
«ТАК, Я ТУТ ЖИВ, ОТУТ Я ПОХОДИВ...» 
– ці слова належать видатному пись-
меннику, світилу української літератури, 
автору знаменитої «Пісні про рушник» 
Андрієві Малишку. Саме вони  викарбу-
вані на меморіальній дошці одноймен-
ного музею-садиби  на його рідній зем-
лі – в Обухові. Тут він народився, звідси  
його провела у велике життя дорога під 
яворами. 

З ім’ям видатного письменника у на-
шій громаді пов’язано дуже багато – у 
центрі міста розташована школа, нині 
це Академічний ліцей №1, який гордо 
носить ім’я Андрія Малишка. Саме тут з 
1920-го по 1927-й роки  навчався поет. 
У 2017-му році на стіні цього навчаль-
ного закладу було урочисто відкрито 
меморіальну дошку з барельєфом по-
ета. Також у центрі міста встановлено 
пам’ятник Андрію Малишку, біля якого 
щороку відбуваються заходи  з вшану-
вання пам’яті видатного поета-земля-
ка. В Обухівському краєзнавчому музеї 
функціонує кімната, присвячена митцю. 
І, звичайно, великим надбанням, куль-
турною спадщиною нашої громади  є 
музей-садиба Андрія Малишка. Ось 
уже 30 років завдяки  цьому музею по-
ширюється країною слава про наш чу-

довий  Малишковий край, тому і для на-
ступних поколінь, і для влади  в усі часи  
надважливим є не лише зберегти  її, а й 
примножити.  «У 2018-му році за моєю 
ініціативою було створено Літератур-
ний меморіальний музей А. Малишка, а 
у 2020 році за кошти  міського бюдже-
ту було проведено капітальний ремонт 

для збереження та підтримки  у належ-
ному стані приміщення старої стилізо-
ваної хати, в якій у дитинстві жив поет, 
– розповідає голова Обухівської ТГ 
Олександр Левченко. – З цією музей-
ною будівлею пов`язані подальші пла-

ни  з розвитку туристичних маршрутів, 
основною відправною точкою яких і 
буде музей-садиба видатного земляка. 
Реалізація проекту буде мати  важливе 
значення для виховання підростаючо-
го покоління, прищеплення пам’яті про 
історичні події та постаті рідного краю». 

16 лютого музей-садиба Андрія Ма-
лишка відзначила свій 30-літній ювілей. 
Відкриття музею готувалося спільни-
ми  зусиллями  Спілки  письменників 
України, родичів поета та місцевої вла-
ди. Багатьох людей, причетних до цьо-
го, на жаль, вже нема серед нас. Ось як 
пригадує цю подію співініціаторка ідеї, 
тодішня голова виконкому  Обухівської 
міськради  Людмила Миколаївна Жура-
вель: «На той час  повноваження міської 
ради  були  досить обмеженими, план 
розвитку інфраструктури  міста був сла-
беньким і в основному зосереджений 
на роботі з населенням у розв’язанні 
земельних питань…  Всупереч обме-
женій самостійності нам з депутатсь-
ким корпусом вперше вдалося скласти  
план соціально-економічного розвитку 
міста, в якому знайшли  місце пробле-
ми, що очікували  розв’язання деся-
тиріччями. Це стосувалось і створення 
в Обухові української культурологічної 
платформи. Натхненниками  у ство-
ренні останньої стали  письменники  

Дмитро Павличко, Микола Сом та інші, 
які наприкінці 1980-х років піднімали  
патріотичний дух народу до небачених 
висот. Ця культурологічна платформа 
стала флагманом у відродженні мо-
рального духу Обухівщини. Нам поща-
стило жити  і працювати  в переломну 
епоху переходу від радянської системи  
до самостійної України. Ключовою по-
статтю у цьому став наш земляк Андрій 
Малишко». 

Ремонт хати  виконувався силами  
працівників міського комунального го-
сподарства. Згодом тут почали  з’яв-
лятися перші експонати  у вигляді ікон, 
сімейних фото, старовинних побутових 
речей і меблів. Усе життя й творчість 
Андрія Малишка нагадує вишитий руш-
ник: на ньому переплелися радість і 
смуток, щастя і біль. Саме вишиті руш-
ники  із різних куточків України  скла-
дають частину експозиції у Малиш-
ковій хатині. «Ось, наприклад, стоїть стіл, 
якому вже більше ста років. Тут робив 
уроки  не тільки  Андрій Малишко, а і 
його старший брат, тут народжували-
ся шедеври  української літератури», – 
розповідає наукова співробітниця му-
зею-садиби  Олена Артюшенко. Пані 
Олена показує товстезну книгу відгуків, 
у ній – сотні і тисячі подяк від гостей 
цієї хатини  з різних куточків України  
та навіть з-за кордону. І не дивно, адже 
Малишкова хата має неймовірну атмос-
феру, тут ніби  й досі лунають голоси  
як самого письменника, так і його по-
братимів Максима Рильського, Остапа 
Вишні, Платона Майбороди. До слова, 
не всі знають, що в сусідній хаті про-
живає двоюрідний племінник нашого 
славетного земляка – Сергій Сак. Він – 
чи  не найчастіший гість у цій хатині, бо 
щоранку навідується сюди, аби  відчути  
дух свого славетного роду. 

 17 лютого 2021 року уся світова 
спільнота вшановувала світлу пам’ять 
великого поета, адже саме цього дня 
51 рік тому він відійшов у вічність, зали-
шивши  потужне поетичне надбання та 
невмирущі пісенні шедеври.

Нині надважливо, аби  у світлі сучас-
ності, постійно мінливої моди  на гад-

жети, ми  пам’ятали  про вічне, шану-
вали  свою історію і раділи  тому, що 
нашій країні є ким пишатися. В Обухові 
пам’ять про Андрія Малишка вшано-
вується різними  фестивалями, літе-
ратурними  конкурсами, культурними  
заходами. Традиційно, 14 листопада, 
в День народження поета, відбуваєть-
ся тематичний культурно-мистецький 
захід, учасниками  якого є кращі місцеві 
аматорські колективи  та відомі про-
фесійні українські артисти. У рамках 
заходу відбувається церемонія вру-
чення Літературно-мистецької премії 
Обухівської міської ради  імені А. Ма-
лишка.

З ім’ям видатного поета пов`язані та-
кож Всеукраїнські та обласні культур-
но- мистецькі заходи, які започатковані 
на території міста більше 10-ти  років 
тому: Всеукраїнський фестиваль пісень 
про маму «Рідна мати  моя», Київський 
обласний фестиваль-конкурс  авторсь-
кої поезії та пісні «Малишкові стежки», 
Київський обласний літературний фе-
стиваль-конкурс  для осіб з інвалідні-
стю «Поетичний рушник». П’ять років 
поспіль проводиться у місті Фести-
валь з виставкою вишиваних виробів 
«Обухівський шитий рушник». 

Ми  пишаємося, що маємо такого ви-
датного земляка, живе та невмируще 
слово якого давно пішло поміж люди  і 
залишається з нами  навік. 

Аліна Савченко

«Мова – це важливо» – цей вислів 
став гаслом Міжнародного дня рідної 
мови, який ми  відзначаємо щороку, 
21 лютого. Для кожного народу своя 
мова – наймиліша, втім, наша, українсь-
ка – воістину унікальна. Адже, по-пер-
ше, тому, що за твердженням істо-
риків, своїм корінням сягає глибини  
не менше семи  тисячоліть, а по-друге, 
вона офіційно займає друге місце у 
світовому рейтингу за мелодійністю… 

Щороку по всій країні у День рідної 
мови  прийнято проводити  низку те-
матичних заходів, не є винятком і наше 
славетне, козацьке місто Обухів. Цьо-
горіч в академічних ліцеях, школах, на-
вчально-виховних комплексах нашої 
громади  теж  проходили  заходи  до Дня 
вшанування рідної мови, кожна школа 
зробила це по-особливому. Наприклад, 

в Академічному ліцеї №1 ім. А. Малиш-
ка уже кілька років поспіль вшановують 
рідну мову поезіями. Відтак, цього року 
учні всіх класів долучилися до поетич-
ного марафону, в рамках якого читали  
вірші про рідну мову. Завершальним 
акордом такого марафону стало вша-
нування Лесі Українки: «Довго щирими  
сими  словами  до людей промовляти-
му я». До речі, цікаво, що освітяни  уміло 
поєднали  День рідної мови  з читанням 
поезії саме Лесі Українки, адже 25 лю-
того 2021 року виповнюється 150 років 
з Дня народження української поетеси, 
справжньої патріотки  своєї милозвуч-
ної мови. Дехто з учнів навіть запису-
вав вірші на камеру та поширював їх у 
соцмережах, демонструючи, наскільки  
красива творчість українських письмен-
ників. У деяких навчальних закладах у 

День рідної мови  проходили  не тільки  
поетичні хвилини, а й інтелектуальні ігри, 
брейн-ринги. Приміром, учні Академіч-
ного ліцею №4 грали  в інтелектуальну 
гру «Неймовірна круговерть», де мали  
змогу перевірити  та поглибити  знання 
родзинок рідної мови, а також переко-
натися у багатогранності українського 
слова. «Слово – то мудрості промінь. 
Слово – то думка людська», – писала 
Леся Українка. Тож нехай і в День рід-
ної мови, і повсякчас, ваші думки  будуть 
світлими  й прекрасними, як і наша мова! 

                         Аліна Савченко
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ВІЧНЕ  СЛОВО  ТВОЄ,  ПОЕТЕ!

Одна у нас мова, рiдна й чудова!Одна у нас мова, рiдна й чудова!

Музей-садиба Андрія Малишка
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В ідділ обслуговування грома-
дян №13  (сервісний центр) 
повідомляє, що з 1 січня 2021 

року Головним управлінням Пенсійного 
фонду України  у Київській області ав-
томатично, за матеріалами  пенсійних 
справ проведено перерахунок пенсій 
непрацюючим 65-річним пенсіонерам, 
за наявності у чоловіків 35 років, а у 
жінок 30 років страхового стажу, згід-
но з частиною другою статті 28 Зако-
ну № 1058, мінімальний розмір пенсії 
за віком встановлюється в розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати, визначе-
ної законом про Державний бюджет 
України  на відповідний рік, але не мен-
ше прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили  працездатність, визначеного 
законом. 

Оскільки, мінімальний розмір заробіт-
ної плати  з 1 січня 2021 року становить 
6000 грн, з 1 грудня – 6500 грн, то від-
повідно мінімальний розмір пенсії для 
зазначеної категорії пенсіонерів у 2021 
році становитиме  з 1 січня – 2400 грн, 
з 1 грудня – 2600 грн. 

Для працюючих пенсіонерів перера-
хунок пенсій з використанням нового 
показника мінімальної заробітної плати  
здійснюється після звільнення з робо-
ти  або припинення ними  підприємни-
цької діяльності.

Мінімальний розмір пенсії за віком, 
згідно зі статтею 28 Закону України  
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 09.07.2003  
р. № 1058 (далі — Закон № 1058) вста-
новлюється при  наявності страхового 
стажу не менше у чоловіків – 35 років, 
у жінок – 30 років (для призначених 
пенсій до 01.10.2011 відповідно 25 і 20 
років), на рівні прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили  працездатність:

• з 1 січня 2021 — 1769,00 грн;
• з 1 липня 2021 — 1854,00 грн;
• з 1 грудня 2021 — 1934,00 грн.

Відділ обслуговування громадян № 13 
(сервісний центр) управління обслугову-

вання громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України  

у Київській області

П ідвищено розміри  надбавки  
на догляд особам з інвалідні-
стю з дитинства та за дітьми  

з інвалідністю.
9 лютого 2021 року набрала чин-

ності постанова Кабінету Міністрів 
України  від 03.02.2021 № 79, якою 
значно підвищено розміри  надбавки  
на догляд особам з інвалідністю з ди-
тинства та за дітьми  з інвалідністю, а 
саме:

• розмір надбавки  на догляд особі 
з інвалідністю з дитинства І групи, від-
несеній до підгрупи  А, становить: з 1 
січня 2021 року 150 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність; з 01 січня 2022 року 
– 200 відсотків такого прожиткового 
мінімуму; 

• розмір надбавки  на догляд особі 
з інвалідністю з дитинства І групи, від-
несеній до підгрупи  Б, з 1 січня 2021 
року становить 100 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність;

• розмір надбавки  на догляд оди-
нокій особі з інвалідністю з дитинства 
І або ІІ групи, яка за висновком лікар-
сько-консультативної комісії закладу 
охорони  здоров’я потребує постійно-

го стороннього догляду, з 1 січня 2021 
року становить 75 відсотків прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність;

• розмір надбавки  на догляд на 
дитину з інвалідністю віком до 6 років, 
віднесену до підгрупи  А, становить: з 
1 січня 2021 року 150 відсотків про-
житкового мінімуму для дітей віком до 
6 років; з 01 січня 2022 року – 200 від-
сотків такого прожиткового мінімуму;

• розмір надбавки  на догляд на 
іншу дитину з інвалідністю віком до 6 
років становить 50 відсотків прожит-
кового мінімуму для дітей віком до 6 
років;

• розмір надбавки  на догляд на ди-
тину з інвалідністю віком від 6 до 18 
років, віднесену до підгрупи  А, стано-
вить: з 1 січня 2021 року 150 відсот-
ків прожиткового мінімуму для дітей 
віком від 6 до 18 років; з 01 січня 2022 
року – 200 відсотків такого прожитко-
вого мінімуму;

• розмір надбавки  на догляд на 
іншу дитину з інвалідністю віком від 
6 до 18 років становить 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для дітей віком 
від 6 до 18 років.

29 грудня 2020 року набрала чин-
ності постанова Кабінету Міністрів 
України  від 23.12.2020 № 1324, якою 
внесено зміни  до Порядку обчислен-
ня середньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї для всіх видів державної со-
ціальної допомоги, а саме:

• при  призначенні усіх видів дер-
жавної соціальної допомоги, які від-
повідно до законодавства надаються 
залежно від сукупного доходу сім’ї, до 
середньомісячного сукупного доходу 
не враховується призначений розмір 
житлової субсидії; 

•  під час  обчислення розміру усіх 
видів державної соціальної допомоги  
та житлових субсидій, для розрахунку 
середньомісячного сукупного доходу 
за кожен місяць, в якому відсутні до-

ходи, включаються фактично отримані 
такими  особами  доходи, якщо такі 
особи, зокрема, отримують щомісячну 
компенсаційну виплату, призначену 
непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І 
групи.

Слід зауважити, що згідно вище-
зазначених змін одержувачі соціаль-
них допомог та житлових субсидій 
можуть звернутися до управління со-
ціального захисту населення із новою 
заявою для відповідних перерахунків.

2
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ   
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПО ДОХОДАХ ЗА 2020 РІК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ  ОБУХІВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ  ОБʼЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2020 РІК

П ублічне представлення інформації про виконання бюджету Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади  за 2020 рік, відповідно до 
статті 28 Бюджетного Кодексу України, відбудеться 12 березня 2021 року 

о 10-й годині у сесійній залі Обухівської міської ради.

Ф інансове управління виконав-
чого комітету Обухівської місь-
кої ради  повідомляє, що пу-

блічне представлення інформації про 
виконання бюджетних програм, у тому 
числі про досягнення цілей державної 
політики  у сфері фінансів, реалізацію 
якої забезпечує фінансове управління, 

як головний розпорядник бюджетних 
коштів бюджету Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади  у 
межах бюджетних програм за звітний 
2020 рік, відбудеться 12 березня 2021 
року о 9-й годині у приміщенні фінан-
сового управління. 

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
план на 2020 рік 
(з урахуванням 

змін)

Факт за                           
2020 рік              

 Відхилення  
від плану           

( +/- )                     
(грн.)

% 
виконання 

плану

10000000 Податкові надходження 354232730,00 368851033,43 14618303,43 104,1
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 254329830,00 260879126,46 6549296,46 102,6

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 5000,00 6308,30 1308,30 126,2

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 55700,00 210955,73 155255,73 378,7
13030000 Рентна плата за користування надрами 41000,00 57924,13 16924,13 141,3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 27301700,00 30771509,72 3469809,72 112,7
18010000 Податок на майно в т.ч. 21689500,00 23286072,49 1596572,49 107,4

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними та фізичними особами 3738000,00 4614494,94 876494,94 123,4

земельний податок та орендна плата з юридичних осіб та фізичних 
осіб 17471000,00 18296211,55 825211,55 104,7

транспортний податок 480500,00 375366,00 -105134,00 78,1
18030000 Туристичний збір 52600,00 60930,77 8330,77 115,8
18050000 Єдиний податок  50757400,00 53578205,83 2820805,83 105,6
20000000 Неподаткові надходження 5100400,00 5324163,96 223763,96 104,4

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

10000,00 19227,00 9227,00 192,3

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 50000,00 81336,00 31336,00 162,7

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів

455784,54 455784,54 0

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 115000,00 112803,68 -2196,32 98,1

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4350000,00 2982018,85 -1367981,15 68,6

22090000 Державне мито 175400,00 210734,34 35334,34 120,1
24060000 Інші надходження 400000,00 1462259,55 1062259,55 365,6

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 
територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

0,00 1800,00 1800,00 0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі  

1800,00 1800,00 0

359333130,00 374176997,39 14843867,39 104,1

40000000 Офіційні трансферти 94000424,00 93693995,28 -306428,72 99,7

41000000 Від органів державного управління  94000424,00 93693995,28 -306428,72 99,7
41030000 Субвенції з державного бюджету 81538500,00 81538500,00 0,00 100,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2830000,00 2830000,00 0,00 100,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9631924,00 9325495,28 -306428,72 96,8

453333554,00 467870992,67 14537438,67 103,2

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
план на 2020 рік 
(з урахуванням 

змін)             

Факт за                           
2020 рік              

 Відхилення  
від плану           

( +/- )                     

% 
виконання 

плану

10000000 Податкові надходження 336000,00 307115,12 -28884,88 91,4
19010000 Екологічний податок 336000,00 307115,12 -28884,88 91,4
20000000 Неподаткові надходження 4984391,00 5993526,10 1009135,10 120,2

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 298254,67 298254,67 0,0

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 

1119,00 1119,00 0,0

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 520000,00 1597156,50 1077156,50 307,1

25000000 Власні надходження бюджетних установ 4464391,00 4096995,93 -367395,07 91,8
30000000 Доходи від операцій з капиталом 930000,00 1942463,95 1012463,95 208,9

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим

930000,00 1942463,95 1012463,95 208,9

50100000 Інші фонди 450000,00 456311,00 6311,00 101,4

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади

450000,00 456311,00 6311,00 101,4

Всього доходів 6700391,00 8699416,17 1999025,17 129,8

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна  МЕДВІДЧУК

Всього доходів загального фонду

Всього  доходи без урахування трансфертів

Інформація про виконання бюджету Обухівської міської  об'єднаної територіальної громади по доходах за 
2020 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради  
Ніна МЕДВІДЧУК

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради  
Ніна МЕДВІДЧУК

ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ ТА ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ 

65-РІЧНИМ НЕПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ВК ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ  
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО  СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї

Захворiло .......................................... 32106
Одужало.........................................................3034
Померло...............................................................38

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛА-
БОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  ЗДО-
РОВ’Я УКРАЇНИ» ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

COVID-19 м. ОБУХIВ

за весь перiод карантину, 
станом на 26.02.2021р.
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З об’єднанням громад у влади  та 
депутатів значно побільшало ро-
боти, тому останні сесії міської 

ради  тривають довго – необхідно роз-
глянути  цілу низку питань, що стосують-
ся подальшої життєдіяльності не тільки  
міста Обухів, а й сіл нашої громади. 

Шоста сесія Обухівської міської ради  
відбулась останнього четверга лютого. 
Проєкт порядку денного передбачав 
розгляд і голосування за 58 актуаль-
них питань, включаючи  різне. Відтак, 
головні питання стосувались виконан-
ня Програм соціально-економічного 
та культурного розвитку, підбивались 
підсумки  виконання Цільової програ-
ми  фінансової підтримки  закладів охо-
рони  здоров’я, культурно-мистецьких 
заходів, молодіжної політики, фізичної 
культури  та спорту, освіти, безпеки  та 
благоустрою за минулий, 2020-й рік. 
Загалом, у ході сесії депутати  затвер-
дили  звіт про виконання міського бюд-
жету Обухівської ТГ за 2020-й рік. 

Також важливим питанням був роз-

гляд пункту про виготовлення печаток 
та штампів старостам старостинських 
округів Обухівської ТГ, а також про виго-
товлення номерних печаток Обухівської 
міської ради, що у майбутньому розши-
рить можливості для надання послуг на 
територіях сільських громад. 

Як і з початку року,  актуальними  
кожну сесію є питання прийому-пере-
дачі майна до комунальної власності 
Обухівської ТГ. У ході засідання депу-
тати  голосували  за приймання майна 
та речей закладів охорони  здоров’я 
із власності територіальних громад 
сіл, селищ в особі Комунального неко-
мерційного підприємства Української 
міської ради  «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» до власності 
Обухівської міської територіальної гро-
мади  в особі Обухівської міської ради. 

Решта питань стосувались урегулю-
вання земельних відносин. Нагадає-
мо, проекти  рішень можна перегля-
нути  на офіційному сайті Обухівської  
міської ради. 

ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКРАДИ   
БУЛА ПРОДУКТИВНОЮ

В имоги  до кандидата на посаду головного спеціаліста відділу інфор-
маційних технологій та електронного урядування виконавчого комітету  
Обухівської міської ради  Київської області:

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства України  
(Конституцію України, закони  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», 
інші закони  України  з питань організації та діяльності органів місцевого са-
моврядування»);

- володіння основними  навиками  роботи  на комп’ютері з відповідними  про-
грамними  засобами.

Вимоги  до кандидата на посаду головного спеціаліста відділу охорони  навко-
лишнього середовища виконавчого комітету  Обухівської міської ради  Київської 
області:

-  вища   освіта  відповідного  професійного   спрямування   за   освітньо –
кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста,  магістра (за спеціальністю еколо-
гія та охорона навколишнього середовища);

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства України  (Конституцію України,  закони  України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про запобігання корупції»,  інші закони  України  з питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування»);

- володіння  основними   навиками   роботи   на  комп’ютері  з відповідними  
програмними  засобами.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

ГЕРОЇЗМ  КРІЗЬ  СУМ  І  БІЛЬ:  
ДО РІЧНИЦІ ВИВОДУ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ

Після закінчення кровопролит-
ної Другої світової війни  воїни  
нашої країни  брали  участь у 

24-х локальних війнах і збройних кон-
фліктах на території 16-ти  іноземних 
держав. За втратами  найжертовнішою 
стала війна в Афганістані… 

Воїни  Афганістану – два слова, що  
набули  глибокого змісту для молодих 
людей, яких 32 роки  тому об’єднала 
чужа країна і жертовна, не проголоше-
на війна. У цих долях перетнулись дві 
лінії: героїчна і трагічна. Через пекло 
Афганістану пройшли  десятки  ти-
сяч наших воїнів… «Був такий лозунг: 
«Допомога братському афганському 
народові»…і ми  в це вірили, і йшли  
віддавати  свій інтернаціональний 
обов’язок… Недомовлена, незрозуміла 
нікому і крихтами  дозована правда про 
ту страшну війну, про реальні бойові 
втрати  і героїзм наших солдат просію-
валась через сито цензури… Загиблих 
ховали  під суворим контролем війсь-
ккоматів та влади, навіть забороняло-
ся вказувати  причину смерті. Окопна 
правда про повітряні десанти, бойові 
виходи, підриви  на фугасах, засідки, 
просочувалися лише в скупих рядках 
листів, віршів і пісень солдатів», – зга-
дує член Спілки  ветеранів Афганістану 
Віталій Демчук. 

 Пам’ять про солдатів нашого краю, 
яким довелось побувати  у пеклі цієї 
війни  зберігається у музеї «Афганської 
слави» – його було створено у 2015-му 
році в Обухові, за ініціативою та участю 
Спілки  ветеранів Афганістану. Тут, по-
серед боєприпасів, воєнних речей є й 
дещо значно цінніше для солдатів-ін-
тернаціоналістів: бойові заслуги, листи  
рідним, особисті речі, навіки  просякнуті 
духом воєнних подій. На стіні – чор-

но-білі фотографії молодих воїнів  і 
меморіальна дошка побратиму Вадиму 
Гладушу з с. Жуківці, який навіки  за-
лишився в окопах Афганістану. «Ми  
щороку приїздимо на малу батьківщи-
ну Вадима Гладуша. 11-го лютого він 
би  відзначав свій День народження… 
У цей день ми  збираємось на його 
могилі, спілкуємось із мамою, постійно 
підтримуємо її», – говорить завідувач 

музею Афганської слави, член Спілки  
ветеранів Афганістану Віталій Демчук. 

Не одним сивим пасмом зафарбо-
вана дата 15-го лютого, коли  для на-
родів колишнього СРСР завершилась 
дев’ятирічна кривавиця трагічної війни  
на території чужої держави. У цей день 
по всій країні проходять урочистості, 
не винятком є й наша громада, адже 
завжди  пам’ятає своїх Героїв і глибо-
ко цінує їх подвиг. Цьогоріч не стала 
на заваді морозна погода і 15 лютого 
мітинги-реквієми  відбулись у м. Обу-
хові та с. Гусачівці – поблизу пам’ят-
них знаків воїнам-афганцям зібралися 
ветерани  війни, рідні та близькі,  пред-
ставники  міської влади. Обухівський 
міський голова Олександр Левченко, 
звертаючись до ветеранів, наголосив, 
що завжди  міська влада йшла і буде 
йти  назустріч Героям нашої громади, 
підтримує і пишається подвигами  кож-
ного з них. «Нині ветеранам Афганіста-
ну  знову не до спокою, бо вони  – одні 
з перших, хто кинувся рятувати  нашу 
країну на сході, де точиться війна, хто 
навчав цьому молодше покоління, хто 
в перших рядах стояли  на Майдані, 
захищаючи  Честь і Гідність нашого 
народу. Ви  з честю виконували  інтер-
національний обов’язок, стали  гідним 
прикладом людської відданості, героїз-
му та мужності. Пам’ятаємо тих, хто 
загинув, і з вдячністю звертаємося до 
тих, хто вижив», – промовив Олександр 
Левченко. 

Нині Спілка воїнів Афганістану – 
одна з найпотужніших організацій на 
Обухівщині. І ми  говоримо не про 
якісь матеріальні блага, бо існує вона 
за рахунок внесків самих афганців та 
небайдужості міської влади. Більшою 
мірою вона потужна, бо ціннішими  тут 

є такі поняття як честь, відвага, друж-
ба і взаємодопомога. Разом із владою 
Обухова Спілкою проводиться близько 
20-ти  тематичних заходів щороку. Го-
ловна мета, яку ставлять перед собою 
ветерани, – залишити  пам’ять про тих, 
хто скалічив свої долі у пеклі чужої вій-
ни… Пам’ятаємо, пишаємось,  дякуємо!

Аліна Савченко

За довідками звертатися: 
м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету  

Обухівської міської ради Київської області; телефон: 5-02-65.
Л.М. Акусок,  начальник відділу організаційно-кадрової роботи

П ро затвердження Методики ро-
зрахунку орендної плати за 
майно комунальної власності 

Обухівської міської територіальної гро-
мади, Примірного договору оренди неру-
хомого комунального майна та Переліку 
підприємств,  установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги 
населенню Обухівської міської тери-
торіальної громад

З метою створення єдиного органі-
заційно-економічного механізму справ-
ляння плати  за оренду нерухомого 
майна, врегулювання господарських 
відносин щодо використання об’єк-
тів комунальної власності Обухівської 
міської територіальної громади, вдо-
сконалення організації договірно-май-
нових відносин, відповідно до Закону 
України  «Про оренду державного та ко-
мунального майна», постанови  Кабінету 
Міністрів України  «Деякі питання орен-
ди  державного та комунального май-
на» від 03  червня 2020 року № 483, по-
станови  Кабінету  Міністрів України  від 
12.08.2020 №820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди  державно-
го майна», керуючись статтею 25 Закону 
України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи  пропозиції по-
стійних комісій міської ради  з питань: 
фінансів, бюджету, планування, соціаль-
но – економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва; кому-
нальної власності, житлово-комуналь-
ного господарства, енергозбереження, 
транспорту, благоустрою, будівництва 
та архітектури; прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики  та регла-
менту

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Методику розрахунку 

орендної плати  за майно комунальної 

власності Обухівської міської тери-
торіальної громади  згідно з Додатком 
1 до цього рішення (додається).

2. Затвердити  Примірний договір 
оренди   нерухомого комунального май-
на, що належить до комунальної влас-
ності Обухівської міської територіальної 
громади  згідно з Додатком 2 до цього 
рішення (додається). 

3. Затвердити  Перелік підприємств, 
установ, організацій, що надають со-
ціально важливі послуги  населенню 
Обухівської міської територіальної гро-
мади  згідно з Додатком 3  до цього рі-
шення (додається). 

4. Вважати  такими, що втратило чин-
ність рішення Обухівської міської ради  
від 27.04.2016 №163-9-УІІ «Про вне-
сення змін до Методики  розрахунку і 
порядку використання плати  за орен-
ду комунального майна та до орендних 
ставок за використання нерухомого ко-
мунального майна».

5. Це рішення набирає чинності з дня 
його офіційного оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти  на постійні комісії 
міської ради  з питань: комунальної 
власності, житлово – комунального го-
сподарства, енергозбереження, транс-
порту, благоустрою, будівництва та 
архітектури; прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики  та регла-
менту та заступників міського голови  
згідно з розподілом обов’язків. 

Міський голова О.М.Левченко
З Методикою розрахунку орендної 

плати за майно комунальної власності 
Обухівської міської територіальної гро-
мади можна ознайомитись на офіцій-
ному сайті Обухівської міської ради 
в розділі РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА.
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Приймаємо замовлення на оголошення та ре-
кламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 
реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-

рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. пло-
щі на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.  
Редакція   може   не поділяти  думку авторів і не несе 
відповідальність за достовірність інформації.

ВОВЧОК ЛІДІЮ ВАСИЛІВНУВОВЧОК ЛІДІЮ ВАСИЛІВНУ,,  18.02.1956 р.н.,  18.02.1956 р.н.,
ПРИСЯЖНУ НАДІЮ МИХАЙЛІВНУ,ПРИСЯЖНУ НАДІЮ МИХАЙЛІВНУ, 23.02.1951 р.н. 23.02.1951 р.н.

Вiтаємо ювілярів!Вiтаємо ювілярів!

Усі найкращі побажання сьогодні – в Вашу честь:Усі найкращі побажання сьогодні – в Вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання, чудових перехресть, сміливих планів,  Натхнення, успіхів, кохання, чудових перехресть, сміливих планів,  

Мрій здійснення, щодня родинного тепла. Щоби здоров’я й довголіттяМрій здійснення, щодня родинного тепла. Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!В долонях доля піднесла!

Деремезнянська сільська радаДеремезнянська сільська рада
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ВЛАСНА ГІДНІСТЬ – ЗАПОРУКА РОЗКВІТУ ДЕРЖАВИ

ОБЕРІГАЙМО ПЕРВОЦВІТИ РАЗОМ

«Коли настане мир і тишина
У нашій ворогом нескореній країні,

Хай пролунає «Слава Україні!»
В той день, коли закінчиться війна…»

Г ідність, свобода, відвага, єдність 
– слова, що стали  одними  з го-
ловних цінностей, боротьба за 

які наприкінці листопада 2013  року по-
кликала українців на Майдан. Револю-
ція Гідності – так нині називають най-
масштабніший протест у новітній історії 
України. Протест, ціною понад ста жит-
тів… 

«Такого звірства, такої жорстокості до 
власних громадян країна ще не бачи-
ла», – писатимуть пізніше у соцмережах, 
газетах, говоритимуть з екранів телеві-
зорів. 18, 19, 20 лютого 2014 року… Це 
дійсно найстрашніші дати  для людей, 
нашої країни  і багатьох її населених 
пунктів. Тоді два місяці мирних проте-
стів набули  найбільш драматичного ха-
рактеру, а центр столиці перетворився 
на справжнє поле бою – горіли  шини, 
снайпери  нещадно розстрілювали  лю-
дей, летіли  коктейлі «Молотова»,  а вряд, 
посеред вулиці, лежали  складені тіла 
тих, у кого влучила снайперська куля… 
Так жорстоко і цинічно розправилась 

влада з тими, хто мав іншу думку щодо 
кращого майбутнього країни. Цього дня 
загинули  та отримали  смертельні по-
ранення 48 учасників протесту. Усього 
за період Революції Гідності у небо від-
летіли  душі 107 патріотів України, щоб 
назавжди  стати  Героями  Небесної 
Сотні…. 

У час, коли  українці на Майдані від-
стоювали  право на краще майбутнє, 
жителі Обухова не стояли  осторонь – 
сотні молодих людей кинулись на до-
помогу мирним громадянам, потужно 
діяв волонтерський рух, до наметового 
містечка збирали  та передавали  ліки, 
медикаменти, їжу, теплий одяг. Втім, 
трагічна доля не оминула і наш край: 
серед тих,  хто навіки  залишився у пеклі 
революції, – обухівець Володимир Ча-
плінський… 44-річного батька двох ді-
тей розстріляли  20-го лютого на вулиці 
Інститутській. Нині на тому місці розта-
шований пам’ятний Хрест Героям Не-
бесної Сотні.

Пам’ятає і схиляє голову перед муж-
ністю патріотів і Обухів. Нині Героям 
Небесної Сотні присвячена ціла алея 
– тут, посередині, як знак вічної пам’яті 
і пошани, стоїть меморіал, на якому зо-
бражений Володимир Чаплінський та 

всі Герої Майдану. Щороку у пам’ятні 
дати  тут збираються небайдужі жителі 
міста,  аби  вкотре згадати  страшні події 
та схилити  голови  у журбі за тими,  хто 

поклав своє життя на вівтар Гідності і 
Свободи. Цього року,  19-го лютого, тра-
диційно відбувся мітинг-реквієм, при-
свячений усім загиблим на Майдані та 
нашому земляку Володимиру Чаплінсь-
кому. Незважаючи  на холодну погоду, 
присутніх зібралося чимало. В руках у 
них – квіти, в очах – скорбота. Зі сло-
вами  глибокої поваги  та пошани, до 
рідних та близьких Героя звернувся 
голова об’єднаної громади  Олександр 
Левченко: «Не було б цих Героїв – неві-
домо,  що було б із нашою країною далі. 
Тому ми  пишаємось ними, пишаємось 
Володимиром і дякуємо батькам за 
мужнього та відважного патріота нашої 
держави». 

Сім довгих років пройшло з часу жор-
стоких протистоянь на Майдані. Вже 
дорослими  стали   студенти, котрі ви-
ростали  на тих подіях. Багатьох із них 
доля одягла в солдатські камуфляжі… 
Сім років Революції Гідності, а бороть-
ба триває й досі.  Хай палають свічки  
пам’яті в честь загиблих Героїв Небес-
ної Сотні, хай теплом і силою сповнять-
ся серця тих, хто продовжує виборюва-
ти  нашу Честь,  Гідність і Свободу! 

Аліна Савченко

П роліски, підсніжники, кроку-
си, конвалії, мати-й-мачуха… 
З однієї тільки  згадки  про 

ці квіти  ніби  відчуваєш їх солодкий,  
п’янкий аромат, поринаєш у спогади  
про квітучу пору року, насолоджуєш-
ся…  Рожеві і блакитні, жовті і ніж-
но-фіолетові, високі і маленькі пер-
воцвіти  нагадують нам про прихід  
справжньої весни. З першим теплим 
промінням сонечка вони  висувають 
свої голівки  до неба і радують око пе-
рехожих. 

Весняні первоцвіти  виглядають на-
прочуд гарно,  деякі – декоративно. 

Тому не рідкість,  що чиясь рука у по-
риві до прекрасного так і тягнеться 
зірвати  цю маленьку, чарівну дити-
ну весни  й понести  додому у вазу, 
хоча більшість із них знаходиться під 
охороною і зривати  їх не можна, та 
й радість від них буде нетривалою – 
первоцвіти  швидко в’януть поза умо-
вами  природного зростання.

Тому, на порозі весни  звертаємось 
до свідомості мешканців нашої гро-
мади  – не зривайте весняні перво-
цвіти, адже більшість із них занесена 
до Червоної та Зеленої книги  Украї-
ни! Пам’ятайте, що зривання весня-
них квітів шкодить не лише популяції 
рослин,  а й середовищу, в якому вони  
зростають, порушуючи  природний ба-
ланс. Тому давайте насолоджуватися 
весняними  первоцвітами  виключно 
там, де вони  зростають, і асоціювати  
їх не з товаром, а з природою, красою 
й життям!

Аліна Савченко

В наслідок температурних пере-
падів на дахах будинків, висту-
паючих частинах будівель і на 

великих деревах масово утворюються 
крижані бурульки. Падаючи, вони  мо-
жуть травмувати  перехожих.

Падіння снігу або льоду з даху може 
призвести  не тільки  до сильного удару 
або струсу мозку, але й до смерті. Вга-
дати  той самий момент, коли  бурулька 
вирішить, що висіти  їй набридло, абсо-
лютно неможливо.

На дахах можна побачити  величезні 
бурульки, які можуть травмувати  лю-
дину і місця падіння яких нічим не ого-
роджені. Особливу небезпеку бурульки  
становлять у місцях масового скупчення 
людей та на вузьких вуличках, де троту-
ари  розташовані впритул до будинків.

Щоб не стати  жертвою крижаних бу-
рульок, які можуть впасти  на людей з 
настанням потепління, необхідно вико-
нувати  такі заходи  безпеки:

- не заходити  за межі встановлених 
огорож, а в місцях їх відсутності – звер-
тати  увагу на наявність небезпечних 

утворень з криги  і снігу на дахах бу-
динків;

- вибираючи  маршрут руху вулицями  
міста, слід триматись на відстані 3-5 ме-
трів від будинків та інших споруд;

- проходячи  повз будинки  або біля 
високих дерев, необхідно переконатися 
у відсутності загрози  падіння снігу та 
льодових наростів;

- якщо ви  йдете по тротуару і чуєте 
нагорі підозрілий шум, – потрібно яко-
мога швидше притиснутися до стіни, 
щоб укриттям послужив козирок даху;

- батькам та педагогам необхідно 
роз’яснити  дітям небезпеку ігор під 
час  відлиги  під карнизами  дахів бу-
динків;

- під час  прогулянок з дітьми  не за-
лишайте їх без нагляду і не перебувай-
те з ними  в місцях можливого падіння 
з дахів брил, снігу тощо.

Пам’ятайте, що дотримання цих ос-
новних порад та заходів безпеки  до-
зволить уникнути  трагічних наслідків.

Обухівський РС ГУ ДСНС

ОБЕРЕЖНО,  БУРУЛЬКИ!
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В Обухові поліцейські врятували  

чоловіка, який був за крок до 
самогубства. 33-річний житель 

Обухова посварився з дружиною та 
піднявся на 14-й поверх недобудованої 
багатоповерхівки, аби  вкоротити  собі 
віку. Поліцейські діяли  злагоджено та 
врятували  відчайдуху.

На спецлінію «102» надійшов дзвінок 
від схвильованої матері. Жінка повідо-
мила, що її син має намір вчинити  са-
могубство.

Через лічені хвилини  на місце події 
прибули  співробітники  групи  реагу-
вання патрульної поліції Обухівського 
районного управління поліції. 

Молодик перебував на балконі 14-го 
поверху недобудованої багатоповерхів-
ки.

Правоохоронці діяли  злагоджено та 
піднялися до відчайдухи. 

Чоловік перебував у стані сп’яніння та 
погрожував тим, що дійсно буде стри-
бати. Поліцейські розпочали  діалог, 

відволікали, переконували  й підтриму-
вали  останнього. Потім взяли  чоловіка 
під руки  та вивели  на подвір’я,  де пе-
редали  медикам.

Дякуємо колегам за блискавичну ре-
акцію та врятоване життя,  адже все 
могло закінчитися трагічно.

Юлія Скора, Обухівське районне 
управління поліції

ІНОДІ СЛОВО РЯТУЄ ЖИТТЯ
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