
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження програми «Розвиток, ремонт  

та утримання  об’єктів житлово-комунального  

господарства, благоустрою та соціально-культурного  

призначення Великодимерської об’єднаної  

територіальної громади  на 2019-2023 роки» 

 

 

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів»,  наказу Державного комітету з питань 

житлово-комунального господарства від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження 

Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», з 

метою проведення ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, проведення 

робіт з санітарної очистки територій населених пунктів громади, озеленення та 

благоустрою,  у зв’язку з завершенням терміну дії цільових програм у напрямку 

благоустрою, будівництва та ремонтів об’єктів комунальної власності, враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійних комісій з питань планування фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків та з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, селищна  

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму «Розвиток, ремонт та утримання  об’єктів  житлово-комунального 

господарства,  благоустрою та соціально-культурного  призначення Великодимерської 

об’єднаної  територіальної громади  на 2019-2023 роки, що додається.  

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради здійснювати оплату заходів затверджених у вказаній Програмі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємства, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 
 

Селищний голова                                                            А. Бочкарьов 

  

смт Велика Димерка 

20 грудня 2018 року  

№ 371 XVIII – VІІ 
 



                                                                                       Додаток № 1 

до рішення селищної ради 

  від 20.12.2018 року № 371 

                                                                                                       XVIII – VІІ 
 

 

 

 

 

 

Програма 

програми розвитку,  ремонту та утримання  об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 

2019-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми розвитку, ремонту та утримання   об’єктів житлово-комунального 

господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення  

Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки 

 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

2 

Розробник програми Відділ капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету  

Великодимерської селищної ради 

3 

Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради, КП 

«Великодимерське» 

6 
Учасники програми Підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності 

7 Термін реалізації програми 2019-2023  

8 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, державний бюджет, 

інші джерела не заборонені 

законодавством  

9 

Орієнтовний  обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми  

Кошти міського бюджету: 

2019 рік – 30000,0тис.грн.; 

2020 рік – 30000,0 тис.грн.; 

2021 рік – 30000,0 тис.грн.; 

2022 рік -30000,0 тис.грн.; 

2023 рік – 30000 тис.грн. 
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Розпорядник коштів Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради, КП 

«Великодимерське» 

          

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Передумови прийняття Програми  розвитку, ремонту та утримання 

об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-

культурного призначення Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади  на 2019-2023 роки (далі - Програма).  

Програма розроблена з метою реалізації на території громади  державної 

політики, власних повноважень виконавчих органів селищної  ради в сфері 

розвитку, ремонту  та утримання житлово-комунального господарства, 

інженерно-транспортної інфраструктури та соціально-культурного 



призначення,  створення умов щодо утримання, відновлення і захисту 

сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами. Програма розроблена 

з урахуванням пріоритетів і завдань проекту Стратегії розвитку 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади та визначає основні цілі 

і заходи до   2023 року.  

Основні виконавці програми:  

- виконавчий комітет Великодимерської селищної ради; 

- комунальне підприємство «Великодимерське». 

 1.2 Досвід реформування та розвитку житлово-комунального господарства 

європейських країн. 

Сьогодні в Європі успішно працюють 3 моделі реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства: англійська, французька та німецька. 

Англійська модель працює на основі  суспільно прийнятних і комерційно 

привабливих умов у комунальному секторі, провівши повну приватизацію 

об’єктів житлово-комунального господарства. Спочатку там було об’єднано 

муніципальні водоканали в межах 10 регіональних державних компаній, а 

потім їх приватизовано. Перед цим уряд списав усі борги комунальних 

підприємств, узяв на себе видатки на модернізацію їхньої інфраструктури й 

провів її паспортизацію. На відміну від англійської моделі, у більшості 

європейських країн комунальна інфраструктура перебуває в муніципальній 

власності, а приватні оператори експлуатують її на умовах договору концесії. 

Практичним завданням реформування сектору житлово-комунального 

господарства у Німеччині було створення ринку житлових і комунальних 

послуг на засадах конкуренції. Німецька модель передбачає тип 

реформування, коли підприємства галузі стають акціонерними компаніями, 

основним пакетом яких володіє муніципалітет. Головною проблемою змін 

такого типу стала побудова системи ефективного муніципального 

самоврядування, на яке мала спиратися система житлово-комнального 

господарства  на місцях. Першим кроком була відмова від надання соціальної 

допомоги населенню через комунальні підприємства й перехід до адресного 

субсидування. Субсидії надавали малозабезпеченим родинам залежно від 

рівня їхніх доходів. Бюджетні кошти, які звільнилися, було спрямовано як 

інвестиції в модернізацію мереж та устаткування й на капітальні ремонти 

інфраструктури. За німецькою моделлю вибудовувався сектор житлово-

комунального господарства в Нідерландах, Бельгії, Австрії та країнах 

Скандинавії. Третя модель реформування житлово-комунального 

господарства  в Європі належить Франції – країні з потужним державним 

сектором. Хоча її приватний бізнес, який надає послуги з водопостачання, має 

чи не найдавнішу на континенті традицію – приблизно сторічну. Зокрема, 

тамтешнім компаніям належить ініціатива будівництва комунальних мереж у 

містах. Французька модель, таким чином, є компромісом між двома 

описаними вище: вона передбачає об’єднання муніципальної власності на 

об’єкти житлово-комунального господарства та управління приватного 



бізнесу ними на умовах довгострокових договорів оренди й супутніх 

інвестиційних угод. 

1.3. В Україні муніципалітети працюють застосовуючи різні форми 

розвитку комунального господарства. Зокрема у Великодимерській об’єднаній 

територіальній громаді наряду з комунальними підприємствами, такими як КП 

«Великодимерське», КП «Руднянське»,  надання житлово-комунальних 

послуг здійснює приватне підприємство ПП «Комунальник-Ш».  

Утримання об’єктів соціально-культурного призначення здійснюють 

підприємства на балансі яких перебувають такі об’єкти за рахунок коштів 

місцевого бюджету, зокрема виконавчий комітет Великодимерської селищної 

ради, КП «Великодимерське» КЗ «Центр дозвіллля та спорту», комунальні 

заклади «Великодимерське навчально-виховне об’єднання», «Бобрицьке 

навчально-виховне об’єднання»   «Руднянське навчально-виховне 

об’єднання»,   «Шевченківське навчально-виховне об’єднання,  «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання». 

Відсутність фінансових ресурсів у попередні роки не дозволяла належним 

чином утримувати  об’єкти житлово-комунального господарства, інженерно-

транспортної інфраструктури та соціально-культурного призначення 

комунальної власності громад. 

Змінити ситуацію у цьому напрямку стало можливим завдяки  об’єднанню 

громад та політиці  децентралізації яку проводить держава.   

ІІ. Аналіз стану об’єктів благоустрою, інженерно-транспортної 

інфраструктури,    житлово-комунального господарства та соціально-

культурного призначення  Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади 

 2.1. Благоустрій  

Благоустрій - це комплекс заходів для створення сприятливих умов 

життєдіяльності мешканців громади, що здійснюються з метою раціонального 

використання території громади, належного утримання, відновлення та 

охорони об’єктів благоустрою.  

Великодимерська об’єднана територіальна громада займає площу 

13945,56 га. 

До складу громади входить 12 населених пунктів, а саме: смт.Велика 

Димерка, села Бобрик, Гайове, Шевченкове, Рудня, Жердова, Тарасівка, 

Михайлівка, Підлясся, Вільне, Покровське та Захарівка. 

Проблеми утримання в належному стані об’єктів благоустрою, 

озеленення, відновлення об’єктів благоустрою потребують комплексного 

вирішення. Всі об’єкти благоустрою, у тому числі дороги, тротуари, 

освітлення населених пунктів, прибудинкові території, озеленення, територія 

приватної забудови,  потребують постійного і належного утримання, 

своєчасного проведення ремонтів, на що, в свою,  значні кошти.  

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 

фінансування робіт з комплексного благоустрою, а також встановлює певний 



перелік заходів щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою та 

санітарного стану. 

Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути 

спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, 

підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.  

До об’єктів благоустрою населених пунктів належать:   

- території загального користування: 

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини; 

в) майдани, площі, бульвари, алеї; 

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні     

доріжки, майданчики для паркування транспортних засобів; 

ґ) місця поховань; 

д) інші території загального користування; 

- прибудинкові території; 

- території будівель та споруд інженерного захисту територій. 

- до об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах 

населених пунктів. 

До елементів благоустрою належать: 

а) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, 

пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 

б) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж 

вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах та інших об'єктах 

благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на 

прибудинкових територіях; 

в) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

г) засоби, обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

ґ) технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

д) будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

е) малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського 

транспорту, фонтани, питні фонтани, перголи, альтанки, грибки, гардероби, 

декоративні скульптури, пам'ятники, кабіни для роздягання, бювети, лави, 

урни, паркани, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни); 

є) побутове та комунальне обладнання території житлової забудови 

(сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення); 

ж) споруди водопостачання на  об'єктах  благоустрою  (насосні станції 

біля водойм для поливу,  пожежні водойми,  водойми, в тому числі штучні,  

гідранти, шахтні та механічні колодязі, пункти заправок водою поливально - 

мийних машин). 

Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів 

поділяють на такі види: 

 капітальний ремонт; 

 поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних  

споруд поділяється на середній та дрібний); 

 утримання. 



 

Дороги та тротуари 

В громаді нараховується 312 вулиць та 11 провулків. Загальна 

протяжність доріг  в громаді становить 288,68 км, у  тому числі з твердим 

покриттям – 123,88 км. 

До об'єднання  громади роботи  у сфері благоустрою виконували  4 

комунальних підприємства створених відповідними сільськими радами, 

зокрема КП «Великодимерське» КП «Руднянське», КП «Шевченківське» та 

КП «Побут».  На сьогоднішній день  комунальні підприємства перебувають у 

стадії реорганізації,  а виконання робіт та послуг в галузі комунального 

господарства та благоустрою забезпечує КП «Великодимерське» 

Великодимерської селищної ради. 

Утримання  доріг  державної власності, що проходять у межах громади  

здійснює Служба автомобільних доріг у Київській області   (дорога 

регіонального значення Рудня – Гоголів – Бориспіль) та Департамент 

регіонального розвитку Київської ОДА (дороги місцевого значення: Рожни - 

Велика Димерка – Гоголів; Залiсся – Заворичі - станція Бобрик; Шевченкове – 

Русанів; Залiсся – Заворичі; Рожни - Велика Димерка – Гоголів - залізничний 

тупик - Велика Димерка; Рудня – Гоголів –Бориспіль – Тарасівка – Захарівка 

– Жердова; Жердова – Куйбишеве; Пiдлiсся – Рудня – Гоголів – Бориспіль;  

Шевченкове – Бервиця;  Рудня – Фрунзівка;  Богданівка - Велика Димерка).  

Утриманя доріг комунальної власності здійснює КП «Великодимерське» 

Великодимерської селищної ради, а також до виконання робіт залучаються 

суб'єкти господарювання у яких в наявності дорожня техніка, зокрема ТОВ 

«Регіон-2001», ТОВ «Полісся» та інші. 

Крім доріг, постійного утримання потребують тротуари, місця 

загального користування, зелені зони. 

У зв’язку із щорічним виконанням робіт з будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту доріг та тротуарів, кількість об’єктів для постійного 

механізованого прибирання збільшується.  

Особлива увага держави у сфері дорожнього господарства останнім 

часом направлена на впровадження  заходів по пристосуванню вулично-

шляхової мережі для пересування маломобільних груп населення та 

будівництву велодоріжок. Вимоги законодавства підлягають обов'язковому 

врахуванню при проектуванні об'єктів транспортної інфраструктури. 

 

Зливова каналізація. 

Відсутність мереж зливової каналізації та  відсутність поліпшеного 

дорожнього покриття на окремих ділянках вулиць призводить до підтоплення 

вулиць та територій населених пунктів громади під час наднормових опадів. 

Для забезпечення належного відведення атмосферних опадів з дорожнього 

покриття та територій житлової забудови у найбільш проблемних місцях вкрай 

необхідно улаштування локальних ділянок зливової каналізації.  

Зовнішнє освітлення. 



Зовнішнє освітлення доріг в громаді забезпечується кабельними 

мережами загальною протяжністю  132,07 км,  що налічують 1908 світлоточок, 

які обладнані лампами ДРЛ-250, ДНаТ-150 та LED. 

Упродовж 2018 року в громаді успішно реалізовано проекти із 

модернізації мереж вуличного осітлення з заміною ламп на світлодіодні. 

Всього було встановлено 93 світильники в с.Бобрик та  229 світильників в смт 

Велика Димерка. 

У зв’язку з приєднанням територій є необхідність у продовженні робіт з 

розвитку мереж зовнішнього освітлення.  Зважаючи на стан мереж, необхідно 

невідкладно провести роботу з інвентаризації мереж та їх модернізації із 

заміною енергоємких ламп на енергозберігаючі в усіх населених пунктах 

громади. 

 

Зелені насадження 

Значна частина зелених насаджень громади  досягла вікової межі та 

потребує постійного оновлення і належного утримання, а зелені зони - 

своєчасного виконання капітального ремонту та реконструкції. Протягом 

останніх років проведена значна робота по кронуванню зелених насаджень у 

місцях проходження ліній електропередач, уздовж автомобільних доріг. 

Близько 100 дерев висаджено під час проведення місячників благоустрою в 

громаді. Однак необхідно збільшувати площі зелених насаджень в місцях 

загального користування шляхом створення нових парків та скверів. Крім 

того, існує потреба у проведенні інвентаризації та паспортизації об'єктів 

зеленого господарства. 

Дитячі та спортивні майданчики 

В громаді налічується 15 дитячих та 3 спортивних майданчики. За 

останній рік проведено роботи зі встановлення дитячих та спортивних 

майданчиків в населених пунктах Великодимерської об'єднаної 

територіальної громади. В смт Велика Димерка встановлено силові тренажери, 

побудований сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям, 

встановлено дитячий майданчик в с. Підлісся. Придбано дитячі та спортивні 

майданчики для всіх навчальних закладів. Проте, місця загального 

користування та масового відпочинку мешканців громади  потребують 

продовження проведення робіт з їх капітального відновлення. 

Місця відпочинку 

На території громади розташовано 34 водних об'єктів : 31 озеро та 3 малих 

річки (Трубіж, Кривая Рудка) які є місцями масового відпочинку мешканців 

громади. Проблемним залишається питання утримання водних об'єктів, 

створення організованих місць масового відпочинку в громаді. 

Відповідно до стратегії розвитку громади до 2077 року в громаді заплановано 

будівництво рекреаційного парку на території смт.Велика Димерка. 

Потребує  проведення робіт з благоустрою і центральна частина смт. 

Велика Димерка – місце проведення масових міроприємств у громаді . 

 

Кладовища 



На території громади налічується 12 кладовищ. Діючі кладовища 

потребують утримання та відновлення. 

  Діючі кладовища, окрім тих що розташовані в смт.Велика Димерка,  не 

мають паспортів та відповідно оформленого землекористування. 

Першочерговим завдання у цьому напрямку є проведення паспортизації цих 

обєктів та виконання робіт з їх утримання в належному стані. 

Для забезпечення надання якісних послуг в громаді та забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про ритуальну службу» заплановано 

утворення ритуальної служби. 

 

Поводження з відходами 

Вивезення побутових відходів в громаді здійснює  КП 

«Великодимерське» на полігон ТОВ «Десна-2»,  що розташований в 

адмінмежах Рожівської сільської ради. 

Річних обсяг утворення відходів становить від 970000 до 1200000 м3. 

У звязку з тим, що полігон ТОВ «Десна-2» майже вичерпав свої можливості 

щодо подальшої експлуатації та прийому відходів, на даний час гостро стоїть 

питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу. 

Крім того, потребує впровадження система роздільного збору побутових 

відходів та особливої уваги потребує утилізація відходів городини. Для 

організації роздільного збору побутових відходів вкрай необхідно 

будівництво майданчиків та їх оснащення відповідними контейнерами. 

Для забезпечення надання якісних послуг по  вивезенню побутових 

відходів у 2018 році за бюджетні кошти було придбано спеціалізовий  

автомобіль (МАN вантажопідймністю 12 т) для КП «Великодимерське». 

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства у сфері 

поводження з відходами в громаді у 2019 році заплановано проведення 

конкурса на визначення надавача цих послуг. 

 

 

 

 

2.2. Житлове господарство 

Житловий фонд громади  налічує  7018  індивідуальних житлових будинків 

та 49 багатоквартирних будинків у тому числі: 

 одноповерхових – 2;  

 двоповерхових – 26;  

 трьохповерхових – 4;  

 чотирьохповерхових – 14;  

 пятиповерхових – 3.  

З них 2 гуртожитка, що розташовані в с. Рудня які підпадають під дію Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», вони потребують допомоги в проведенні капітальних ремонтів 



елементів будівель, їх термомодернізації, покращенні теплотехнічних 

властивостей та встановлення засобів обліку.  

Постійне недофінансування та відсутність дієвого механізму залучення 

коштів співвласників до заходів з ремонту житлового фонду, його 

реконструкції і модернізації призвело до погіршення технічного стану 

будинків. Крім того, більшість житлових будинків потребує проведення 

заходів з енергозбереження, так як вони були побудовані в період, коли 

необґрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами щодо 

виконання будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення 

матеріалоємності і трудоємкості будівництва, тому такі будинки на сьогодні 

не відповідають сучасним вимогам енергозбереження, комфорту. Сягнув 

критичної межі технічний стан внутрішньобудинкових мереж. Більшість  

будинків потребують заміни внутрішньобудинкових мереж 

електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонту дахів. 

  Щодо державної політики, то у 2015 році в напрямку реформи у сфері 

житлового господарства прийнято Закон України «Про особливості 

здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та у 2017 році 

прийнято нову редакцію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

за якими власники квартир багатоквартирних будинків отримали право 

самостійно приймати рішення з питань утримання спільного майна в 

багатоквартирному будинку та форми управління будинком. Крім того, чи не 

найголовнішим прогнозованим досягненням реалізації вказаних Законів є 

поява конкурентного ринку в сфері обслуговування житла. Однак, на 

сьогоднішній день практичне застосування положень вищевказаних Законів 

України повною мірою неможливе у зв’язку з незабезпеченням внесення змін 

до ряду нормативно-правових документів, які регулюють діяльність житлово-

комунальної галузі. На сьогодні тільки в одному будинку в с. Шевченкове 

співвласники будинку використали своє право та утворили ОСББ. Наразі, у 

2018 році було проведено  інформаційну  кампанію з роз’яснення питань, 

пов’язаних з управлінням багатоквартирними будинками в умовах 

сьогодення. На протязі 2019 року заплановано проведення конкурсу на 

визначення управітелів у багатоквартирних будинках громади.  

 

2.3. Інженерні мережі. 

Теплопостачання 

Теплопостачання об’єктів житлово-комунального та соціально-

культурного призначення здійснюється за рахунок індивідуальних котлів та 

котелень які розташовані безпосередньо на об’єктах. 

На протязі 2018 року 5  таких об’єктів було переведено з опалення газом 

на інші види палива, зокрема:  2 - на деревину та  3 - на електричне опалення,   

що дозволяє зменшити використання російського газу та зекономити  більше 

ніж                   100,0 тис.грн. на рік. 

 

Водопостачання та водовідведення 



сі багатоквартирні будинки населених пунктів громади обладнані 

системою водопостачання  та водовідведення. В громаді налічується 1540 

абонентів цетралізованого водопостачання та 964 абоненти водовідведення. 

 Джерелами водопостачання в громаді є :  

 2  водозабори;   

 8 свердловин;  

 2 колонки ; 

 106 колодязів.  

Протяжність мереж питного водопостачання  комунальної власності 

становить 12485 п.м. Надання послуг водопостачання забезпечують  одна 

насосна станція, 2 очисні споруди на 3 водонапірні башти. 

Протяжність мереж централізованого водовідведення становить 14000 

м.п.,  забезпечують водовідведення 4 очисних споруди та 6 насосних станцій. 

Надання послуг з водопостачання та водовідведення здійснюється  

комунальними підприємствами «Великодимерське»,  «Руднянське» та ПП 

«Комунальник – Ш».  

Значна кількість обладнання, встановленого на свердловинах,  насосних 

станціях та очисних спорудах,   а також самі мережі водопостачання та 

водовідведення  відпрацювали  свій термін експлуатації та потребують заміни. 

Однією із основних проблем водопровідно-каналізаційного господарства  є 

очисні споруди каналізації (а саме в  смт Велика Димерка та с. Шевченкове), 

реконструкція яких, потребує значних капіталовкладень.  

З метою визначення пріорітетних напрямків роботи у цій сфері, у 2018 

році була розроблена концепція розвитку водопровідно-каналізаційних мереж 

в с. Шевченкове та розпочато розроблення такої концепціїї для смт Велика 

Димерка. 

 

4. Обєкти соціально-культурного призначення 

До об’єктів соціально-культурного призначення належать:  

 дитячі дошкільні заклади; 

 заклади освіти; 

  об'єкти культури та  спорту. 

В громаді забезпечено надання  населенню освітніх, медичних та  

соціальних послуг.  

Обслуговування мешканців громади, проведення культурно-масових та 

спортивних заходів забезпечують 7 адміністративних будівель, 13 закладів 

освіти,  у тому числі  дошкільних - 7,  9 будинків культури, 2 спортивні 

комплекси та 7 медичних закладів.  

Водночас всі заклади потребують ремонту, реконструкції та 

модернізації, оскільки через брак коштів не утримувались належним чином та 

не відповідають сучасним вимогам з енергозбереження. 

Розвиток та розбудова громади ставить питання будівництва нових 

дитячих садочків,  закладів культури та спорту. На протязі 2018 року в смт 

Велика Димерка  побудовано тренувальне футбольне поле, спортивний 



майданчик зі штучним покриттям.  Нагальним стоїть питання будівництва 

дитячих садочків в смт Велика Димерка, с.Тарасівка, будівництво спортивних 

майданчиків в с.Шевченкове, с. Бобрик, с. Тарасівка, с. Жердова.  

Реконструкції потребують бібліотечні заклади. Наразі розроблено 

проект реконструкції бібліотеки в смт Велика Димерка, реалізація якого 

планується за державні кошти. Відсутність закладу культури в смт Велика 

Димерка не дозволяє у повній мірі використовувати творчий потенціал 

мешканців.    

Гостро стоїть питання сворення Центру безпеки громадян та Центру 

надання алміністративних послуг. 

 Недостатнє фінансування не дозволяє привести об’єкти соціально-

культурного призначення до сучасних діючих норм, які застосовуються до 

закладів освіти, культури та спорту.  

 Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних 

організацій. Будівлі закладів не відповідають сучасним вимогам щодо опору 

теплопередачі та потребують проведення ремонтних робіт, у результаті яких 

теплофізичні характеристики конструктивних елементів будуть відповідати 

вимогам нормативних документів.  

Виконання Програми дасть змогу підвищити енергоефективність в бюджетній 

сфері та скоротити видатки бюджетних коштів на оплату енергоресурсів. 

 

5. Проблемні питання, на вирішення яких направлена програма 

  

Основними  проблемними  питаннями  на вирішення яких направлена 

програма є:  

 зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично-дорожньої 

мережі;  

 відсутність технічної документації на об’єкти (пам’ятники, дитячі 

майданчики,  мережі, будівлі тощо);  

 досягнення граничної вікової межі та потреба знесення або 

омолодження значної кількості багаторічних зелених насаджень на 

вулицях громади;  

 недостатня кількість громадських вбиралень на територіях 

загального користування;  

 оновлення застарілого житлового фонду від фундаменту до покрівлі;  

 повна заміна та оновлення зовнішніх та внутрішньобудинкових 

інженерних мереж зношених на 70%;  

 проведення заходів з енергозбереження переважної більшості 

житлового фонду та будівель соціально-культурного призначення; 

 прискорення процесу створення ОСББ та визначення управителів; 

 висока вартість впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій з використанням альтернативних джерел 

енергопостачання;  



 застаріле обладнання очисних каналізаційних споруд, водопровідних 

та каналізаційних насосних станцій та свердловин;  

 забезпечення послугами з водопостачання та водовідведення на всій 

території приватної забудови населених пунктів громади;  

 забезпечення достатньою кількістю кваліфікованих кадрів в сфері 

житловокомунального господарства та благоустрою;  

 недостатнє фінансування житлово-комунального господарства з 

державного та місцевого бюджетів;  

 недосконалість нормативно-правової бази.  

 

 

ІІІ. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОГРАМИ  

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та 

надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення 

потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що 

відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих зі стандартами 

Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері 

житлово-комунального господарства, благоустрою, соціально-культурного 

розвитку.  

Програма в частині благоустрою розроблена для здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання територій населених пунктів в належному 

санітарному стані, поліпшення їх естетичного вигляду, покращення 

зовнішнього дизайну.  

 

3.1. Цілі програми 

 

Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей :   

 

 Підвищення якості житлово-комунальних послуг;  

 Розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у 

даній сфері;  

 Створення конкурентного середовища на ринку послуг з управління 

багатоквартирними будинками;  

 Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів;  

 Створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств 

житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних 



ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-

комунальної та інженерно-транспортної інфраструктури; 

 Покращення об’єктів та елементів благоустрою громади, забезпечення 

їх належного утримання; 

 Покращення технічного стану вулиць; 

  Розвиток централізованої мережі водопостачання та водовідведення в 

районах приватної забудови;  

 Покращення екологічного стану населених пунктів громади; 

 розвиток закладів культури та спорту. 

 

3.2. Основні шляхи вирішення проблемних питань. 

 

Вирішення нагальних питань передбачається шляхом:  

- технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування 

енергезберігаючих технологій;  

- стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального 

господарства;  

- державної підтримки забезпечення сталого функціонування і динамічного 

розвитку сфери житлово-комунального господарства;  

- сприяння розвитку ринку управителів багатоквартирними будинками;  

- підтримки селищною радою ініціативи мешканців приватної забудови щодо 

будівництва мереж централізованого водопостачання та водовідведення;  

- ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів 

виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг. 

ІV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

4.1. Нормативно-правове забезпечення розроблення Програми здійснювалось 

в межах Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та 

похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну 

воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.05.2012р. №541(зі змінами) «Про затвердження Порядку надання 

місцевих гарантій», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2013р. 

№835(зі змінами) «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних 

проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Наказу 

Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 

10.08.2004р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд», Наказу Державного комітету з питань 

житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про 

затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 



благоустрою населених пунктів», Правил благоустрою території 

Великодимерської обєднаної територіальної громади), проекту Стратегії 

розвитку Великодимерської ОТГ та інших нормативно-правових актів. 

4.2. Завдання програми та потреба в коштах на поточний рік згідно з  додатком   

до програми. 

4.3. Фінансове забезпечення  

Джерелами фінансування заходів Програми є:  

- кошти місцевого бюджету;  

- кошти державного бюджету;  

- кошти обласного бюджету;  

- кошти підприємств житлово-комунального господарства;  

- кранти, кредити банків, кредити міжнародних фінансових установ, 

благодійні внески;  

- кошти фізичних і юридичних осіб;  

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

4.3. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми 

Виконавці Програми забезпечують її реалізацію у визначені терміни. 

Виконавці програми  визначаються одержувачами бюджетних коштів 

відповідно до чинного законодавства. Узагальнення матеріалів від виконавців 

Програми здійснює виконавчий комітет Великодимерської селищної ради. З 

метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей визначено 

перелік показників моніторингу ефективності реалізації Програми. Для 

визначення необхідності коригування Програми щорічно проводитиметься 

аналіз ефективності її дії, виходячи з фактичних показників індикаторів. 

Показники моніторингу реалізації Програми 

Назва показника Кількісний показник щорічний 

Площа збудованих, реконструйованих 

та капітально відремонтованих доріг та 

тротуарів, тис. м2 

 

Протяжність 

збудованих,реконструйованих, 

відремонтованих мереж зовнішнього 

освітлення, км 

 

Площа збудованих, відремонтованих 

об’єктів оціально-культурного 

призначення,м2 

 

Кількість встановлених дитячих та 

спортивник майданчиків 

 



Перелік показників може змінюватись. 

Внесення змін до Програми здійснюватиметься відповідно до чинного 

законодавства. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих 

на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 

4.4. Зв'язок із Стратегією розвитку  

Програма відповідає стратегічним та оперативним цілям проекту Стратегії 

розвитку Великодимерської ОТГ.  

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  

Виконання програми вирішить основні проблеми підвищення якості 

життєзабезпечення громадян та задовільнить очікування населення щодо 

поліпшення рівня умов життя. 

Очікуваними результатами реалізації програми є: 

-  забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної 

якості, відповідно до вимог національних стандартів.  

-  забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-

комунального господарства.  

-  підвищення активності співвласників щодо належного утримання 

багатоквартирних житлових будинків та об’єктів благоустрою прибудинкових 

територій у місті.  

- покращення технічного стану багатоквартирних будинків та об’єктів 

благоустрою прибудинкових територій, підвищення комфортності 

проживання мешканців.  

-  забезпечення умов безпечного проживання населення.  

-  економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.  

- збереження покриття вулично-шляхової мережі, покращення технічного 

стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності.  

-  підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту.  

-  продовження термінів експлуатації  споруд (пам’ятники, спортивні та дитячі 

майданчики тощо).  

- забезпечення освітленням всієї території громади з застосуванням 

світлодіодних світильників.  

-  відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку 

мешканців громади, створення безпечних та комфортних умов їх активного 

відпочинку.  

- усунення локальних підтоплень територій забрудненими зливовими водами.  

-  збереження об'єктів загального користування.  



-  зменшення навантаження на полігон побутових відходів, отримання 

вторинних ресурсів.  

-  поліпшення екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду міста. 

- розвиток сучасних закладів соціально-культурного призначення та 

забезпечення потреб  населення у освіті, дозвіллі та заняттях спортом. 

 

ІV. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на 

виконавчий комітет Великодимерської селищної ради та постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування. Виконавчий 

комітет  забезпечує підготовку пропозицій про внесення необхідних змін до 

заходів програми та подає їх на розгляд сесії для прийняття відповідних 

рішень. Виконавчий комітет визначає першочергові заходи щодо планування 

з проведенням оцінки результатів їх виконання і вартості та необхідні кошти 

при підготовці проекту бюджету громади на наступний рік в межах наявного 

фінансового ресурсу.  

 

 
Секретар ради                                                       А. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Додаток  

рішення селищної ради  

   від_____________№____ 

Заходи 

програми розвитку, утримання  та ремонту об’єктів житлово-комунального 

господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення  

Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки. 

 

№ Назва заходу Обсяги фінансування 

2019 2020 2021 2022  2023 

Розділ 1.  Інженерні мережі 

 1.1.Водопостачання      

 1.1.1. Бювети та 

колонки питного 

водопостачання 

     

 - Обслуговування 

бюветів та колонок 

питного водопостачання  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 - Поточний ремонт 

бюветів та колонок 

питного водопостачання 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 1.1.2. Зовнішні мережі 

водопостачання 

водовідведення 

     

 Капітальний ремонт 

водонапірної башти по 

вул.Вокзальна 2б  в 

с.Шевченкове 

Броварського району 

Київської області 

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Капітальний ремонт 

зовнішніх  мереж 

водопостачання 

с.Шевченкове  

100,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

 Капітальний ремонт 

зовнішніх мереж  

водопостачання с.Рудня 

100,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

 1.2.Водовідведення      

 Реконструкція очисних 

споруд в смт Велика 

Димерка продуктивністю 

200м3 на добу 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 Реконструкція очисних 

споруд в с.Шевченкове 

продуктивністю 400 м3 на 

добу 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Капітальний ремонт КНС  

в с.Рудня 

100,0     

 1.3. Газопостачання      

 - Облаштування 

вузлів обліку 

природнього газу  обєктів 

комунальної власності 

засобами дистанційної 

передачі даних  

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Реконструкція 

системи газопостачання 

медичної амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по 

вул. Соборна, 13  

смт.Велика Димерка  

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Реконструкція 

системи газопостачання 

медичної амбулаторії 

загальної практики – 

сімейної медицини по 

вул. Садова, 9  

с.Тарасівка 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Реконструкція 

системи газопостачання 

фельдшерського пункту 

вул.Марії Заньковецької, 

39 в с.Жердова 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.4. 

Теплопостачання 

     

 - Реконструкція 

системи опалення будівлі 

клубу в с.Рудня з 

використанням 

альтернативних видів 

палива 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Розділ 2. Благоустрій 

 2.1. Дороги, тротуари, 

прибудинкові території 

     

 2.1.1.Утримання       



  КП «Великодимерське» 600,0 600,00 600,00 600,00 600,000 

 2.1.2. Поточний ремонт       

 - Поточний ремонт 

дорожнього покриття по 

вул.Лесі Українки в 

с.Рудня 

190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.3. Капітальний ремонт       

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Михайлівська (від 

буд.№3 до вул. 

Л.Українки) в 

с.Шевченкове 

Броварського району 

Київської області (в т.ч. 

авторський та технічний 

нагляд) 

1600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Мічуріна (на ділянці 

від вул.Вишнева до вул. 

М.Кукси) в с.Шевченкове 

Броварського району 

Київської області  

1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Вишнева (на ділянці 

від вул.Миру до вул. 

Мічуріна) в с.Шевченкове 

Броварського району 

Київської області  

2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Капітальний ремонт 

проїзної частини вул.Лесі 

Українки с.Шевченкове 

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Вокзальна та 

провулку Пушкіна в смт 

Велика Димерка 

Броварського району 

Київської області  

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Городня в смт Велика 

1850,00 0,0 0,0 0,0 0,0 



Димерка Броварського 

району Київської області 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Садова в смт Велика 

Димерка Броварського 

району Київської області 

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Чернігівська в смт 

Велика Димерка 

Броварського району 

Київської області 

1100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

проїзної частини 

вул.Грушевського в смт 

Велика Димерка 

Броварського району 

Київської області 

1200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вул.Молодіжна 

вс.Шевченкове 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вул. Гвардійська в 

с.Шевченкове 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вул. Польова в 

с.Шевченкове 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вул. Євтушенко в 

смт.Велика Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дороднього покриття по 

вул.В.Шевченка в 

с.Рудня 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вул.Козацька в с.Бобрик 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



вул.Ентузіастів  в 

с.Бобрик 

 - Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

вул.Молодіжна (від 

вул.Козацька до 

залічничного платформи 

«Семиполки»)  в 

с.Бобрик 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

тротуару по вул.Соборна 

в смт. Велика Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - капітальний ремонт 

прибудинкової території 

багатоквартирних 

будинків № 12, 15, 16  по 

вул.В.Шевченка в с.Рудня 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

багатоквартирного 

житлового будинку по 

вул.Польова 18 

с.Шевченкове 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.4. Реконструкція       

 - Реконструкція 

об’єктів  благоустрою та 

інфраструктури території 

загального користування 

центральної частини 

смт.Велика Димерка 

200,00 1500,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1.5. Будівництво       

 - Будівництво 

під’їзної дороги до 

смт.Велика Димерка  

500,00 20000,0 20000,0 20000,

0 

20000,0 

 - Будівництво дороги 

по вул. Паркова в 

смт.велика Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво по  

вул.Освіти в смт.Велика 

Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул.Молодіжна в 

с.Тарасівка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 - Будівництво дороги 

по вул.Гагаріна в  

с. Підлісся 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул.Жовтнева в               

с. Підлісся 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул.Лісова в                       

с. Підлісся 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул. Польова в 

с.Вільне 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул. Молодіжна в              

с. Вільне 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво дороги 

по вул.Набережна в 

с.Михайлівка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво 

тротуару по вул.9-го 

Січня в с.Тарасівка 

(підхід до школи) 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво 

тротуару по вул. Заліська 

в смт.Велика Димерка   

- (підхід до школи) 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.Вуличне освітлення      

 2.2.1. Утримання  190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

 2.2.2. Поточний ремонт  

(заміна світильників) 

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

 2.2.3. Капітальний ремонт       

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Шкільна та В.Шевченка в 

с.Рудня 

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиці  

Київська в с.Рудня 

465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Шкільна та Шевченківска 

в с.Рудня 

 - Капітальний ремонт  

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Лисенка, М.Онопрієнка та 

М.Заньковецької в 

с.Жердова 

335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Садова, Шевченка та 8-го 

Березня в с.Вільне 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Молодіжна,  Польова в 

с.Вільне 

0,0 50,0 300,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення 

вул.Центральна та 

Набережна в 

с.Михайлівка 

332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вул.Лугова в 

с.Тарасівка  

50,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

П.Мирного, Куліша та 

В.Стуса в с.Гайове 

185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Жукова, Фрунзе та 

в.Стуса в с.Гайове 

252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення вулиць 

Коцюбинського та 

Фрунзе в с.Гайове 

420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 - Капітальний ремонт 

вуличного освітлення 

с.Захарівка 

189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення  

по вул. Вокзальна, 

Польова, Гвардійська в 

с.Шевченкове 

0,0 50,0 300,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення  

вул.Євтушенка, Ніколаєва 

та Богданівська в 

смт.Велика Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт  

зовнішнього освітлення  

вул.Калініна, Глібова, 

Мічуріна, Молодіжна в 

с.Шевченкове 

790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.4. Реконструкція, 

модернізація  

     

 - Реконструкція 

мереж зовнішнього 

освітлення  в цетральній 

частині смт.Велика 

Димерка 

50,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2.5. Будівництво мереж  

зовнішнього освітлення 

     

 - Будівництво 

вуличного освітлення          

в с. Шевченкове 

 

0,0 50,0 2780,00 0,0 0,0 

 - Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення 

по вул.Вишнева,  в 

с.Шевченкове 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення   

по вул. Коцюбинського та 

Центральна в с.Гайове 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення 

вул.9 Січня,  

Привокзальна, 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 



Космонавтів, провулку 9 

січня с.Тарасівка 

 - Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення 

вул. Шевченка, Гагаріна, 

Лісова Жовтнева в 

с.Підлісся 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництво мереж 

вуличного освітлення по 

вул.Лесі Українки в 

с.Рудня 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 2.3. Дитячі та спортивні 

майданчики 

     

 2.3.1. Поточний  ремонт 

дитячих майданчиків 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 2.3.2. Придбання  дитячих 

майданчиків 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.3.3. будівництво 

спортивних майданчиків 

     

 - Будівництво 

спортивного майданчика 

зі штучним покриттям в 

с.Тарасівка 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

 2.4. Меморіальні 

комплекси, пам’ятники, 

пам’ятні знаки та 

дошки 

     

 - Капітальний ремонт 

пам’ятника воїнам 

загиблим в роки ВВВ в 

с.Жердова 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

пам’ятника воїнам 

загиблим в роки ВВВ в 

смт.Велика Димерка 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Капітальний ремонт 

стели «Слави» воїнам 

загиблим в роки ВВВ в 

с.Шевченкове 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.5. Зелені насадження      

 Догляд за зеленими 

насадженнями КП 

«Великодимерське» 

190,0 190,0 190,0 190,0 1900,0 



 2.6. Ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ 

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

 2.7. Парки сквери та 

зони відпочинку 

     

 2.7.1 будівництво       

 - Будівництво 

фонтану в центральній 

частині смт.Велика 

Димерка 

100,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

 - Будівництва парку 

відпочинку в смт Велика 

Димерка 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2.7.2 реконструкція      

 - Реконструкція 

центральної частини 

смт.Велика Димерка 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.7 3. капітальний ремонт 

елементів благоустрою  

     

 - Капітальний ремонт 

(заміна) огородження 

парку Слави  в с. Бобрик 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.8. Водні об’єкти      

 Розчистка  озер 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 2.9. Громадські 

вбиральні 

     

 Утримання, прибирання 

КП «Великодимерське» 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Розділ 3 Об’єкти соціально-культурного та спортивного призначення 

 3.1. Реконструкція      

 Реконструкція  з 

розширенням приміщення 

бібліотеки (Київська 

область Броварський 

район смт. Велика 

Димерка, вул. 

Промислова (Радгоспна), 

2) 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Реконструкція будівлі 

Великодимерського НВО 

в смт.Велика Димерка 

вул. Заліська, 3 

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 3.2. Будівництво      

 Реконструкція дитячого 

закладу майнового 

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 



комплексу 

Великодимерського НВО 

по вул.Броварська 77а  

 Будівництво дитячого  

садочка в  

с.Тарасівка 

1100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Будівництво 

тренувального 

футбольного поля по вул. 

Паркова в  смт Велика 

Димерка  

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Будівництво 

артсвердловини в 

с.Шевченкове 

Броварського району 

Київської області 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Будівництво центру 

безпеки громадян с 

смт.Велика Димерка 

Броварського району, 

Київської області. 

350,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

 Будівництво центру 

надання адміністративних 

послуг в смт.Велика 

Димерка Броварського 

району Київської області 

350,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

 Виготовлення технічної 

документації на будівлі, 

споруди, інженерні 

мережі, об’єкти 

благоустрою, які є 

комунальною власністю 

територіальної громади 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Встановлення 

комплексної системи 

відеоспостереження та 

відеоаналітики для 

забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки на 

території 

Великодимерської 

об’єднаної територіальної 

громади 

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 Розроблення схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів 

Великодимерської 

селищної ради 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всього по програмі:      

 Загальний фонд 1850,0      

 Бюджет розвитку 28538,0     

 

Секретар ради                                                                  А. Сидоренко 
 

 

 

 

 

 

 


