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ЗМІСТ:



Ось  і  завершився  2021 рік  –  рік  нових  викликів і  перемог  для  кожного  із  нас,  для 
місцевого самоврядування, для нашої країни. 
Він  став  першим  роком,  який  наша  громада  прожила   за  новими   принципами  – 
з   новими  повноваженнями  та  ресурсами,  у  нових   територіальних  межах.  Велика 
обухівська родина збільшилася, маючи тепер у своєму складі місто Обухів та 24  села. 
Підійшов час підвести підсумки  зробленого  та  окреслити   майбутні  кроки.  Мені,   як 
міському голові, якого втретє обрали на цю відповідальну посаду,  є  що  представити
 та розповісти мешканцям громади. В даному звіті - наш спільний  результат, щоденна 
праця великої і потужної команди фахівців, різних служб, закладів та установ. 
Минулий  рік,  дійсно,  був   непростим  і  вирішальним  для  усіх  нас.  Він  відкрив   нові 
можливості   для   розвитку   населених   пунктів,  показав   сильні  та  слабкі   сторони, 
допоміг краще розуміти один одного та йти разом в одному напрямку. 
Чималих труднощів додала й  епідемічна  ситуація,  яка  склалася  протягом  останніх 
двох років   в   країні   та    усьому   світі.   Але   ми   миттєво    реагували    на    потреби, 
забезпечуючи необхідними засобами та матеріалами медичні заклади. І продовжуємо 
над цим працювати.
  На мою думку, ми з гідністю справилися із поставленими завданнями. Звичайно, попереду ще  дуже  багато  питань,  які 

потрібно вирішити та велика кількість справ, які необхідно зробити. Знаю, що разом ми справимося. 
Хочу подякувати кожному, хто  вкладає  часточку  себе  та  своєї  праці  в  життя  нашої  громади,   хто  не  втомлюється 
перейматися її справами  та  підставляє  надійне  плече,  щоб  громада  ставала  ще  більш  розвинутою,  успішною  та 
процвітаючою. 

З повагою, Обухівський міський голова Олександр ЛЕВЧЕНКО
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Організаційна робота

- Проведено  24 засідання Виконавчого комітету 
   міської ради (з них 8 позачергових)
- прийнято 644 рішення
 
З різних питань звернулись:
- 4486 громадян
- через ЦНАП – 13587

·Р озглянуто 2711 заяв з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 
 реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
·В идано за зверненнями жителів громади 12 000 довідок
·П роведено реєстрацію за місцем проживання - 1622 особи, знято з реєстрації - 1859 осіб
 
Виділено матеріальну допомогу в сумі - 11 103 460 грн, у тому числі на лікування – 7 754 820 грн, 
враховувались звернення депутатів щодо виділення такої допомоги.

- Проведено 20 пленарних засідань
   міської ради
- прийнято 2102 рішення, 
  з них: 1663 земельні питання
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До загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади надійшло доходів  -
654 182,5 тис. грн,  з них 21,7 % або 142 215 тис. грн – це офіційні трансферти. Доходна частина 
загального фонду бюджету громади  (із урахуванням трансфертів) за 2021 рік виконана на 108%.

Динаміка надходжень до бюджету 
Обухівської міської територіальної
громади (тис. грн)

БЮДЖЕТ

За 2021 рік до бюджету Обухівської міської територіальної громади надійшло доходів з урахуванням 

трансфертів у сумі 709 669,1 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду – 654 182,5 тис. грн, 

доходи спеціального фонду – 55 486,6 тис. грн 
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Доходи загального фонду
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Структура надходжень до загального фонду бюджету
Обухівської міської територіальної громади 2021 рік (тис. грн%)
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Доходи спеціального фонду 
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Структура надходжень до спеціального фонду бюджету
Обухівської міської територіальної  громади за 2021 рік
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Видаткова частина бюджету Обухівської міської територіальної громади за 2021 рік виконана у сумі 
704 802,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду - 549 008,4 тис. грн, або 96,2% до річного плану 

та по спеціальному фонду - 155 793,6 тис. грн, або 90,3% планових призначень.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету, займають видатки на:
- оплату праці з нарахуваннями у сумі 322 014,8 тис. грн;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 36 135,6 тис. грн;

- соціальне забезпечення – 16 233,8 тис. грн;

- продукти харчування у сумі 11 498,8 тис. грн
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Основні галузі видатків міського бюджету
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Видатки загального фонду (тис.грн)
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Видатки спеціального фонду (тис.грн)
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ЕКОНОМІКА Соціальна сфера:

Населення Обухівської міської територіальної громади Київської області станом на 31.12.2021: 45 431 особа в т.ч.:

        Міське населення – 33 479 осіб                                                Населення сільської місцевості – 11 952 особи

Працездатне населення -  28 663 особи                                                           Діти – 10 256 осіб
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Середньомісячна заробітна плата
складала – 15 900,0 грн
в т.ч.:
по промисловості (великі підприємства) – 
17 931,0 грн

комунальних підприємствах – 
10 303,0 грн

сільському господарстві – 
10 400,0 грн

бюджетній сфері – 
10 406,0,0 грн

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
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Кількість пенсіонерів на території 
громади, станом на 31.12.2021  – 
12600 осіб 

Середній розмір пенсій – 
4211,73 грн

Кількість працюючих пенсіонерів – 
5640 осіб
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Сума надходжень місцевих податків та зборів до бюджету громади –  165,6 млн грн

Кількість суб'єктів малого та середнього 
підприємництва на території 
Обухівської громади, станом на 31.12.2021 – 
4762 
(з них 178 суб'єктів знаходяться в сільських 
населених пунктах громади)
в т.ч.:
юридичні особи – 2011, в т. ч. по селах - 47
фізичні особи – 2751, в т. ч. по селах - 131
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Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малим та середнім підприємництвом –

1,95 млрд грн

На території Обухівської громади продовжується впровадження інвестиційних проєктів:
·б удівництво житлового комплексу з почерговим будівництвом багатоквартирних житлових будинків 
із   вбудовано-прибудованими  приміщеннями  громадського  призначення   соціально-побутового 
обслуговування   населення   на  мікрорайоні   «Обухівський ключ»   ТОВ    «Обухівжитлоінвест»
·б удівництво    житлового   комплексу   з   приміщеннями   медичного,   оздоровчого,   освітнього    та 
комерційного призначення – мікрорайон № 3, ТзОВ «Новий Дім Квартал» ЖК «Квартал Парковий».

Інвестиційна діяльність

Обсяг прямих іноземних інвестицій – 
102,0 млн дол. США
Обсяг капітальних інвестицій в основний 
капітал – 735,9 млн грн
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Перелік інвестиційних проєктів (об'єктів будівництва), які плануються реалізувати на
території Обухівської міської територіальної громади:
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Будівництво нового закладу дошкільної освіти на мікрорайоні №3, м. Обухів

Будівництво нового закладу загальної середньої освіти на мікрорайоні №3, м. Обухів

Реконструкція стадіону «Колос» по вулиці Калинова. В м. Обухів Київської області, в т. ч. коригування 
ПКД та експертиза

Будівництво спортивно – оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вулиці Київська в місті 
Обухові Київської області

Нове будівництво багатофункціонального спортивного залу КПНЗ КОР «Київська обласна комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа» за адресою: вулиця Київська, 18 у місті Обухові Київської області   

Будівництво закладу ресторанного господарства (закусочної) з літнім майданчиком та можливістю 
обслуговування відвідувачів на автомобілях по вул. Київська, м. Обухів Київської області (McDonald's)

Будівництво складів для логістичного центру (Київський КПК)

Будівництво торгового центру «Епіцентр» по вул. Київська, м. Обухів

Будівництво об'єкту виробництва готових лікарських форм (вул. Київська, 127, м. Обухів)

Створення багатофункціонального  ЦКП (Центру культурних послуг) на базі старої будівлі кінотеатру 
«Янтар», м. Обухів, вул. Малишка,4

Ремонт хірургічного відділення та холу дорослої поліклініки Обухівської багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування на території м. Обухова Київської області



Розвиток реального сектору економіки:
· Вироблено промислової продукції на 9 280,6 млн грн
·Р еалізовано промислової продукції на 8 845,0 млн грн
· Освоєно нових видів продукції – 23 одиниці
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Агропромисловий комплекс
Здійснюють свою діяльність 33 суб'єкти господарювання 

Урожай 2021 року:

    Ячмінь (60,1 га) - 282,4 тис. тонн                                  Озима пшениця (2871,04 га) - 87011,9 тис. тонн

  Яра пшениця (136 га) - 737,28 тис. тонн                             Озимий ріпак (385 га) - 1200,4 тис. тонн

Соняшник (3096,71 га) - 25539,76 тис. тонн                                 Соя (99,95 га) - 267,98 тис. тонн

        Гречка (33 га) - 34,46 тис. тонн                                         Кукурудза (678 га) – 1935 тис. тонн

      Просо (26,1 га) - 15,82 тис. тонн

22



Споживчий ринок

Підприємства торгівлі по місту  – 
375 одиниць

Ринки – 3, з них: 2  комунальної власності, 
1 приватний

Зовнішньоекономічна діяльність

Партнерські торговельні відносини – 
більше 33 країн світу

28 країн світу отримують товари та послуги, 
що їх експортують підприємства громади
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Товарна структура експорту та імпорту

Транспорт та дорожнє господарство

Пасажирські перевезення - 
ТОВ «Обухівтранс»:
175 автомобілів, 12 міських, 16 міжміських, 
15 приміських маршрутів, щодня 
близько 8000 пасажирів 
Автомобільним транспортом 
ТОВ «Автоспецтранс – Київського КПК - 
перевезено вантажів 538,04 тис. тонн; 
вантажооборот - 39392,20 тис. ткм 
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Громадський бюджет
Реалізовано проєкт «Сортуй відходи: від чистої школи 
до прекрасної громади та квітучої країни»

Програма «Шкільний бюджет участі на території Обухівської 
міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки»:
три проєкти-переможці, які реалізовано:
1. «Благоустрій території Академічного ліцею ім. В. Мельника 
«Смуга перешкод» 

2. «Ігровий дитячий автомайданчик з вивчення правил дорожнього руху «На майданчику 
грай-правила не забувай» (Академічний ліцей № 3) 

3. «Обладнання для шкільного телебачення «Малишко TV» (Академічний ліцей № 1 ім. А. С. Малишка)
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ІНФРАСТРУКТУРА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА В ГРОМАДІ

Кількість затвердженої землевпорядної документації:
  Витяги з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони та обмежень у використанні 

  території для містобудівних потреб - 106

  Вихідні дані (містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки) – 50

  Будівельні паспорти забудови земельної ділянки – 153

  Наказ про присвоєння адреси об'єкту будівництва та об'єктам нерухомого майна – 40

  Ордери на проведення земельних робіт на території Обухівської міської ради  - 27

  Складено 10 довідок про відсутність забудови та видано громадянам

  Опрацьовано та подано на затвердження Планів зонування (Зонінгу)  - 1 у тому числі План 

  зонування міста Обухова

  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 – 3

  Організовано та проведено засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі розвитку 

  інфраструктури, містобудування та архітектури – 1

  Опрацьовано біля 173 заяв, що були винесені на розгляд членів Виконавчого комітету Обухівської 

  міської ради, за результатми яких підготовлені рішення

  Опрацьовано понад 357 звернень громадян, громадських організацій, підприємств та установ міста
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Капітальне будівництво

Комплексна Програма утримання та
розвитку  вулиць і доріг комунальної

власності населених пунктів
Обухівської міської територіальної

громади Київської області

Комплексна  Програма на  будівництво,
реконструкцію, капітальний  ремонт

об'єктів комунальної власності
Обухівської міської  територіальної

громади Київської області 

- Опрацьовано  364 звернення від громадян та депутатів Обухівської міської ради
- Обстежено об’єктів будівництва та складено 238 актів обстеження
- Розроблено та отримано 86 розпоряджень міського голови «Про затвердження Зведеного 
   кошторисного розрахунку»
- Проведено в системі «Prozorro» 86 відкритих торгів та спрощених закупівель
- Прийнято 11 рішень міської ради «Про внесення змін до Комплексної Програми утримання та 
   розвитку  вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів  Обухівської міської територі-
   альної громади Київської області»
- Прийнято 9 рішень міської ради «Про внесення змін до Комплексної  Програми на  будівництво, 
   реконструкцію, капітальний  ремонт об'єктів комунальної власності Обухівської міської  територі-
   альної громади Київської області»
- Перевірено, опрацьовано та укладено 588 договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, 
   здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт та капітального ремонту, 
   виготовлення проєктно-кошторисної документації
- Розроблено, проведено експертизу та затверджено проєктно-кошторисну документацію по 64 
   об’єктам (в тому числі об’єкти з капітального ремонту  доріг, внутрішньодворових проїздів, 
   прибудинкових територій, пішохідних зон та  тротуарів, житлово-комунального господарства та 
   розвитку спорту)
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РЕЗУЛЬТАТИ:
- реконструкція 2 водопровідних мереж із заміною 
   водопровідної башти з монтажем станції знеза-
   лізнення та прокладанням трубопроводу, 
   благоустрій прилеглих територій по вул. Трипільська 
   та Чумацький Шлях.
- в результаті проведення реконструкції та капіталь-
   ного ремонту трубопроводів тепловодопостачання, 
   було здійснено  заміну  трубопроводів загальною 
   протяжністю  - 9 890 м/п

- реконструкція (розпочато в 2020 р., завершено в 2021) квартальних мереж теплопостачання та 
   зовнішніх мереж водопостачання 10 житлових будинків по вул. Каштанова 
- капітальний ремонт теплових мереж із здійсненням благоустрою прилеглої території біля житло-
   вих будинків № 4, 5, Академічного ліцею № 4, майстерні в мкрн. Яблуневий м. Обухів
- реконструкція магістральних трубопроводів та капітальний ремонт внутрішніх мереж тепловодо-
   постачання по вул. Київська, 113 
- капітальний ремонт огорожі на 3 кладовищах по вул. Робоча, Кузьми Краськова, Шкільна 
- капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Київська, 113 м. Обухів 
- капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів, здійснення озеленення території, встановлення 
   скульптур, лав для відпочинку, урн для сміття по вул. Київська в м. Обухів
- реконструкція вуличного освітлення до ж/м Вікторія в м. Обухів (6 залізобетонних опор, 14 світло-
   діодних світильників, прокладено 840 м ізольованих проводів)



Капітальний ремонт
пішохідних зон в парку Дубки вул. Каштанова

 Спортивний майданчик  по вул. Київська, 113
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Бювет в с. Таценки

Санація ДНЗ Веселка

- виготовлення проєктно-кошторисної 
   документації, будівництво артезіанської 
   свердловини з 
   бюветом в с. Таценки 
   (глибина свердловини – 165 м) 

- капітальні ремонти пам'ятників воїнам Другої Світової війни в с. Деремезна, с. Красна Слобідка 
   (с. Безіменне), м. Обухів Меморіал Слави
- капітальний ремонт спортивних майданчиків в с. Перше Травня та в м. Обухів, вул. Київська,113
- капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Веселка» - згідно програми президента «Велике 
   Будівництво» (залучення коштів 50/50 з державного та місцевого бюджетів) 
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Дорожньо-транспортна інфраструктура, внутрішньодворові 
проїзди, пішохідні зони та прибудинкові території на загальну
суму 41 108 881,44 грн

капітальний ремонт доріг та внутрішньодворових проїздів
2загальною площею 32 950,03 м

Пішохідні зони та прибудинкові території по вул. Трипільська 47-51 

Пішохідні зони та прибудинкові 
території по вул. Каштанова 22-40
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Пішохідні зони та прибудинкові території по вул. Каштанова 22-40

Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Красне Перше

Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в с. Мала Вільшанка

Капремонт дороги в с. Ленди

Зупинки в с. Ленди

За ініціативи Обухівської міської ради Департаментом
регіонального розвитку КОДА був виконаний 

капітальний ремонт дороги протяжністю 4,5 км в 
с. Ленди та встановлено зупинки громадського 

транспорту



2капітальний ремонт пішохідних зон площею 6 767,90 м

Пішохідні зони та проїзди по вул. Київська

Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова
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встановлено 125 лав для відпочинку, 58 урн для сміття

Пішохідні зони по вул. Київська

висаджено 2 367 шт. зелених насаджень

Прибудинкові території та пішохідні зони на мкрн. Яблуневий

Пішохідні зони та прибудинкові території м. Обухів вул. Миру, 9
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Поточний ремонт доріг, пішохідних зон
та прибудинкових територій:

2 - загальною прощею 24,5 тис. м
- на загальну суму 14 млн 576 тис. грн

Розчищення доріг від мулу та бруду після стихійного лиха (травень, липень 2021 р.):
- на загальну суму: 324 500 грн
- в селах: Дерев'яна, Красна Слобідка, Германівка, Деремезна, Нещерів, Григорівка,
Семенівка,  Перегонівка

Поточний ремонт вулиць по селам та місту Обухів:
- на загальну суму 762 000 грн
- села: Нещерів, Перегонівка, Мала Вільшанка, Степок, Перше Травня, Семенівка, Дерев'яна, 
Германівка, Деремезна
- м. Обухів, вул. Миру
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Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

ТОВ  «Міський житловий центр»
за кошти співвласників виконано поточний ремонт:

·   Місця загального користування та фасади входів – 29 будинків, 1526,38 кв. м

·   Поточний ремонт покрівлі – 37 будинків, 385,9 кв. м

·   Ремонт дверей та вікон – 70 шт.

·   Заміна труб ПЕ водовідведення - 635 п.м.

·   Труб сталевих та поліпропіленових (водопостачання та опалення) – 1233,8  п.м.

·   Заміна фасонних частин з водовідведення - 935 шт.

·   Заміна запірної арматури - 1095 шт.

·   Ізоляція трубопроводів - 1962 п.м.

    Скління вікон – 73,56 кв. м

·    Ремонт козирків балконів - 25 шт.

·    Утеплення техповерхів – 180 кв. м

·    Герметизація міжпанельних швів - 1312 п.м.

·    Заміна світильників на енергозберігаючі – 110 шт.
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капітальний ремонт сходових клітин, 
заміна вікон та дверей

капітальний ремонт цоколю

капітальний ремонт ліфта

капітальний ремонт покрівлі

капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових мереж

реконструкція системи 
теплопостачання

капітальний ремонт вимощення 

Важливий напрямок вдосконалення системи управління житловим фондом – 

це створення ефективного власника житла

Програма співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення 

багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021–2025 роки:

    співвласники 20 багатоквартирних будинків взяли участь 

    отримали фінансову допомогу із бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 3 796,71 тис. грн

ВИДИ РЕМОНТНИХ РОБІТ

4

4
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Ліфтове господарство

експертне обстеження (технічна діагностика) та позачерговий 
технічний огляд пасажирських ліфтів – 45 ліфтів

Водопровідно-каналізаційне господарство
На фінансову підтримку, капітальні та поточні ремонти, 
технічне обслуговування і придбання двох спецавтомобілів 
направлено бюджетних коштів 
на загальну суму - 6 705, 74 тис. грн

 Ліквідовано:
· 21 аварію на водопровідних мережах
· 320 аварій на каналізаційних мережах

Екскаватор-
навантажувач

 Мулососний автомобіль
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Теплове господарство

Розроблена Схема теплопостачання м. Обухова

Фінансування робіт та заходів на суму – 1 074, 2 тис. грн

Поводження з побутовими відходами

  Розроблена та затверджена схема санітарного очищення населених 
пунктів Обухівської міської територіальної громади
Визначений Виконавець послуг з вивезення побутових відходів у селах, 
що приєднались - ПП «Обухівміськвторресурси»
Розроблено та затверджено норми надання послуг з вивезення побутових відходів у сільських 
населених пунктах, які приєднались: послуги надані за кошти міського бюджету - 750,00 тис. грн

Відшкодовано різницю в тарифах на послуги постачання теплової 
енергії та гарячої води з бюджету Обухівської міської ТГ та обласного 
бюджету у сумі - 9 758, 1 тис. грн

Для покращення якості надання послуг:
- встановлено контейнерні майданчики - 2 шт
- встановлено контейнери - 106 шт
- придбано спецавтомобілів - 8 одиниць
- придбано барабанний сепаратор "Гуркіт" - 1 шт
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Енергозбереження

Фінансування на роботи та заходи – 6 853, 2 тис.

· У порівнянні 2021 до 2020 року викиди (СО )  зменшилися на 2,5%  2

· У порівнянні 2021до 2018 року   викиди (СО )  зменшилися на 23,5%2

Вуличне освітлення
· заміна ртутних ламп на натрієві та світлодіодні
· працює система моніторингу та управління вуличним освітленням
· у 2021 році у порівнянні з світловим навантаженням 2014 року 
  економія склала 1 354 208 кВт/год, що складає 4 813 762 грн.

 Барабанний сепаратор 
"Гуркіт" для подрібнення відходів

Контейнери для сегрегації відходів 
(роздільне збирання відходів)

Замінено теплових мереж на попередньоізольовані - 750 п.м.
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 «Найкращий упорядкований квітник, розташований 
   на прибудинковій території» - 1, 2 місце

  «Найкращий приватний будинок» - 1, 2 місце

Переможцям виплачена грошова премія загальною сумою 8600 гривень 
та вручено пам'ятні таблички і дипломи
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БЛАГОУСТРІЙ

Завдання, які виконуємо та контролюємо на території громади:
 
·  покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану, організація робіт по прибиранню, забезпе-
  чення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, утри-
мання в належному стані зелених зон, регулювання чисельності безпритульних тварин;
·  окультурення зелених насаджень, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень;
·  забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів (поточне утримання, продовження робіт з 
   капітального ремонту  зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій);
·  організація робіт з благоустрою при проведенні державних та міських свят;
·  утримання територій загального користування: парків, скверів, дитячих майданчиків, пустирів, 
   берегів водойм.

 Під час проведення весняної толоки в належний санітарний стан приведено:                         

   прибудинкові території – 322,8 тис. м. кв (100%)                                парки – 8 га (100%)

   газони – 137 га (100%)                                                                               56 кладовищ (100%)
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   Придбано дитячий ігровий майданчик, сонцезахисні навіси та огорожу на суму – 248,3 тис. грн 
   (дане обладнання встановлено на території міського пляжу) 
   Прибрано та впорядковано 422 км доріг та 18 зупинок громадського транспорту.
   Для належного утримання доріг та тротуарів придбано  1400 тон посипочного матеріалу на 
   загальну суму 1,5 млн грн та 25 контейнерів для піщано-сольової суміші
   Заходи з розчистки доріг від снігу та його вивезення - 893,6 тис. грн
   Видалення та санітарне обрізування  490 аварійних дерев на території громади
   Санітарне омолоджування зелених насаджень - 743,4 тис. грн
   Висаджено понад 43 тисячі квітів 
   Стерилізація безпритульних собак та кішок (340 голів) - 409,8 тис. грн
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ОСВІТА

Фінансування за 2021 рік: близько 281 млн 982,4  тис. грн, 
із міського бюджету – 157 млн 793,6 тис. грн 

Збільшення кількості закладів освіти
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Відкриття нового закладу дошкільної освіти «Капітошка» в Красненському Першому 
старостинському окрузі:

                      60 місць                                                                         

сучасне обладнання та майданчики

             Фінансування галузі освіти за 5 років збільшено в 4 рази
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Зусиллями Обухівської міської ради та депутатського корпусу педагогам збережено 
20 відсоткову виплату за престижність праці

Забезпечено гаряче харчування в закладах освіти - 11 498,8 тис. грн

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
14 закладів дошкільної освіти та 3 відділення дошкільної освіти в НВК
Всього в громаді  від 0 до 6 років – 3405 дітей

ЗАГАЛЬНЯ СЕРЕДНЯ ОСВІТА
15 закладів загальної середньої освіти та 2 філії
У 2021/2022 н.р. - 6869 учнів
1 вересня 2021 року 697 першокласників прийшли до Нової української школи

 Всього на придбання меблів, обладнання та дидактичного матеріалу 
виділено 3 831,2 тис.грн, з них: 
з міського бюджету –  2 552,7 тис. грн
 
У 8 закладах освіти працювало 38 груп подовженого дня (1150 учнів)

Підвезення учнів до ЗЗСО – 1885  чол. (1517 – міська місцевість, 368 – сільська місцевість)
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ВИХОВНА РОБОТА
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

      

Екологічний проєкт «Зелена країна» - Акція «Зростаємо разом» ( участь учнів 1-11 кл. громади)
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Обухівська МТГ - одна із лідерів впровадження інклюзивного навчання у Київській області

 У 2021 році - 144 дитини з особливими освітніми потребами охоплено навчанням

Комунальний заклад Обухівської міської ради
«Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»
 
·    306 комплексних оцінок розвитку дітей
·    17 заходів інформаційно-просвітницької роботи 
·    надано 1694 корекційно-розвиткові послуги
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Опорний навчальний заклад, який створено 
на базі Академічного ліцею № 1 ім. А.С.Малишка, 
отримав новий автобус

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

Кількість учасників конкурсів МАН України, ІІІ (обласного) та IV (Всеукраїнського) конкурсів 

                                                                                                                  Всеукраїнської учнівської творчості - 

                                                                                                      18 осіб, з них переможців – 

                                                                                                                   16 (І місце – 5, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 6) 
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Свято «Зоряний Олімп» - переможці освітянського,
культурно-мистецького та спортивного напрямків

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»:

у 2020/2021 н.р. - лауреат обласного туру конкурсу «Учитель року-2021» 

в номінації «Керівник закладу освіти» 

Марченко Вікторія Михайлівна, 

директорка Академічного ліцею №4 
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Центр творчості дітей, юнацтва та молоді
«Романтик»:
·   40 гуртків за 7 напрямами
·   1240 вихованців
·   118 дітей соціальних категорій

Дитячо-юнацька спортивна школа:
·    252 учня в 24 групах
·    9 штатних тренерів та 3 за сумісництвом
·    52 змагання різного рангу 
    Підготовлено: 3 майстри спорту України, 3 кандидати 
    в майстри спорту, 1 перший дорослий розряд, 
    48 масових розрядів
У 2021 році вихованці ДЮСШ вибороли:
   ІІ місце у Чемпіонаті Світу
   ІІІ місце, IV місце та два VIII місця у Чемпіонаті Європи
   37 призерів на Чемпіонаті України
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Безпечні умови в закладах освіти
·   здійснено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій покрівлі - 19 закладів

·   встановлено протипожежні двері 

·   встановлено системи блискавкозахисту - 15 закладів

·   здійснено вимірювання опору ізоляції і перевірку спрацювань приладів захисту електричних мереж 
   та електроустановок від короткого замикання 

·   встановлено відкривні фрамуги на сходах - 5 закладів

·   замінено вхідні двері відповідно до вимог ДСНС – 5 закладів

·   оновлено пожежний інвентар, пожежні щити,  вогнегасники 

·   встановлено систему пожежної сигналізації – 3 заклади

·   здійснено монтажні роботи по встановленню системи кухонного пожежогасіння – 2 заклади
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КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

На капітальні та поточні ремонти виділено – 13 965,7 тис. грн

капітальний ремонт системи інженерних мереж підвального 
приміщення Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради 
Київської області, м.Обухів, вул.Миру,12

капітальний ремонт відмостки Академічного ліцею № 3 
Обухівської міської ради Київської області

капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку Академічного 
ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області
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капітальний ремонт сходових клітин Дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Світлячок» 

капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» 
Обухівської міської ради Київської області 

капітальний ремонт приміщень пральні Дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу (ясла-садок) «Веселка» 

капітальний ремонт електропроводки в приміщенні харчоблоку 
Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Обухівської міської ради Київської області 
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капітальний ремонт території Красненського Першого закладу 
дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради 
Київської області 

капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика Красненського 
Першого закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської 
міської ради Київської області  
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капітальний ремонт топкової з встановленням теплового лічильника  в Германівському закладі дошкільної освіти «Сонечко» 
Обухівської міської ради Київської області

капітальний ремонт вхідних груп ДНЗ «Веселка» 

поточний ремонт стелі кабінету хімії і біології 
Академічного ліцею №4 .

капітальний ремонт класу початкової школи 
Академічного ліцею №1 ім.А.С.Малишка 

капітальний ремонт системи опалення та електрообладнання в 
приміщенні Красненського Першого закладу дошкільної освіти 
«Капітошка» Обухівської міської ради Київської області  
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поточний ремонт інженерних мереж в Академічному ліцеї №1 
ім.А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області 

поточний ремонт групи «Ромашка» ДНЗ «Дударик» 

встановлення перегородок у внутрішніх вбиральнях 
Краснослобідського навчально-виховного комплексу  
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
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КНП Обухівської міської ради«Обухівський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

ШТАТ
183

працівники

Укладено
51787

декларацій

Ареал надання медичної допомоги:

Обухівська міська
територіальна громада

Козинська селищна
територіальна громада

Приєдналися в 2021 р.:
3 сільські амбулаторії сіл: 

Перше Травня, Красна Слобідка, 
Германівка, 7 ФАПів: Копачів, 

Мала Вільшанка, Семенівка, Кулі, 
Дерев'яна, Деремезна, Перегонівка. 

Приєдналися відповідно до Договору 
про співробітництво з Козинською СТГ:

 Козинська АЗПСМ
Великодмитровицька АЗПСМ

3 фельдшерські пункти сіл: 
Старі Безрадичі, Підгірці, Креничі

МЕДИЦИНА                                                                            На варті здоров'я 

2021 – рік медицини в громаді
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Щеплення від COVID-19:

Центр масової вакцинації м. Обухів
5    пунктів щеплення: 

2 у місті 3 в селах громади 

Отримали першу дозу – 24 602 особи (85,1%) 
                           дві дози – 22 521 (77,9%)

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

Комплексна  програма  розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я,
що надають  медичну допомогу на території

Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки»:

заплановано 5 740 700 грн 

профінансовано 5 196 338,65 грн 
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Амбулаторії с. Красна Слобідка та с. Германівка  забезпечено  двома  автомобілями  санітарного 
транспорту

В Германівській амбулаторії ЗПСМ встановлено новий сучасний гематологічний аналізатор крові

Капітальний ремонт фасаду і даху Обухівської амбулаторії ЗПСМ №3, мкр-н. Яблуневий, 20а –
995 078,66 грн

Для сільських амбулаторій закуплено шафи медичні, електрокардіографи, персональні 
комп'ютери, багатофункціональні пристрої - 170 167,98 грн

Програма «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали від Чорнобильської 
катастрофи»: відшкодовано вартість безкоштовних рецептів на суму 1 229 876,74 грн

61



КНП ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

Штат: 94 - лікарі
            230 - середній персонал
            130 - молодший персонал
            68 - інші категорії

Стаціонар на 285 ліжок:
               160 - м.Обухів
               125 - в м.Українка

Поліклініки в м.Обухів та м.Українка з потужністю 1008 відвідувань в день.

Проліковано  пацієнтів у стаціонарі - 7231 чоловік
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Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я:  на розвиток
лікарні  Обухівською міською радою виділено - 26 470 600 грн

Придбано  медичне обладнання
на суму - 4 068 600 грн:
   колоноскоп
   гастроскоп
   відеоендоскопічна система
   наркозно-дихальний апарат з компресором
   Інше медичне обладнання, меблі та матеріали

За кошти державного бюджету придбано: 
   дефібрилятори - 3 шт.
   централізовані моніторингові станції – 2 шт.
   рентген-апарат
   комп'ютерний томограф
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Проведена киснева магістраль на 160 кисневих точок
Проєктно-кошторисна документація на встановлення пожежної сигналізації знаходиться в 
стадії розробки.

Реконструйовано відділення невідкладної медичної
допомоги з відкриттям двох рентген – кабінетів

Відкрито інсультне відділення та відділення гемодіалізу
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Штат:
   21 лікар
   18 середніх медпрацівників

КНП ОМР « Обухівська стоматологічна поліклініка»
включає:
   стоматологічну поліклініку в м. Обухів
   відділення в м. Українка  на 250 відвідувань в зміну
Фінансування за рахунок:
   коштів Національної служби здоров'я України  НСЗУ - 17,6%
   місцеві бюджети (Обухівська міська ТГ та Козинська СТГ) - 23,8 %  
   позабюджетних надходжень (надходження від надання платних послуг) - 58,6 %

Протягом 2021 року надходження - 9 млн 237,2 тис. грн
З них:
- НСЗУ – 1 млн. 626,6 тис. грн
- місцевий бюджет громади -  1 млн 243,4 тис. грн (комунальні послуги, пожежна сигналізація, 
   інші некомунальні послуги, матеріальна допомога на оздоровлення не медичних працівників, 
   премія усіх працівників медзакладів, утримання двох стоматологічних кабінетів – 
   с. Германівка, мркн. Яблуневий)
- субвенція Козинської СТГ ( по договору співпраці) -  960,5 тис. грн
- позабюджетна складова (надходження від платних послуг)  – 5 млн 406,7 тис. грн 

Всього в 2021 році видатки закладу склали 8 млн 652,0 тис. грн
За минулий рік прийнято 41692 пацієнта               Надання послуг з протезування  600 чоловік

Пільгове протезування осіб, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи - 40 чоловік 
на суму 197,6 тис. грн 
З них профінансовано:
Обухівською міською ТГ - 100,7 тис. грн,                         Українською міською ТГ – 45,8 тис. грн, 
Козинською селищною ТГ – 40,9 тис. грн
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Охорона навколишнього природного середовища

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) в 2021 році характеризується як низький.
Всього проаналізовано проб - 3460 
Середні показники:
·   діоксиду азоту - 1,8 ГДК  с.д

·   діоксину сірки - 0,7 ГДКс.д

·   завислих речовин - 0,3 ГДКс.д

·   оксиду вуглецю - 0,3ГДКс д

В режимі онлайн  працює  система  моніторингу атмосферного повітря по вул. Київській, 117 

Встановлено три  громадські  станції спостереження якості повітря  від виробника  Eko City: 

·   вул. Каштанова, 23 - «Безпечний Обухів-5»

·   вул. Київська, 76 (Дитяча школа мистецтв  м. Обухова) - «Безпечний Обухів-2»

·   вул. Промислова, 14-а (адмінприміщення ТОВ «Тарком Екосервіс») - «Безпечний Обухів-1» 
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Робота комісій: 

·   12 виїзних засідань комісії Виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень  на  території 
   громади
·   проведено обстеження та  маркування  132  дерев,  які  потребують  видалення  або  санітарного 
   обрізування
·   обстеження 159 земельних  ділянок, намічених для приватизації, на наявність зелених насаджень

Прийнято рішення Обухівської міської ради №286-9-VІІІ від 22 квітня 2021 року про створення 
ландшафтного дендропарку місцевого значення на території зеленої зони орієнтовною 
площею 5,86 га, що розташована між вулицями Київська та Піщана поруч з міським центральним 
стадіоном імені В.О. Мельника  

Поводження з побутовими та небезпечними відходами:

·   роздільне збирання твердих  побутових  відходів (діє  технологічна  схема  на  два  контейнери)
·   збирання небезпечних відходів (ртутних ламп та побутових батарейок), які відсортовуються та 
   накопичуються у спеціалізованих контейнерах по місту
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1663 - проєкти рішень  про затвердження проєктів і технічної документації  із землеустрою, надання 
дозволів на розробку проєктів; 

28 - договорів оренди на загальну площу 12,9486 га

1  - рішення на розробку детальних планів території;

7 - звітів про експертну грошову оцінку  по  продажу  земельних  ділянок  комунальної  власності  не
сільськогосподарського призначення на загальну суму 4 099 093, 87 грн

2 - проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з подальшим продажем на
земельних торгах (аукціоні) – на загальну суму 110 715,38 грн
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Відділ інформаційних технологій та електронного урядування

Міська комплексна Програма «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки

Основні заходи та роботи:

-  Впроваджено новий електронний реєстр жителів громади 

    та адресний реєстр

-  Встановлення додаткових оглядових камер відеоспостере-

   ження на місцях проведення масових заходів

-  Організація, технічний супровід онлайн-трансляцій та 

   засідань міської ради, виконкому та комісій

-  За умовами "Інтернет-субвенції" від Мінцифри реалізовано 

   підключення швидкісного оптичного інтернету в с. Макарівка

-  Робота над оприлюдненням відкритих даних (навчання працівників, підготовка даних) 

-  Робота над створенням міського геоінформаційного 

   інтернет-порталу

-  Техпідтримка при проведенні онлайн-голосувань 

   за проєкти громадського бюджету та електронні петиції
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Правове забезпечення

Перевірені на відповідність нормам чинного законодавства та відповідність локальним актам:
·   2102 рішення міської ради
·   644 рішення виконавчого комітету міської ради
·   1295 розпоряджень міського голови

 Підготовлено:
·   42 висновки про невідповідність проєктів рішень чинному законодавству 
·   18 проєктів рішень виконавчого комітету
·   7 розпоряджень міського голови

До відділу надійшло: 
   428 вхідних документів, з яких 13 звернень громадян
   89 позовних заяв, в яких Виконавчий комітет та міська рада є відповідачами та третіми особами

До судів різних інстанцій подано 6 позовних заяв

Прийнято участь у розгляді  судових справ різних категорій (приблизно 208 судових засідань) в 
судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій
 
Підготовлено та подано до суду 89 відзивів та заперечень на позовні заяви, де Виконавчий комітет 
та  міська рада є відповідачем або третьою особою. 
  
Розглянуто 343 адміністративні справи (до адміністративної відповідальності притягнуто 258 осіб)
Загальна сума накладених адміністративних штрафів склала – 88 383 грн
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Соціальний захист населення

Місцевий бюджет
Комплексна програма «Турбота» Обухівської міської територіальної громади:
- матеріальна допомога громадянам, які проживають на території Обухівської міської ТГ (3414 осіб) – 
  11 101,7 тис. грн
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю І групи із супроводом (5 осіб) - 
   76,4 тис. грн
- послуги телефонного зв'язку  (83 особи) - 28,1 тис. грн
- проїзд 1 раз на рік (пільгові категорії ЧАЕС) 36 осіб - 25,7 тис. грн
- пільги на житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників АТО/ООС (36 осіб) - 
   228,7 тис. грн
- компенсація виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги (72 особи) - 338,6 тис. грн
- закупівля продуктових наборів (682 особи) - 142,9 тис. грн
- компенсація за пільговий проїзд - 915,1 тис. грн
- фінансова підтримка громадських
   організацій, які діють на території 
громади (7 організацій) -449,1 тис. грн 
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Державний бюджет

- щорічна   грошова  допомога  особам з  інвалідністю  внаслідок  війни,  учасникам  бойових  дій, 
   постраждалим учасникам Революції Гідності, особам, які мають особливі заслуги перед Батьків-
   щиною, членам сімей загиблих (1121 особа) – 2 374,4 тис. грн
- виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової служби (21 особа) - 
   59,3 тис. грн
- психологічна реабілітація учасників АТО/ООС (11 осіб) - 128,3 тис. грн
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/ООС (15 осіб) - 202,0 тис. грн
- професійна адаптація учасників АТО/ООС (1 особа) - 3,7 тис. грн
- забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР (29 осіб) - 578,9 тис. грн
- виплати додаткової відпустки 1 та 2 категорії ЧАЕС (118 осіб) – 1 082,9 тис. грн
- соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (компенсація на продук-
   ти харчування) 1136 осіб – 3 729,6 тис. грн; 109,9 тис. грн -  компенсація на щорічне оздоровлення
- надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам (417 осіб) – 6 373,0 тис. грн
- допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю
   з дитинства, допомога при народженні дитини; допомога у зв'язку 
   з вагітністю та пологами (2826 осіб) – 59 405,0 тис. грн
- пільги на житлово-комунальні послуги (2713 осіб) – 
   22 559,6 тис. грн
- субсидії на житлово-комунальні послуги 
   (3190 домогосподарств) – 35 799,3 тис. грн
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Забезпечення санаторно-курортного лікування:

- особи з інвалідністю (11 осіб) - 91,5 тис. грн 
- 1 особа спинального профілю - 25,1 тис. грн
- ЧАЕС (90 осіб) - 739,7 тис. грн

Видано одноразової натуральної допомоги 
«Пакунок малюка» - 20 пакунків 

Підготовка виплати компенсації за 
«Пакунок малюка» - 350 заяв

Грошова компенсація на придбання житла:
- для учасників бойових дій на території інших 
   держав - 2 житлових приміщення - 1 676,6 тис. грн
- для осіб з інвалідністю та сім'ям загиблих – 
  2 житлових приміщення – 1 847,1 тис. грн
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Територіальний центр надання соціальних послуг

42,5 штатних одиниць
190 осіб отримувачів соціальної допомоги вдома

У підпорядкуванні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання у селі Германівка - 
22 особи, штат - 9 працівників.
успішно функціонує Університет третього віку (відкрито з жовтня 2018 року) – 19 факультетів, більше 
120 відвідувачів
Результати: 
   заміна вхідних дверей, утеплення кабінету, ремонт в комп'ютерному класі, заміна стільців в 
   актовій залі - приміщення по вул. Каштановій, 4
   для відділення стаціонарного догляду в с. Германівка закуплено бойлер та смарт-телевізори, 
   проведено кабельне телебачення
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Соціально-правовий захист дітей та сім'ї

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК:
·  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - 608 090 грн (73 путівки)
·  матеріальна допомога на оздоровлення сімей з дітьми загиблих військовослужбовців в зоні 
  проведення АТО/ООС та сім'ї з дітьми Героя Небесної Сотні - 15 осіб, на суму - 141 000,0 грн
·  організація і проведення військово-патріотичного табору «Обухівська СІЧ» - 150 000,0 грн

Загальна сума на оздоровчу кампанію – 899 090 грн
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Виділено та реалізовано коштів - 1 514 424 грн
Заходи:
• придбання продуктових наборів родинам загиблих та померлих воїнів АТО/ООС – 75 000 грн
• розважальні та виховні заходи для дітей – 88 000 грн
• різні види  матеріальної допомоги для дітей та родин пільгових категорій – 558 000 грн
• пасажирські перевезення дітей пільгових категорій - 34 624 грн
• новорічно-різдвяні свята для дітей та родин пільгових категорій – 150 710 грн
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Молодіжна політика та спорт
Міська цільова Програма розвитку молодіжної  політики, фізичної культури і спорту на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 3 835 100 тис. грн

Проведено 35 міських та 17 обласних заходів з олімпійських та не олімпійських видів спорту
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Молодіжні заходи

Наметовий військово-патріотичний табір «Обухівська Січ»                                         День позитиву

MOLOD-FEST                            Вечір спортивної слави                                             Молода людина року
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Культура 
Загальний обсяг фінансування відділу культури, національностей та релігій 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області:

Мережа закладів культури Обухівської міської ТГ: 
Центр культури і дозвілля  1                     Сільські клубні установи  8 

Сільські будинки культури  9                      Міські будинки культури  2

72 клубних формувань, у тому числі:

31 дитяче аматорське формування

59 (керівників та спеціалістів, з них 38 керівників гуртків)

до 700 дітей учасників гуртків

35 святкових концертів

2021 рік - 29 441 152 грн

   Загальна сума фінансування по відділу КНР - 29 441 152 грн

   Програма культурно-мистецьких заходів - 2 814 134 грн

   Фінансування закладів культури відділу КНР - 24 944 764 грн

   Видатки на бухгалтерію відділу КНР - 1 682 253 грн
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Школи мистецтв:

загальний обсяг фінансування за 2021 рік — 7 947 443,03 грн

Дитяча школа мистецтв м. Обухів:

5 відділів     300 учнів      30 педагогів Германівська школа мистецтв:
5 відділів       126 учнів        7 викладачів
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Об'єднання  «Майстри народної та сучасної творчості 

м. Обухів «ДЕРЕВОРІД»:

   6 напрямків народної діяльності

   10 напрямків «hand made» 

   30 майстрів народної й сучасної творчості

   20 майстер-класів 

   25 виставок

Музейні заклади:
загальний обсяг фінансування на 2021 рік - 2 902 027,56 грн
Обухівський краєзнавчий музей ім. Юрія Домотенка:

 Кількість штатних одиниць - 5

   Музей відвідали -  825 чол. (562 – дітей)
   Екскурсій – 86  

   Кількість  предметів основного фонду, що експонувались протягом року у музеї — 19 тис. 450 одиниць

   Кількість  виставок  – 12

Літературний меморіальний музей-садиба Андрія Малишка:

   2 штатні одиниці              500 відвідувачів              43 екскурсій
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Бібліотечні заклади:

загальний обсяг фінансування на 2021 рік — 3 769 465,16 грн

   Обухівська ЦПБ - 1

   Міські бібліотеки - 2

   Сільські бібліотеки - 16

   Спеціалізована бібліотека -1

   Бібліотекарі — 22 

   Читачів – 8 494 чол.

   Бібліотечний фонд – 287 247 
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Здобутки колективів закладів культури
(центру культури і дозвілля, будинків культури, шкіл мистецтв Обухівської міської ТГ за 2021 рік)

Комплексна Програма культурно-мистецьких заходів 
на території Обухівської міської  територіальної громади 
на 2021-2025 роки
Сума витрат за 2021 рік – 2 814 134 грн

Проведено близько 70 культурно-мистецьких заходів:
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Наші творчі колективи: 
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Найяскравіші події року:  

Встановлення Національного рекорду України «Наймасовіший український танець дівчат з вишиваними 
рушниками» до 30-ї річниці Незалежності України 

Відкриття Обухівської Льодової ковзанки
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ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
КП Обухівської міської ради «Обухівська міська варта»

Напрямки діяльності (кількість випадків співпраці):
державна служба з надзвичайних  ситуацій – 68
питання благоустрою та спільні патрулювання з органами Національної поліції - на постійній основі
відділ у справах  дітей та   сім'ї – 41
відділ молоді, фізичної культури та спорту - 75
відділ економіки – 32
військовий комісаріат – 157
Служба безпеки України - 25
допомога спеціальним службам  - 63
спільні заходи по дотриманню правил поводження з твердими побутовими відходами - 49
самостійні патрулювання - 1086
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Адреса: м. Обухів, вул. Київська, 148-Г
Для оперативного реагування -
телефонна "гаряча лінія": +38 (096) 180-84-62

НА ВАРТІ БЕЗПЕКИ Й ПОРЯДКУ

Опрацьовано:
 фізичних  звернень громадян - 563
звернень на черговий телефон -  874
звернень через телеграм канал «Безпечне місто Обухів» - 5319

Відреаговано та попереджено правопорушення:
у сфері благоустрою – 1612 (322 протоколи на розгляд адміністративної комісії ОМР)
93 протоколи про адміністративні правопорушення за територіальною належністю 
1439 проявів дрібного хуліганства
627 фактів куріння у заборонених місцях 
398 випадків розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у заборонених  законом місцях 
       або поява у громадських місцях у нетверезому стані 
467 фактів порушення громадського порядку 
49 супроводів правопорядку на масових заходах  
1272 випадка роз'яснювальної роботи у сфері дотримання правил благоустрою 
63 випадки іншої допомоги громадянам та посадовим особам 
18 випадків порушення правил утримування домашніх тварин 
78 фактів порушення правил торгівлі
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483

163

130

27

163

тематичні, видано довідок

соціально-правові, видано довідок

читальний зал відвідали

надано консультацій

всього

АРХІВ

На зберіганні знаходиться:                                   Оцифровано 150 справ
 127 фондів
8260 справ                                                                Створено 11907 файлів 

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН ЗА 2021 РІК
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Центр надання адміністративних послуг     створений в 2014 році           
надаються адміністративні послуги згідно з переліком 

затверджено 268 послуг                                                                                         13587 звернень за 2021 рік

За рахунок Програми «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 7 робочих місць адміністраторів обладнано новою 
технікою, облаштовано меблями для надання послуг з видачі паспортів та соціальних послуг. 
Отримано державну субвенцію у розмірі 310,0 тис. грн. для закупівлі станції з виготовлення 
паспортних документів
ЦНАП-це зручно:
   достатній перелік адміністративних послуг, які є найнеобхіднішими для більшості громадян
   пристосоване приміщення, безбар'єрне, відкрите (некабінетне), комфортне, адаптоване до 
   потреб різних груп відвідувачів;
   клієнтоорієнтований режим роботи (це вимога Закону) 
   робота в Центрі здійснюється за принципом "Єдиного вікна", тобто прийом документів та видача 
   результатів проводиться через адміністраторів  
    зручні часи прийому
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Групи послуг у ЦНАП:

Послуги з питань 

реєстрації нерухомості                                                     

Послуги з реєстрації бізнесу

Послуги з реєстрації/зняття 

з реєстрації мешканців      

Видача відомостей з державного 

земельного кадастру

Державна реєстрація земельних ділянок                                                      Послуги місцевого значення

Послуги державної архітектурно –будівельної інспекції 

Графік роботи 
державного реєстратора:

Понеділок, середа, четвер: 08.00 – 17.00
Вівторок:                                  08.00 – 20.00 
П'ятниця:                                   08.00 – 15.45
Обідня перерва                        12.00 - 12.45

Графік роботи віддаленого
робочого місця адміністратора:

Понеділок, середа, четвер: 08.00 – 17.00
Вівторок:                                  08.00 – 20.00 
П'ятниця:                                   08.00 – 15.45

Графік роботи:

Понеділок, середа, четвер:     08.00 – 17.00
Вівторок:                                     08.00 – 20.00 
П'ятниця:                                       08.00 – 15.45
Субота:                                         08.00 – 15.00
Вихідний – неділя, святкові та неробочі дні
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