
                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 12 квітня  2021 року                                                          № 137 

смт Велика Димерка 

 

 

Про затвердження звіту старости 

Руднянського  старостинського 

округу за 2020 рік 

 

Заслухавши звіт Кадирової  Алли  Тофіківни, старости Руднянського 

старостинського округу, про проведену роботу в старостинському окрузі та 

виконання положень Програми соціально-економічного, культурного та 

духовного розвитку на території округу в 2020 році, керуючись статтею 52, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет селищної ради   

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити звіт Кадирової Алли Тофіківни, старости Руднянського 

старостинського округу, про проведену роботу в старостинському окрузі та 

виконання положень Програми соціально-економічного, культурного та 

духовного розвитку на території округу в 2020 році (додається). 

 

 

 

 

 

В.о. селищного голови                                                      Микола ГУБСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 



Додаток 

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

від  12.04.2021 року  № 137 
 

 

 

Звіт  

старости  Руднянського старостинського округу 
 

 

Реалізація програми соціально-економічного, культурного та духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

передбачала заходи, спрямовані на розв’язання економічних, соціальних, 

культурних та духовних проблем та потреб громади села Рудня. На вирішення 

проблем та задоволення потреб населення старостинського округу були закладені 

відповідні  кошти. 

Основою надходжень до бюджету громади є розширення мережі 

сільськогосподарських та промислових підприємств на території села,,що сприяє 

зростанню рівня соціально-економічного розвитку с. Рудня. 

Територія старостату складає  2980,7 га,  де проживають 2300 громадян. 

В населеному пункті  13 вулиць  та  980 дворів, в тому числі  11 

багатоповерхових будинків та  2 гуртожитки.   Загальна протяжність автодоріг по 

населеному пункту - 17.3 км. 

    Старостинський округ   спрямовує свою діяльність на поліпшення життя людей 

села,  насамперед, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, багатодітних  сімей. В 

селі працює один соціальний працівник, який обслуговує 5 одиноких пристарілих 

жителів. 

За 2020 рік до спеціалістів, які працюють в старостинському окрузі  

звернулося 342 особи. 

          Хочеться звернути увагу на те, що до старостинського округу звертаються 

не тільки місцеві жителі, а й члени садового товариства «Шевченково», яке  

розташоване в адмінмежах с. Рудня (за межами населеного пункту). 

          За 2020 рік зареєстровано 3 шлюби, народилося  13 дітей, померло 30 

громадян.    
                                            

БЛАГОУСТРІЙ 

 

В квітні – травні 2020 року на території старостинського округу проведено 

двомісячник благоустрою:   

- провели загортання та рекультивацію сміттєзвалища в урочищі 

«Картюшівка», 

- ліквідовано три стихійні сміттєзвалища, 



- впроваджено вивезення твердих побутових відходів КП «Великодимерське»  

два рази на тиждень в багатоповерхових будинках та два рази на місяць в 

приватному секторі.  Було укладено  412  договорів на вивезення ТВП,  

- з кладовища  за 2020  рік  вивезено  18 т сміття. 

- на протязі року проводилось зрізання та кронування аварійних дерев.  

                       

              БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ       

 

 Протягом 2020 року було розпочато капітальний ремонт зовнішніх мереж  

водопостачання по вул. Віталія Шевченка. 

В 2020 році за рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт 

вхідної групи будівлі КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО».  

    

Виготовлено  проектно кошторисну  документацію  «Капітальний  ремонт 

туалетних кімнат  ЗДО»,  проект  системи пожежної сигналізації дитячого садку, 

школи, розроблено проектну документацію з блискавкозахисту. 

                                                                                                                             
 

                                   КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА ТА СПОРТ 
 

В селі Рудня нажаль не працює Будинок культури. В зв’язку з карантином в 

2020 році загальнодержавні та місцеві свята не проводилися. 

В спортивному залі  працюють спортивні секції з футболу,  фітнесу. 

Проводилися змагання з міні-футболу серед дітей та дорослих; чемпіонат вищої 

ліги Броварського району з футболу серед дорослих. 

В спортивному комплексі «Рудня» проведено роботи із заміни 

електропроводки, каналізаційної системи, дверей та систем водонагрівання. 

 

Працює медична  амбулаторія загальної практики сімейної медицини.  

Протягом 2020 року проведено  відновлення елементів благоустрою на території 

медичної амбулаторії  (капітальний ремонт),  також  проведено капітальний 

ремонт частини приміщення медичної амбулаторії загальної практики та сімейної 

медицини. 

          В  населеному пункті розміщено 11 торгівельних точок, 2 перукарні, 2 міні-

пекарні, аптека. Транспортне сполучення здійснюється маршрутними автобусами  

до м. Бровари  та м. Київ та залізничним транспортом від станції Бобрик.   
 

 
 

Староста                                                                          Алла КАДИРОВА 
 


