отриманих від здійснення 
підприємницької діяльності – 91,1 млн. грн.

З метою створення комунікативної платфор-
ми для налагодження співробітництва між орга-
нами державної влади, громадськістю та з пред-
ставниками бізнесу розроблено План місцевого 
економічного розвитку Обухівської громади в 
рамках ініціативи ЄС «Мери за економічне зро-
стання».

Інвестиційно-інноваційна політика

- Інвестиційна діяльність

Обсяг прямих іноземних інвестицій – 101,9 
млн. дол. США

Обсяг капітальних інвестицій в основний 
капітал – 745,8 млн. грн.
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- Агропромисловий комплекс
На території Обухівської громади знахо-

диться одне сільськогосподарське підприємство 
ПАТ «Обухівське».

Кількість ринків – 3, з них: 
2 комунальної власності;
1 приватний.
Приватний м’ясо-молочний павільйон МПП 

«Квіт».

Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства міста здійснювали зовнішньо-
торговельні операції з партнерами більш ніж 33 
країнами світу. 

Розвиток реального сектору економіки
- Промисловість, інноваційна політика
Вироблено промислової продукції – на 6847,3 

млн. грн.
Реалізовано промислової продукції – на 7936,3 

млн. грн.

- Споживчий ринок

Кількість підприємств торгівлі – 354 одиниці:
- продовольчі магазини – 132;
- промислові магазини – 222. 
Кількість закладів громадського харчування – 

82 одиниці.
Кількість об’єктів побутового обслуговування 

– 93 одиниці.
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23 країни світу отримують товари та послуги, 
що їх експортують підприємства міста.

Обсяг експорту – 43,14 млн. дол. США.
Обсяг імпорту – 62,95 млн. дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,69.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило – 19,81 млн. дол. США.

Товарна структура експорту та імпорту

Транспорт та дорожнє господарство
Пасажирські перевезення на території Обу-

хівської міської ради здійснює ТОВ «Обухівтранс». 
Мешканців міста обслуговує 180 автомобілів то-
вариства за 12 міськими, 10 міжміськими та 13 
приміськими маршрутами. Щоденно перевози-
ться більше 20,0 тис. громадян.  

За оперативними даними протягом звітного 
періоду перевезено вантажів автомобільним 
транспортом (ТОВ «Автоспецтранс – Київського 
КПК, ПрАТ «Автомобіліст») 491,66 тис. тонн. 
Вантажооборот автомобільного транспорту за 
оперативними даними становив 28878,39 тис. ткм

Громадський бюджет
У рамках Програми реалізації громадського 

бюджету на території Обухівської міської ради, 
у звітному періоді був впроваджений проєкт 
«Капітальний ремонт пішохідних зон мікрорайону 
«Яблуневий» (скверу) м. Обухів, Київської області, 
який був визнаний переможцем у 2018 році, шля-
хом голосування громадськості.
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 Інфраструктура, містобудування та архітектура
Землевпорядна документація:

– висновки про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою, 
оформлення права землекористування, (проєкти землеустрою) – 285;

– містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – 34;
– накази про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки – 37;
– паспорти встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд для провадження під-

приємницької діяльності – 6;
– ордери на проведення земельних робіт на території Обухівської міської ради – 12;
– договіри про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Обухова – 24;
– складено 9 актів про відсутність забудови;
– видано 81 довідку громадянам;
– будівельних паспортів – 81;
– опрацьовано та подано на затвердження  Детальних планів території на земельні ділянки – 1;
– організовано та проведено громадських слухань розробки містобудівної документації при відділі 

розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури – 4;
– опрацьовано 291 заява, що були винесені на розгляд членів Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради;
– опрацьовано понад 526 звернень громадян, громадських організацій, підприємств та установ 

міста;
– надана необхідна інформація безпосередньо з виїздом на місце – 128 громадян.

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю:
Зареєстровано повідомлень про початок виконання будівельних робіт   130
Зареєстровано декларацій про готовність об’єкта до експлуатації   91
Зареєстровано декларацій по спрощеній процедурі     33
Видано дозволів на початок виконання будівельних робіт    2
Видано сертифікатів          8
Проведено перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства 
та стягнуто штрафних санкцій на суму 72 676 грн.     11
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– 510 договорів з виготовлення кошторисної 
та проектно-кошторисної документації, вико-
нання робіт, проведення технічних та авторських 
наглядів; 

– 86 додаткових угод.

Міська цільова Програма з питань
благоустрою на території Обухівської 
міської ради на 2019 рік:                     

– реалізовано проєктів з поточного та капі-
тального ремонту вулично-дорожньої мережі на-
селених пунктів – 49 084 210,47 грн. 

Укладено:
– 30 договорів з виготовлення проектно-

кошторисної документації;
– 118 договорів з технічного нагляду;
– 48 договорів з поточного ремонту;
– 70 договорів з капітального ремонту об’єктів 

вулично-дорожньої мережі. 

 Капітальне будівництво

Виконано капітальний ремонт доріг, 
тротуарів, пішохідних зон та внутрішньо-
дворових проїздів загальною площею - 
45000 м2, в тому числі:

– капітальний ремонт доріг – 25930 м2; 
– капітальний ремонт тротуарів та пішохідних 

зон – 8530 м2;
– капітальний ремонт прибудинкових тери-

торій житлових будинків №111, №131, №121, 
№154, №159, № 162 А,Б, №8 мкрн. «Яблуневий», 
№1 по вул. Миру загальною площею 4020 м²; 

– внутрішньодворових проїздів житлових бу-
динків №2, №8, №17 по вул. Миру, №121та №123 
по вул. Київська, №30 по вул. Каштанова загаль-
ною площею 6520 м²;

– встановлено 130 лавок;
– 90 урн;
– висаджено більше 1500 дерев та кущів.

Виконано поточний ремонт доріг у місті Обухів загальною площею 13874,54 м2 та 
поточний ремонт внутрішньодворових проїздів площею 1801,55 м2.

Змінюється зовнішній вигляд міста, місто 
розквітає, з’являються нові алеї, доріжки, 

місця для відпочинку.
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Програма енергозбереження і енергоефек-
тивності та реформування і розвитку житло-
во-комунального господарства Обухівської 
міської ради на 2019 рік.

Реалізовано близько 60 проєктів із капітально-
го будівництва та реконструкції. 

Міська цільова Програма реконструкції та 
будівництва інженерно-транспортної інфра-
структури та соціальної сфери міста Обухова, 
прилеглих сіл Таценки, Ленди на 2019 рік. 

Укладено 75 договорів по 30-ти об’єктах бу-
дівництва.

Проведено облаштування центральної площі 
міста – Площі Матері. 

Для безпеки пішоходів встановили манекени 
біля Академічного ліцею №1 та Дитячої школи 
мистецтв.

У результаті реконструкції тротуару 
по вул. Київська з’явилася ще одна зона 
відпочинку.

Виконана реконструкція мереж вуличного 
освітлення на 9-ти об’єктах:

– установлено 208 світильників,
– 81 опору,
– прокладено 6540 м самонесучого ізольованого 

проводу.
Проведено реконструкцію вхідної групи з 

влаштуванням благоустрою прилеглої території 
Обухівської амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини №5.

Виготовлена проектно-кошторисна документа-
ція з реконструкції систем газопостачання коте-
лень по вул. Київська, 60, 62, 105, по вул. Чумацький 
Шлях, 24 та  Козацький Шлях, 1 та проектнокош-
торисна документація на будівництво та благо-
устрій території культурно-розважальної споруди 
«Амфітеатр».
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По бюджетній програмі:
– капітальний ремонт пішохідних зон мікро-

району «Яблуневий» (скверу) в м. Обухів;
– капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі 

по вул. Каштанова, 13;
– капітальний ремонт адміністративного при-

міщення за адресою м. Обухів, вул. Київська, 148.

Завершили капітальний ремонт з підсилен-
ням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по   
вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області.

По управлінню освіти проведені роботи 
об’єктів:

– капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
Академічного ліцею №5; 

– капітальний ремонт (санація) будівлі ЗДО 
«Рушничок»;  

– капітальний ремонт приміщень групи «Каз-
ка» закладу дошкільної освіти (ясла-садок) ком-
бінованого типу «Рушничок»; 

– капітальний ремонт спортивного залу, при-
міщень та місць загального користування Акаде-
мічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка; 

– капітальний ремонт будівлі (санація) ЗДО 
«Катруся»;

– капітальний ремонт спортивного залу, при-
міщень та місць загального користування Ака-
демічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка; 

– капітальний ремонт приміщень та місць за-
гального користування Академічного ліцею №4.               

За рахунок субвенцій  з державного бюджету 
реалізовано 19 проеєктів:

– капітальний ремонт під’їздів багатоквартир-
них будинків, а саме заміна вікон 15 житлових 
будинків по вулицях Київська і Каштанова;

– капітальний ремонт пішохідної доріжки по 
вул. Кузьми Краськова;

– спортивні майданчики по вул. Каштанова, 32, 
Трипільська, 47;

– футбольні ворота на житловому масиві Лу-
кавиця.
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Житлово-комунальне господарство, енергозбереження 

 ЖКГ

Житлове господарство
За кошти міського бюджету виконано:
– капітальний ремонт вхідних груп   
1 будинок;
– експертне обстеження (технічна діагностика) 
49 пасажирських ліфтів;
– капітальний ремонт вхідної групи (заміна дверей)
1 будинок.
За кошти співвласників виконано поточний ремонт:
місця загального користування та фасади входів      3051,3 м2

поточний ремонт покрівлі         1743 м2

ремонт дверей та вікон         93 шт.
заміна труб ПЕ водовідведення         802 п.м.
заміна труб сталевих та поліпропіленових (водопостачання та опалення)  952 п.м.
заміна фасонних частин з водовідведення       1020 шт.
заміна запірної арматури         837 шт.
ізоляція трубопроводів         538 п.м.
скління вікон           82,5 м2

ремонт козирків балконів         13 шт.
утеплення техповерхів         313,7 м2

герметизація міжпанельних швів        1516 п.м.
заміна світильників на енергозберігаючі       1635 шт.

Конкурс із благоустрою території 
Обухівської міської ради

За номінаціями:
– «Найкращий упорядкований квітник, розташований на 

прибудинковій території» – 1, 2, 3 місця;
– «Найкращий оздоблений бал-

кон багатоповерхового будинку» 
–1 місце.

– «Найкращий приватний буди-
нок» – 1 місце.

Грошова премія загальною су-
мою 8600 грн та дипломи.

Краща клумба, перше місце
Краща клумба, друге місце  

Миру, 9



20

Водопровідно-каналізаційне 
господарство

– капітальний ремонт (санація) водоводу 
в районі ділянки автомобільної дороги Київ-
Знам’янка – 110 п.м.;

– капітальний ремонт двох свердловин на Та-
ценківському водозаборі – №47, №51;

– капітальний ремонт повітряної лінії електро-
передач артезіанських свердловин №1-5 м-ну «Яблу-
невий» 820 – п.м;

– виготовлення ПКД на капітальний ремонт 
водопровідної мережі в районі житлових будинків 
№2,4,6 по вул. Чумацький шлях;

– фінансова підтримка Обухівському водопро-
відно-каналізаційному підприємству на попов-
нення статутного капіталу у розмірі 6821,2 тис. 
грн. на придбання спецтехніки, устаткування та 
обладнання;

– виконано роботи з реконструкції системи га-
зопостачання дахової котельні по вул. Київська, 64;

– на 95% виконано роботи з реконструкції ко-
мерційного вузла обліку газу котельні м-ну «Яблу-
невий»;

– надано фінансову підтримку КП ОМР «Обу-
хівтеплотрансбуд» на поповнення статутного 
капіталу у розмірі 3 650,0 тис. грн. для придбання 
спецтехніки, устаткування та оплати реєстрації 
автомобілів;

– придбано автомобіль комбінований само-
скид з навісним обладнанням (бункер та відвал з 
гідравлічним управлінням) – 1 шт.;

– придбано автомобіль «Пересувна майстер-
ня» – 1 шт.

– придбано та працює каналопромивальний 
автомобіль;

– придбано цистерну для питної води;
– насосні агрегати, засувки різного діаметру, 

частотний перетворювач, станції управління сверд-
ловинами;

– оплачено за спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами та електричну енергію. 

Теплове господарство

– проведено капітальний ремонт покрівель  
трьох КТЕП (2,4,6) – 281 кв. м;

– виконано капітальний ремонт теплових ме-
реж, теплових камер – 2 шт.;

– забезпечено резервний запас матеріально-
технічних ресурсів (труб, обладнання та арма-
тури) та використано їх для ліквідації аварійної 
ситуації на мікрорайоні «Яблуневий»;
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Енергозбереження

– у 5-ти житлових будинках (вул. Каштанова, 
22, 24, 32; вул. Київська, 146, 148 – заходи програми 
співфінансування) встановлено 5 індивідуальних 
теплових пунктів;

– капітальний ремонт квартальних мереж те-
пловодопостачання (ділянка Каштанова, 28-ТК 
№ 15.00-Каштанова, 26) та (ділянка Каштанова, 
28-ТК № 15.08-Каштанова, 30) із заміною 395 п.м.
труб на попередньо ізольовані. (Очікувана еко-
номія – 7 тис. м. куб газу в рік);

• державний бюджет – в 15 житлових будинках 
заміна 1180 м2 вікон та 1 дверей на загальну суму 
3 175,1 тис. грн.;

Вуличне освітлення

– встановлено 2300 шт. світлодіодних ламп;
– використовується система моніторингу та 

управління вуличним освітленням;
– за рахунок енергоефективних заходів на ме-

режах вуличного освітлення світлове наванта-
ження на 1 світлоточку у 2019 році складає 250 
кВт/год у рік;

– у 2019 році у порівнянні з світловим наванта-
женням 2014 року, економія склала 1267900 кВт/
год, що складає 3 613 515 грн.

– у рамках технічної допомоги GIZ отримано 
співфінансування на виготовлення повного енер-
гетичного аудиту ЗДО «Зірочка»;

– укладено енергосервісний договір ЗДО «Ду-
дарик»;

– у рамках проекту ПРООН шляхом застосу-
вання механізму ЕСКО проведено енергоаудит  
ЗДО «Дударик», адміністративної будівлі по вул. 
Малишка, 6, ЗДО «Катруся»;

– придбано та встановлено системи моніто-
рингу витрат енергоресурсів у бюджетних бу-
дівлях Дитячої школи мистецтв та Будинку куль-
тури на мікрорайоні «Яблуневий» разом;

– для популяризації зменшення  викидів СО2 
та ощадливого споживання енергоресурсів: ви-
користання енергозберігаючого обладнання, сві-
тильників, електромобілів та велосипедного 
транспорту, проведено Дні сталої енергії.   
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Програма з питань благоустрою міста:
– покращення зовнішнього вигляду та сані-

тарного стану міста, організація робіт по приби-
ранню, забезпечення вивезення ТПВ та нечистот, 
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, утриман-
ня в належному стані зелених зон, регулювання 
чисельності безпритульних тварин;

– окультурення зелених насаджень, утриман-
ня клумб та квітників, газонів, смуг зелених на-
саджень;

– забезпечення якісного освітлення вулиць і 
тротуарів міста (поточне утримання, продовження 
робіт із капітального ремонту зовнішнього освіт-
лення міста з застосуванням енергозберігаючих 
технологій);

– організація робіт із благоустрою при про-
веденні державних та міських свят;

– утримання територій загального користування: 
парків, скверів, дитячих майданчиків, пустирів, 
берегів водойм; 

– встановлення урн на території міста та інше. 
  

Для належного утримання доріг та 
тротуарів придбано:

– 1100 тон піщано-сольової суміші; 
– спеціалізований автомобіль комбінованого 

типу;
– 20 контейнерів для піщано-сольової суміші.

 Благоустрій Під час проведення весняної толоки в 
належний санітарний стан приведено:   

– прибудинкові території – 322,8 тис. м. кв (100%);
– парки – 23,4 тис. м. кв. (100%);
– газони – 117,9 тис. м. кв. (100%);
– 17 кладовищ (100%).
Прибрано та впорядковано 549,37 тис. м. кв. 

доріг та 18 зупинок громадського транспорту.
– Санітарне обрізування дерев – 156.
– Видалення аварійних дерев – 125.
Загальна сума видатків із міського бюджету на

санітарне омолоджування зелених насаджень ста-
новить 449 тис. грн.

– Стерилізація безпритульних собак та кішок 
– 290 голів.

Висаджено понад 31 тисячу квітів, з них: 
– петунія – 15 тис.; 
– чорнобривці – 1 тис.; 
– сальвія – 0,5 тис.; 
– хризантема – 5,8 тис.;
– хризантема маленька – 0,150 тис.;
– кашпо петунія ампельна – 0,500 тис.;
– сульфінія – 1 тис.; 
– пеларгонія в горщиках – 1 тис. шт.; 
– квіти цибулькові – 5,2 тис.
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Протягом двомісячника благоустрою у насе-
лених пунктах Обухівської міської ради прово-
дилися суботники. До участі у толоках залучено 
понад 10 тис. осіб. 

До міської толоки на горі Педина доєднались 
спеціалісти Департаменту житлово-комунально-
го господарства та енергоефективності Київської 
обласної державної адміністрації.

– Придбано та встановлено 17 дитячих ігрових 
майданчиків на загальну суму 2,5 млн. грн. з 
місцевого бюджету.

– Встановлено 3 дитячих ігрових майданчики, 
а також здійснено капітальний ремонт 1 майдан-
чика за рахунок субвенції з Державного бюджету 
України.

Загальна сума видатків капітального ремонту 
та встановлення майданчиків становить 734,2 
тис. грн.
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 Екологія
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) в 2019 році 

характеризується як низький.
3300 – всього проаналізовано проб за 2019 рік, 

середні показники:
0,8 ГДК – діоксиду сірки;
0,3 ГДК – оксиду вуглецю;
2,0 ГДК – діоксиду азоту;
0,3 ГДК – завислі речовини;
0,0 ГДК – заліза, кадмію, мангану, міді, нікелю,  

хpому, цинку;
0,0 ГДК – свинець.
(ГДК – гранично-допустимі концентрації се-

редньодобові).

Середньомісячний порівняльний вміст 
діоксиду азоту у І півріччі 2019 р.   

(в кратності ГДК.)
МОНІТОРИНГ ПИТНОЇ ВОДИ  

ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ

Дослідження питної води із каптажів природних
джерел здійснює Обухівський районний відділ ла-
бораторних досліджень ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЛЦ 
МОЗ України».  

Відповідають вимогам державних санітарних 
норм зразки питної води: 
по вул. Яровівській, в зоні відпочинку по вул. Миру 
(лісовий масив), по вул. Миру біля кафе «Онікс», 
у р-ні автостанції.

На першочергові природоохоронні заходи 
Комплексної програми охорони навколишнього
природного середовища на території Обухів-
ської міської ради на 2016-2020 роки за 2019 рік 
використано – 377 816,29 грн. 

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

– проєктні розроблення по інженерно-геоде-
зичному дослідженні річки Кобрини (розчищен-
ня річки) – 198733,53 грн.   

– водолазне обстеження та очищення водної
акваторії місць відпочинку – 19653,36 грн.

У 2019 році в режимі онлайн запрацювала
  система моніторингу атмосферного 

повітря по вул. Київській, 117. 

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ  
      
– 739 одиниць розсадницької продукції висад-

жено на території міста Обухова та с. Таценки; 
– 179 одиниць висаджено на території міської 

ради.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ

– створений ландшафтний заказник місцевого 
значення «Гора «Педина» площею 4,9998 га. Виго-
товлений картографічний матеріал та наукове
обґрунтування, договір з державним підприємст-
вом «Обухівський районний відділ Київської 
обласної філії «Центр державного земельного ка-
дастру» та Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодно-
го НАН України. Кошторис – 13 000 грн.;

– спеціальні заходи, спрямовані на запобігання 
знищенню ботанічної пам’ятки природи місце-
вого значення «Дуб-довгожитель». Кошторис – 
20907,0 грн.
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Комісія по контролю дотримання виконання 
вимог природоохоронного законодавства

Комісія по обстеженню зелених насаджень

обстеження 4 садибних ділянок

обстеження 729 одиниць дерев згідно заяв 
громадян, обстежено 101 шт. земельних ділянок, 
що підлягають приватизації на наявність зеле-
них насаджень

ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ 
ВІДХОДАМИ

– збирання та сортування небезпечних від-
ходів від твердих побутових відходів;

– їх збір у спеціалізованих контейнерах, які 
розміщені в місті.

РОБОТА КОМІСІЙ

745 проєктів рішень про затвердження 
проєктів і технічної документації із земле-
устрою, надання дозволів на розробку проєктів;

5 рішень на розробку детальних планів тери-
торії;

 Земельний відділ
1 рішення про затвердження детального пла-
ну території;

1 проєкт землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність з подальшим продажем 
на земельних торгах (аукціоні) – ділянка на 
загальну суму 24854,85 гривень.
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Перевірено на відповідність нормам чинного 
законодавства та відповідність локальним актам:

– 1113 рішення міської ради;
– 787 рішень виконавчого комітету Обухівсь-

кої міської ради;
– 594 розпоряджень міського голови.

Працівниками юридичного відділу система-
тично надається консультаційна та методич-
на допомога структурним підрозділам міської 
ради. 

– надійшло 301 вхідний документ, з яких 29 
звернень громадян; 

– підготовлено 204 інформаційних листа; 
– надійшло 48 позовних заяв; 
– подано до судів різних інстанцій 16 позовних 

заяв;
– взяли участь у 124 судових засіданнях;

 Правове забезпечення

Підготовлено:
– 56 проєктів рішень виконавчого комітету;
– 81 проєктів рішень міської ради;
– 26 розпоряджень міського голови. 

Загальна сума накладених адміністративних 
штрафів склала – 81 566 грн., сума сплачених 
до міського бюджету штрафів – 28 450 грн.,
50 постанов на суму 31 501 грн. направлено
для примусового виконання до відділу 
державної виконавчої служби.   

Відділ створений 2 січня 2019 року. 

ОсНОвНі ЗАвДАННя:
– розвиток та налагодження роботи з міжна-

родними партнерами, містами-побратимами;
– залучення додаткових коштів до бюджету 

міста;
– запуск нових інноваційних сервісів для гро-

мади. 
У сфері міжнародних відносин за 2019 налагод-

жено партнерські взаємини з Муніципалітетом 
Хашурі (Грузія), Грозуплє (Словенія), Бенджін 
(Польща), відновлено партнерські відносини з 
Полоцьким районом (Білорусь). Ведуться пере-
мовини з містом Нешер (Ізраїль). 

ДОсяГНЕННя:
– місто Обухів представлено на VIII Між-

народному економічному форумі «Інновації. 
Інвестиції. Перспективи» в м. Вітебськ (Білорусь);

– делегація представників малого та середнього 
бізнесу міста відвідала м. Радебойль (Німеччина);

– травень 2019 р. підписано Меморандум про 
співробітництво з Торгово-промисловою пала-
тою (ТПП) Ізраїль-Україна;

– прибуття двох волонтерів з «Корпусу миру 

 Муніципальні ініціативи та інвестиції
США» для обміну досвідом (програма «Англійська 
як іноземна», програма «Розвиток громад»);

– проведення спільної міжнародної конфе-
ренції за фінансування Міністерства закордон-
них справ Німеччини «Малі медіа в Україні та 
Німеччині» (прибув волонтер, який допомагає 
дітям-інвалідам в Обухові);

– створення проєкту «Підтримка реінтеграції 
ветеранів конфлікту на сході України та їх сімей» 
за фінансової підтримки Агентства ООН з пи-
тань міграції (МОМ);

– участь у більш ніж 20 навчальних тренінгах, 
тематичних форумах та конференціях на теми ін-
вестицій, ІТ-технологій, Smart City, Open data і т. п.;

– створення «Телеграм-чат «Безпечне місто 
Обухів» (більше 2400 користувачів);

– у рамках співпраці з Фондом «Східна Європа» 
(Платформа електронної демократії – E-DEM) 
запущено сервіс електронних консультацій з гро-
мадськістю, на якому проводиться електронне 
опитування громадян міста;

– проведено круглий стіл «Перспективи роз-
витку ІТ освіти в м. Обухів», а на 2020 рік запла-
новано роботи із створення ІТ кластеру за участі 
представників малого та середнього бізнесу в 
місті.

– підготовлено та подано до суду 51 відзиви та 
заперечення на позовні заяви;

– розглянуто 155 адміністративних справ;
– притягнуто до адміністративної відповідаль-

ності 171 особу.
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 Освіта
Питання освіти – найвищий пріоритет 

для нашого міста, адже освіта – не просто сфера 
життя. Це сфера, яка визначає наше сьогодення 
і майбутнє. 

За 2019 рік на освіту виділено: 141 203,3 тис. грн. 
(в тому числі державна субвенція), із міського 
бюджету – 82 452,7 тис. грн, з них:

– виплата заробітної плати педагогічним 
працівникам закладів загальної середньої освіти 
– 5 134,4 тис. грн;

– харчування дітей в закладах освіти – 6 035,5 
тис. грн. (у 2018 році – 4 825,5 тис. грн.)

Участь у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах із навчальних предметів

У ІІІ (обласному етапі) Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад учні ЗЗСО міста вибороли 27 при-
зових місць, з них: 3 – І місця, 7 – ІІ місць, 17 – ІІІ 
місць.

У IV (Всеукраїнському) етапі взяли участь 2 
учні, здобули два ІІІ місця. 

Переможці ІV (Всеукраїнський) етапу учнів-
ських олімпіад з навчальних предметів у 2018/
2019 н.р. стали: 

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
7 закладів дошкільної освіти комунальної 

власності: «Світлячок», «Пролісок», «Зірочка», 
«Дударик», «Веселка», «Рушничок», «Катруся»:

– 1680 місць;
– 1874 дітей; 
– 66 груп;
– 25 додаткових місць в групі «Казка» ЗДО 

«Рушничок»;
– 3352 дитини – 0 до 6 років (всього).

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
• 5335 учнів; 
• 588 першокласників прийшло до Нової укра-

їнської школи.
Із державного бюджету на придбання меблів, 

обладнання та дидактичного матеріалу – 872,6 
тис. грн.; 

– з міського бюджету – 637,6 тис. грн.

У ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту МАН 
взяли участь 8 учнів. Здобули перемогу в ІІ (об-
ласному) етапі 5 учнів (63% від загальної кількості 
учасників).    

Голубенко Анастасія, учениця 11 класу Ака-
демічного ліцею №1 імені А.С. Малишка – учасник 
IV (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту. 

– учень 8 класу Академічного ліцею № 5 Ко-
зурак Денис Олександрович (вчитель матема-
тики Стрілець Лариса Іванівна) – ІІІ місце (сти-
пендія голови КОДА);
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– учениця 11 класу Академічного ліцею № 5 
Базарна Анна Денисівна (вчитель французької 
мови Шумкова Олена Григорівна) – ІІІ місце 
(стипендія голови КОДА).

– 30 000 грн. – учням-призерам на міському 
святі «Зоряний Олімп».

– 964,8 тис. грн. – грошова винагорода педаго-
гам до Дня працівників освіти.

Участь у фахових конкурсах: 
Корнійчук інна василівна, вчитель французької 

мови, Академічний ліцей №5, переможець міського 
та лауреат обласного етапу Всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року – 2019» у номінації «Фран-
цузька мова». 

Руденко Ольга Олександрівна, учитель географії 
Академічний ліцей №2, переможець міського та 
учасник обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2019» у номінації «Географія»;

Чепурна світлана вікторівна, учитель по-
чаткових класів, Академічний ліцей №1, пере-
можець міського та учасник обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 
у номінації «Інклюзивне навчання». 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

За 2019 рік:
• 16 інклюзивних груп;
• 36 дітей дошкільного віку з ООП;
• 16 асистентів вихователя. 

Кількість дітей, охоплених інклюзивним нав-
чанням у ЗДО м. Обухова

На базі навчально-виховних комплексів        
м. Обухова у 2019 році створено заклади осві-
ти нового формату – Академічні ліцеї.

2 заклади освіти отримали нових керівників – 
Карась Лілію Олександрівну – директора ДЮСШ 
та Михайлову Ірину Петрівну – директора Ака-
демічного ліцею ім. В. Мельника.

Учні, які склали всі предмети ДПА на 
12 балів: 

Барило Олександр, випускник Академічного 
ліцею №1 − 12 балів з української мови і літе-
ратури, математики, біології;

Балукова вікторія, учениця 11 класу Акаде-
мічного ліцею ім. В. Мельника − 12 балів з україн-
ської мови та літератури, математики, англій-
ської мови. 

Безпечні умови в закладах освіти: 
– проєктно-кошторисна документація на авто-

матичну пожежну сигналізацію та оповіщення 
людей про пожежу на всі ЗЗСО – 270 тис. грн.;

– посади охоронців; 
– навчання з питань цивільного захисту 

керівників усіх навчальних закладів міста;
– ліквідація наслідків негоди, яка пошкодила 

парапети загальноосвітніх шкіл та адмінпримі-
щення управління освіти.
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Проєкт «Безпечна і розумна школа»:
• встановлено відеокамери в коридорах та на 

подвір’ях ліцеїв;
• встановлено турнікети;
• введено ставки сторожів/охоронців за кошти 

міського бюджету. 

Академічний ліцей № 4

Академічний ліцей № 2

Програма підвозу учнів до ЗЗСО:
– діти сільської місцевості, учні ЦВПВ та діти 

соціальних категорій підвозяться до закладів 
освіти та в зворотньому напрямку безкоштовно 
100%;

– інші учні, які потребують підвозу, – 50 % 
(тобто отримують на день 1 жетончик). 

На капітальні та поточні ремонти в закладах 
освіти міста використано – 32 105,2 тис. грн., 
з них: міський бюджет – 24 073,2 тис. грн та 
інвестиції – 8 032, 1 тис. грн.

Академічний ліцей № 1

ЗДО «Рушничок»

Харчоблок Академічного ліцею №5

Академічний ліцей №4, 
зона відпочинку для школярів

ЗДО «Рушничок»
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– 2 заслужених майстри спорту України;
– 3 кандидати в майстри спорту України;
– 45 масових розрядів;
– 1 перемога в Чемпіонаті Європи;
– 1 – у Міжнародних змаганнях;
– 2 призери у Міжнародних змаганнях;
– 22 призери у Чемпіонаті України. 

Позашкільна освіта
Центр творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Романтик»:
– 30 гуртків;
– 935 дітей. 
Перемоги на всеукраїнських, міжнародних та 

обласних конкурсах і виставках дитячої творчості: 
– І місце – 12; 
– ІІ місце – 8; 
– ІІІ місце – 11.

Дитячо-юнацька спортивна школа:
– 219 вихованців; 
– 21 група; 
– 86 змагань;

Центр військово-патріотичного виховання 
та допризовної підготовки:

– міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») впер-
ше було проведено в умовах справжнього табо-
рування на базі Академічного ліцею №4 – ЦВПВ 
та ДП» та в с. Нещерів. У заході взяли участь 5 
роїв. Переможцем став рій «Непереможні» – 
Академічний ліцей №5. 

– у травні 2019 року організовано польові збо-
ри на території військової частини  А2860. 

Організовано харчування 
за рецептурним збірником 

Євгена Клопотенка

ЦТДЮМ «Романтик»

ЦТДЮМ «Романтик»

ЦТДЮМ «Романтик»
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Кількість дітей, охоплених
інклюзивним навчанням у ЗЗСО м. Обухова

КЗ «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр» 

У грудні 2019 року заклад переїхав у нове 
сучасне приміщення, збудоване та обладнане 
відповідно до вимог законодавства про освіту 
дітей з особливими освітніми потребами. 

Центр розташований на першому поверсі, має 
ліфт та пандус. Усі 9 кабінетів оснащені меблями з 
ігровими осередками, м’якими модулями, облад-
нанням для фізкультури. 

Виділено кошти місцевого бюджету – 130 726,78 
грн. та кошти субвенції.  

На використання товарів і послуг – 48 759,62 грн.
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На оновлення матеріально-технічної бази зак-
ладів освіти виділено:

17 930,5 тис. грн., з них з міського бюджету – 8 019,8 тис. грн.

ЗДО «Дударик» ЗДО «Веселка»

Виконання інвестиційних проєктів – 17 942, 7 тис. грн.:
– система «Безпечна та розумна школа» – 5 973 599,60 грн;
– меблі та обладнання для класних кабінетів – 3 441 265,96 

грн;
– інклюзивне обладнання – 300,0 тис. грн (ЗДО «Зірочка», 

ЗДО «Веселка»);
– ігрові модулі – 195,8 тис. грн (ЗДО «Дударик»);
– санація ЗДО «Рушничок» – 1 071 223,43 грн; 
– капітальний ремонт системи вентиляції Академічний ліцей 

№5 – 1 470 889,46 грн.;  
– капітальний ремонт ЗДО «Катруся» – 5 489 953,91 грн. 

Обладнання ресурсних кімнат у закладах дошкільної освіти

Ресурсна кімната ЗДО «Зірочка» ЗДО «Рушничок»
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 Медицина

Міська цільова програма розвитку та фінан-
сової підтримки закладів охорони здоров’я, що 
надають первинну медичну допомогу – 1 911 673,96 
грн., в тому числі:

– оплата праці і нарахування на оплату праці 
працівників чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ 
№5, які надають цілодобову медичну допомогу – 
643 669,32 грн.;

– для пунктів здоров’я в с. Нещерів та Таценки 
– закуплено медичне обладнання та медичні меблі 
– 25 390 грн.;  

– з бюджету розвитку спеціального фонду місь-
кого бюджету закуплено один електрокардіограф 
– 18 000 грн.

Поточні ремонти на суму 352 847 грн., в тому 
числі:

– 154 796 грн. – поточний ремонт приміщень 
денного стаціонару Обухівської амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини №1, вул. Каш-
танова, 52;

– 156051 грн. – поточний ремонт санвузлів Обу-
хівської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №2 (приміщення дитячої поліклініки), 
вул. Каштанова, 52;

– 42 000 грн. – поточний ремонт вхідної групи 
Обухівської амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини №2 (м. Обухів, вул. Каштанова, 52);

Монтаж системи відео спостереження та відео-
камери в Обухівській амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини №5 – 19 114,00 грн.; 

Розрахунки за комунальні послуги та енерго-
носії, інші послуги – 710 273,40 грн.

Витрати на безоплатний відпуск наркотичних та 
психотропних препаратів для надання паліативної 
допомоги важкохворим пацієнтам для лікування 
больового синдрому – 25 155,24 грн.

Програма «Відшкодування вартості лікар-
ських засобів для лікування окремих захво-
рювань» для виконання державної програми 
«Доступні ліки» за перший квартал 2019 року 
відшкодовано вартість 3122 рецептів на суму 
150 636,46 грн. 

Програма «Пільгове медичне обслуговуван-
ня осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» – 663 227,22 грн. 

Безкоштовне зубопротезування – 10 осіб на 
суму 45 000 грн.

Комунальне некомерційне 
підприємство Обухівської міської ради 
«Обухівський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»
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Соціальний захист населення
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 
Обухівської міської ради – 34 одиниці

Обухівська міська комплексна 
Програма «Турбота на 2016 – 

2020 рр.» на 2019 рік

Міська програма надання 
фінансової підтримки 

громадським організаціям,
7 організацій

Програма з організації 
та проведення громадських 
та інших робіт тимчасового 

характеру

План 
7 871 600 грн.

Використано 
7 147 445 грн.

План  
442 400 грн. 

Використано
433 848 грн.

План  
28 200 грн.

Використано
22 995 грн.

Міський бюджет

– Забезпечення санаторно-курортним лікуван-
ням ветеранів Другої світової війни – 13,5 тис. 
грн. (1 особа);

– Забезпечення санаторно-курортним лікуван-
ням осіб з інвалідністю І гр. із супроводом – 72,4 
тис. грн. (6 осіб);

– Матеріальна допомога громадянам, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах – 5913,3 
тис. грн.;

– Послуги телефонного зв’язку – 141,7 тис. грн.;

– Проїзд 1 раз на рік (ЧАЕС) – 29,7 тис. грн.;

– Пільги на житлово-комунальні послуги сім’ям
загиблих учасників АТО/ООС – 113,9 тис. грн.;

– Компенсація виплат фізичним особам, які 
надають соціальні послуги – 186,3 тис. грн.;

– Закупівля продуктових наборів – 110 тис. грн.;

– Компенсація за пільговий проїзд – 1118,9 
тис. грн.;

– Фінансова підтримка громадських органі-
зацій – 436,8 тис. грн.; 

– Витрати на організацію громадських робіт – 
23,6 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам

– Виділено грошової компенсації на придбан-
ня житла для учасників бойових дій на території 
інших держав на придбання 1 житлового при-
міщення – 699,7 тис. грн.;

– Дітям-сиротам на придбання 2 житлових 
приміщень – 733,7 тис. грн.;

– Призначено допомогу сім’ям із дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з ди-
тинства, допомога при народженні дитини; допо-
мога у зв’язку з вагітністю та пологами; на 4710 
осіб на суму 39 117,4 тис. грн.;

– На надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на житлово-комунальні послуги на суму 
майже 25 856,2 тис. грн.;

– Для надання при народженні дитини одно-
разової натуральної допомоги «Пакунок малюка» 
– 102 пакунки.
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 Соціально-правовий захист дітей та сім’ї
– 7329 дітей – осіб до 18 років;
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування – 53;
– сім’ї опікунів, піклувальників – 42;
– діти багатодітних сімей – 860;
– багатодітні сім’ї – 259;
– жінки-матері, яким присвоєно почесне зван-

ня України «Мати-героїня» – 32;
– діти загиблих, померлих учасників АТО, ге-

роя Небесної сотні – 7;
– сім’ї загиблих, померлих учасників АТО, ге-

роя Небесної сотні – 21;
– діти учасників АТО, УБД – 137;
– діти сімей ВПО – 297.
Міська цільова Програма підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей «Назустріч дітям».

Фінансування заходів       2018 рік тис. грн.,         2019 рік тис. грн., 
- оздоровлення та відпочинок дітей   830 200  306 000
- тематичні заходи для дітей    239 297,5  130 000
- транспортні перевезення дітей   74 819,06  149 000
- адресна матеріальна допомога дітям   128 000  181 900
- продуктові набори для сімей    35 000   61 400
- поліграфія      11 700   13 500
ВСЬОГО        1 319 016,56  841 800

 

Проведені тематичні заходи:

– День Матері;
– День сім’ї.
185 багатодітних родин отри-

мали матеріальну допомогу на 
загальну суму 370 000 грн.

1 червня – Міжнародний День 
захисту дітей. 

Заходи: 
- до Всесвітнього Дня боротьби 

зі СНІДом; акція «16 днів проти на-
сильства»;

- «День спільних дій в інтересах 
дітей;  

- тиждень правових знань, піз-
навальна гра брейн-ринг «Підліток 
і право».
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Міжнародний День інваліда

Семінари для психологів та соціальних пра-
цівників.

Масштабний захід «Скажи «Stop» булінгу! Зу-
пини насилля!».

Новорічно-Різдвяні свята:
Привітання з Новим роком та Різдвом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-
лування у ЦТДЮМ «Романтик».

Для усіх дітей міста дошкільного та шкільного 
віку – новорічна вистава та вітання з Новим ро-
ком та Різдвом Христовим.

Оздоровлення та відпочинок улітку 
2019 року:
   

Виділено 442 800,0 грн, з них:
– 306,0 тис. грн. – 50 путівок до ТОВ «При-

брежний», Херсонська область (с. Лазурне);
– 22,8 тис. грн. – матеріальна допомога дітям-

сиротам, дітям, позбавлених батьківського пік-
лування та дітям учасників АТО, ООС – транс-
портне забезпечення;

– 114,0 тис. грн. – матеріальна допомога на
оздоровлення сімей з дітьми загиблих військо-
вослужбовців у зоні проведення АТО та сім’ї з 
дітьми героя Небесної Сотні – 13 осіб, у т.ч. – 
61,39 тис. грн на оздоровлення дітей у кількості 
7 осіб.

Охоплено оздоровленням та відпочинком ді-
тей шкільного віку 2275, що становить 58,3 % від 
загальної кількості дітей шкільного віку, у тому 
числі дітей пільгових категорій – 1148 дітей.
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Пришкільні табори: 
– «Самопізнання та розвитку особистості 

школярів» (на базі ЦТДЮМ «Романтик») 
– літній пришкільний табір відпочинку «Ве-

селка» (Академічний ліцей № 2);
– 5 мовних таборів відпочинку з денним пере-

буванням дітей (Академічний ліцей №1 ім. А. С. Ма-
лишка», Академічний ліцей №3, Академічний лі-
цей №5», Академічний ліцей № 4 та Академічний 
ліцей імені Володимира Мельника); 

– літній мовний табір «Open Kids» (Академіч-
ного ліцею №1 імені А.С. Малишка);

– літній мовний табір «Sunflower» (Академічний 
ліцей № 5);

– літній мовний табір «Веселка» (Академічний 
ліцей ім. В. Мельника).

Загальна кількість дітей у пришкільних та мов-
них таборах склала – 259 дітей (231 – у минулому 
році).

Табір навчальної підготовки з військово-
патріотичного виховання «Обухівська Січ». 

Підтримка сімей та родин загиблих військо-
вослужбовців у зоні проведення АТО та родини 
загиблого героя Небесної сотні:

– матеріальна допомога на придбання одягу та 
взуття для дітей даних сімей – 36 000 грн; 

– продуктові набори до Великодня – 15 000 грн;
– до новорічно-різдвяних свят – 46 400 грн. 
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 Культура
Загальний обсяг фінансування відділу куль-

тури, національностей та релігій: 
 2018 рік – 8 252 522,00 грн.
 2019 рік – 10 068 239,00 грн.

Мережа закладів культури міста:
– 3 клубних установи – міський Будинок куль-

тури та 2 сільських клуби – клуби сіл Таценки і 
Ленди;

– Дитяча школа мистецтв;
– 3 міські та 1 сільська бібліотеки;
– літературний меморіальний музей-садиба   

ім. А.С. Малишка.

Дитяча школа мистецтв м. Обухів:
– загальний обсяг фінансування
2019 рік – 4 403 057,00 грн.;
– 5 відділів, де навчаються 311 дітей;
– кадровий потенціал – 26 педагогів, 3 – адмін-

персонал, 3 – техперсонал.

Досягнення: (участь у Всеукраїнських, Міжна-
родних, обласних, міських конкурсах, фестивалях):

– Гран-Прі – 1;
– і місць – 13; 
– іі місць – 22;
– ііі місць – 14.
Міський Будинок культури, клуби с.Таценки, 

с.Ленди:
– загальний обсяг фінансування 2019 рік –     

2 679 330,00 грн.
– 21 клубне формування;
– 5 керівників;
– 7 керівників гуртків;
– 550 дітей.
Досягнення: (участь у Всеукраїнських, Міжна-

родних, обласних, міських конкурсах, фестивалях):
– Гран-прі – 5;
– і місць – 25;
– іі місць – 4.
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Бібліотечні заклади м. Обухів:
– загальний обсяг фінансування
2019 рік – 545 944,00 грн.
– 2 міські;
– 1 сільська;
– 1 спеціалізована;
– 4 бібліотекарі;
– 2000 читачів;
28,8 тис. примірників (бібліотечний фонд).

Літературний меморіальний музей-садиба 
ім. А. Малишка:

– 1 завідувачка музею-садиби;
– 1 науковий співробітник (екскурсовод) му-

зею-садиби;
– 1 зберігач фондів;
– 1200 відвідувачів;
– 35 екскурсій;
– 4 майстер-класи (лозоплетіння, лялька-мо-

танка, кераміка).

ГО «Майстри народної творчості м. Обухів 
«ДЕРЕВОРІД»:

– 6 напрямків діяльності;
– 20 майстрів народної творчості;
– 25 майстер-класів проведено у 2019 році;
Досягнення: (участь у Всеукраїнських, облас-

них, міських виставках, ярмарках, 
фестивалях): 

– 29 виставок.
Проведено близько 150 куль-

турно-мистецьких заходів на від-
значення державних, професійних 
та календарних свят.

Загальна сума витрат на ви-
конання Міської цільової Про-
грами культурно-мистецьких за-
ходів на території Обухівської 
міської ради складає:

2018 рік – 1 473 482,00 грн.
2019 рік – 1 858 846,00 грн

Свято Колодія (Масниця)

Фестиваль «Рідна мати моя»

День міста

«За тиждень – Великдень»
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ЦИКЛ 
ЕТНОГРАФІЧНО-

НАРОДНИХ СВЯТ:

– «Три празники в 
гості: Святе Водохреща 
– зустрічаємо усією гро-
мадою»;

– «Зиму проводжаємо 
– весну зустрічаємо» –
Свято Колодія (Українсь-
кі Масниці);

– «За тиждень – Ве-
ликдень»;

– VI Відкритий місь-
кий фестиваль – конкурс 
розпис писанок;

– «На калину роса впа-
ла, а в Обухові – Купала!».

Ансамбль шумових інструментів «Стук грюк бенд»

Зразковий дитячий колектив «Водограй»

Хор молодших класів ДШМ «Струмочок»

Народний хор «Явір» ПрАТ ККПК
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ВІДЗНАЧЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ТА СВЯТ.
НАЙВИЗНАЧНІШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2019 

РІК:
– ЛАВРЕАТ І ПРЕМІЇ Міжнародного конкурсу 

«PREMIER» – Хор «Струмочок» ДШМ м. Обухова, 
викладач Булах Т. М., концертмейстер Руденко Н.А;

– ЛАВРЕАТ І ПРЕМІЇ ХІХ Міжнародного фес-
тивалю-конкурсу «Зимова фантазія» у рамках 
проєкту «Квітуча Україна» – Вокальний ан-
самбль «Акорд», керівник Юрій Побігай;

– ЛАВРЕАТ І ПРЕМІЇ ХІХ Міжнародного фес-
тивалю-конкурсу «Зимова фантазія» у рамках 
проєкту «Квітуча Україна» – Зразковий дитячий 
танцювальний колектив «Водограй», керівник 
Черниш М.А.;

– ПЕРЕМОЖЕЦЬ, І МІСЦЕ – ХХІІ Міжна-
родний фестиваль-конкурс «Барвиста осінь» у 
рамках проєкту «Квітуча Україна» – Зразковий 
дитячий танцювальний колектив «Водограй», 
керівник Черниш М.А.;

– Володар 5-ти Гран-прі, 20-ти І місць – Зраз-
ковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит», 
керівник Юрій Стрембіцький;

– ПЕРЕМОЖЦЕМ літературно-мистецької пре-
мії ім. А. Малишка стала майстерня «GLYN-CAR», 
Марина Галуза та Ярослав Бабяк, за колекцію ав-
торських керамічних виробів.

Щорічний Х Відкритий Всеукраїнський пі-
сенно-поетичний фестиваль пісні «Рідна мати 

моя», який вже традиційно збирає у нашому 
місті найталановитіших виконавців найкращих 
українських авторських пісень. 

НАЙКРАЩІ КОЛЕКТИВИ МІСТА-2019: 
– зразковий дитячий танцювальний ансамбль 

«Фаворит»;
– зразковий дитячий танцювальний ансамбль 

«Водограй»; 
– народний хор «Явір» ПрАТ ККПК;
– ансамбль народної пісні «Паняночка»; 
– молодший хор ДШМ м. Обухів «Струмочок»;
– старший хор ДШМ м. Обухів «Золотий клю-

чик»;
– фольклорний колектив шумових інструментів 

«Стук грюк бенд»;
– театр танцю Оксани Саяпіної «TRIUMPH OF 

THE DANCE»;
– школа сучасного танцю А. Краснової «Drive 

dance school»; 
– школа сучасного танцю А. Черемісіна                     

«UNDERGROUND FAMILY DANCE»;
– естрадно-вокальна студія «Джайв»;
– вокальний ансамбль «Акорд»;
– вокальний ансамбль «Березіль»;
– вокальна студія «Стейдж – вок».
З нагоди 205-ої річниці видатного Кобза-

ря відбувся VІ Міський огляд – конкурс читців 
поезій Т.Г. Шевченка «Наша дума, наша пісня не 
вмре, не загине».

Вокальний ансамбль МБК «Березіль» – народний!

45 років мкр. Яблуневому

Ансамбль народної пісні ДШМ «Паняночка»

Екстрадно-вокальна студія «Джайв»
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Заходи у рамках відзначення 107-ої річниці 
від дня народження видатного поета — земляка 
А. С. Малишка.

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит» Худ. кер. Юрій Стрембіцький

День села Нещерів

Цикл новорічно-різдвяних свят

Водохреща
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Молодіжна політика та спорт
Комплексна цільова Програма розвитку 
молодіжної політики, фізичної культури 
і спорту:

БАСКЕТБОЛ:
– Першість міста Обухів 3*3 серед юнаків;
– Відкрита першість міста серед юнаків;
– Турнір з баскетболу до Дня міста;
– Змагання зі стрітболу серед спортсменів міс-

та Обухів.
БК «Обухів», тренер на громадських засадах 

Титаренко ілля.

БОКС:
– Відкритий турнір міста з боксу (Київська 

обл., Азербайджан).
Тренер Касумов Г.с.

ВОЛЕЙБОЛ
– Турнір до Міжнародного жіночого Дня 8 Бе-

резня;
– Першість міста з волейболу серед трудових 

колективів;
– Турнір з волейболу до Дня міста Обухів;
– Кубок міста Обухів з волейболу;
– Турнір пам’яті з волейболу;
– Відкрита першість міста з пляжного волейболу. 

НАСТІЛЬНИЙ ТА ВЕЛИКИЙ ТЕНІС:
– Турнір з настільного тенісу серед гравців 

різних категорій; 
– Турнір пам’яті В. Чаплінського;
– Відкритий аматорський кубок з великого 

тенісу;
– Відкритий кубок міста Обухів з великого 

тенісу.
Тренер Брусенцов Артур

ФУТБОЛ:
– Турнір з футболу серед дітей 2005-2006 року 

народження;
– Чемпіонат Київської області з футболу;
– Турнір з міні-футболу серед ветеранів;
– Відкритий супер-кубок міста Обухів з футболу;
– Турнір з футболу на призи міського голови;
– Відкритий чемпіонат міста Обухів з футболу 

серед дорослих команд;
– Турніри з футзалу та мініфутболу; 
– Матчі 16-го міжнародного «Турніру Віктора 

Баннікова серед збірних U-17»;
– Турнір з футболу пам’яті В. Мельника серед 

ветеранів.
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ШАХИ:
– Відкрита командна першість міста Обухів з 

шахів серед школярів;
– Відкрита індивідуальна першість з шахів се-

ред школярів у двох категоріях до 8 років та до 12 
років.

КІКБОКСИНГ:
– Відкритий чемпіонат міста Обухів з кік-

боксингу (ІСКА);
– Відкритий кубок Київської області з кік-

боксингу;
– Кубок міста Обухів та області з кікбоксингу 

(ІСКА);
– Відкритий чемпіонат міста Обухів та Київ-

ської області з кікбоксингу (ІСКА).

ТХЕКВОНДО:
– Відкритий Кубок міста серед дітей та юнаків 

з тхеквондо ІТФ (близько 300 учасників).

ЗМІШАНІ ЄДИНОБОРСТВА (ММА):
– Відкритий чемпіонат міста Обухів зі змішаних 

єдиноборств ММА (70 спортсменів віком від 10 
років із різних куточків України).

ПЛАВАННЯ:
– Першість міста з плавання пам’яті В. Мель-

ника;
– Відкрита першість міста з плавання на призи 

міського голови.

ПАУЕРЛІФТИНГ:
– Відкрита першість міста з пауерліфтингу.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА:
– Відкрита першість міста з вільної боротьби;
– Відкритий турнір міста Обухів із вільної бо-

ротьби.

КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ:
– Відкритий кубок міста Обухів (більш ніж 200 

учасників);
– Відкритий Чемпіонат м. Обухів з Кіокушин-

кай Карате у розділі Ката. 
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ЗЕНДОКАЙ КАРАТЕ-ДО:
– Відкрита першість Зендокай Карате-До;
– Відкритий чемпіонат міста Обухів із Зендо-

кай Карате-До 2019.

спортивні заходи:
– VIII спартакіада серед депутатів Київської 

області в місті Бровари;
– Міський етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед дітей «Олімпійське лелече-
ня – 2019»; 

– Міська Спартакіада допризовної молоді;
– День фізичної культури та спорту.

ІНВАСПОРТ;
– Обласна спартакіада серед спортсменів-

інвалідів «Повір у себе» з легкої атлетики, плаван-
ня, шахів, турнір зі спортивної ловлі риби пам’яті 
В. Мельника;

– Чемпіонат Київської області з шахів та шашок;
– Чемпіонат Київської області і ІІ етап Спар-

такіади «Повір у себе» з плавання;
– Чемпіонат Київської області з легкої атлетики;
– Чемпіонат Київської області з настільного 

тенісу;
– Кубок Київської області з легкої атлетики;
– Кубок Київської області з плавання;
– Відкритий чемпіонат Київської області з пла-

вання «Новорічні старти».

Молодіжні заходи:
– День позитиву;
– День молоді;
– Тренінг «Школа успіху»;
– Молодь Фест;
– «Обухівська спортивна слава»;
– Військово-патріотичний наметовий табір 

«Обухівська Січ»;
– Серія тренінгів «Молодий патріот».
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Комунальне підприємство Обухівсь-
кої міської ради «Обухівська міська вар-
та» – унітарне комунальне некомерційне 
підприємство.

До штатного розпису входять 24 посадові 
одиниці. 

У зв’язку з розширенням меж Обухівської 
міської територіальної громади, до семи раніше за-
тверджених маршрутів, додалося ще два, а саме
с. Нещерів та Дерев’яна. Обстеження території ве-
деться патрульним методом, за допомогою авто-
мобіля, велосипедів та пішого патруля.

 Громадський порядок

Результати:
– встановлено 10 камер із системою розпізна-

вання номерів;
– 4 роботизованих та 4 оглядових камери;
– проінформовано 2875 підприємців та фі-

зичних осіб щодо утримання в належному стані 
прилеглої території;

– проведено 578 рейдів територією міста Обу-
хів (приватний сектор) щодо належного утриман-
ня тварин та недопущення спалювання відходів 
рослинного та побутового походження біля при-
ватних будинків;

– проведено 891 профілактичну та роз’ясню-
вальну бесіди на предмет укладення письмових 
договорів про надання послуг із вивезення твер-
дих побутових відходів;

– складено 205 протоколів.
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Напрямок                    Кількість
Опрацьовано звернень громадян         652
Державна служба з надзвичайних ситуацій       38
Відділ благоустрою            63
Відділ у справах дітей та сім’ї          48
Відділ молоді, фізичної культури та спорту       115
Відділ економіки           59
Військовий комісаріат          18
Служба безпеки України          11
Виявлено правопорушень у сфері благоустрою       172
Складено протоколів про адміністративні правопорушення 
у сфері благоустрою (адмінкомісія Обухівської міської ради)     205
Направлено протоколів про адміністративні правопорушення за межі ОМР  33
Попередження фактів дрібного хуліганства       128
Попередження фактів куріння у заборонених місцях      357
Попередження фактів розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв 
у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у нетверезому стані 367
Попередження або призупинення правопорушень у сфері благоустрою   516
Попередження фактів порушення громадського порядку     694
Допомога спеціальним службам (нарколог, психіатр та невідкладна допомога)  25
Забезпечено ОГП ( футбол, ярмарки, фестивалі, турніри та ін.)    186
Проведено роз’яснювальні роботи у сфері дотримання правил благоустрою  694
Спільні заходи щодо дотримання правил благоустрою з ПП «Обухівміськвторресурси» 35
Порушення правил утримування домашніх тварин      36
Самостійні патрулювання          669
Спільні патрулювання з органами Національної поліції     34
Виявлення та реагування на факти порушення правил торгівлі    70

ГРОМАДСЬКИЙ 
ПОРЯДОК

Для оперативного реагування – 
телефонна «гаряча лінія»:

096 180 84 62
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МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ГРОМАДИ

Офіційний сайт https://obcity.gov.ua:
– Онлайн трансляція засідань;
– Місцеві петиції;
– «Громадський бюджет»;
– Система електронних закупівель «ProZorro»
– «Відкрите місто»;
– «Відкритий бюджет»;
– Запит на отримання публічної інформації;
– Запис на прийом до лікаря за електронною 

медичною системою «Helsi»;
– Платформа електронних консультацій;
– Телеграм-група «Безпечне місто Обухів».

Обухівська міська рада
Адреса: 08700, Україна, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Київська, 10
Телефон: (04572) 5-32-32 («гаряча лінія»), 
(04572) 5-02-46 (приймальна)
E-mail: info@obcity.gov.ua, vykonkom@obcity.gov.ua
Веб-сайт: obcity.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок-четвер 8.00-17.00
П’ятниця 8.00-15.45
Перерва на обід 12.00-12.45
Вихідні дні: субота-неділя
Прийом громадян міський голова здійснює що-
середи кожного місяця з 9.00 до 12.00 (кабінет 2 
у приміщенні Обухівської міської ради)


