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В І С Н И КВ І С Н И К
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ

 НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ

інформаційний бюлетень

31 серпня відбулося пленарне засідання чергової 31 серпня відбулося пленарне засідання чергової 
14 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання14 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання

 НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Адміністрація Зеленодольсь-
кого ЦПМСД запрошує меш-
канців громади до пункту 

щеплень від COVID-19, який 
розташований на території 

міської лікарської амбулаторії 
за адресою: м. Зеленодольськ, 

вул. Спортивна, 2. 

Запис на вакцинацію 
здійснюється за телефонами:

(068) 631-69-34
(097) 821-86-34
м. Зеленодольськ

(096) 130-50-46 
с. Мар’янське

(096) 130-76-43 
с. Велика Костромка

З Днем міста, Зеленодольськ!  З Днем міста, Зеленодольськ!  
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКУ - 60!ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКУ - 60!

Запрошуємо жителів та гостей міста на 
святкування 60-річчя Зеленодольська!

      11 вересня
        15:00
площа ПК «Ювілейний»            

 ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО

                           • концертна програма                                        
                                 • дитяча країна

                                 • країна мрій
                                                • яскраві фотозони

                            • квест 
                            • фуд-корт 

                           • ретроподорож 
                             для людей поважного віку

                                      

Затверджено першим заступ-
ником міського голови – Соломку 
Костянтина Васильовича.
Підтримано звернення депу-

тата Юлії Стадник до Головного 
управління національної поліції в 
Дніпропетровській області та На-
ціональної поліції України про пе-
регляд та коригування штатного 
розпису відділення поліції №10 для 
збільшення кількості патрульних 
нарядів групи реагування поліції 
з метою забезпечення більш ефек-
тивної профілактики злочинності.
Затверджено кандидатів на при-

своєння звання «Почесний грома-
дянин міста Зеленодольськ».
Надано згоду на безоплатне прий-

няття до комунальної власності Зе-
ленодольської територіальної гро-
мади дитячо-юнацької спортивної 
школи ПНЗ «КДЮСШ Криворізької 
ТЕС» та СП ДТО ГО ВФСТ «Україна».
Спрямовано кошти із загального 

фонду бюджету на наступні захо-
ди:
•49 000 грн - допомога на прид-

бання шкільної та спортивної фор-
ми для дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування
•144 000 грн – субвенція облас-

ному бюджету на співфінансуван-
ня придбання мультифункціональ-
них спортивних майданчиків.
Також спрямовані кошти із освіт-

ньої субвенції на наступні заходи:
320 000 грн - послуги з придбан-

ня та встановлення металевої ого-
рожі Зеленодольського ліцею №1
136 000 грн - поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Зеленодольського ліцею
260 000 грн - поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Зеленодольського ліцею №1 
(старший корпус)
109 000 грн - поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 

укосів Зеленодольського ліцею №2
315 000 грн - поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Зеленодольського ліцею №1 
(молодший корпус)
340 000 грн – поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Великокостромського ліцею
304 000 грн – поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Мар’янського ліцею
120 000 грн – поточний ремонт 

по заміні вікон та улаштування 
укосів Мар’янської загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів №2
17 000 грн – поточний ремонт 

системи водопостачання Зелено-
дольський ліцей №1
90 000 грн – поточний ремонт 

системи опалення Зеленодольсько-
го ліцею №1
5999 грн – придбання багато-

функціонального пристрою для 
Великокостромського ліцею.
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ЖКГЖКГ

Рішенням 10 сесії Зеленодольської міської ради VIII скли-Рішенням 10 сесії Зеленодольської міської ради VIII скли-
кання №395 від 29.06.2021 року депутати затвердили нор-кання №395 від 29.06.2021 року депутати затвердили нор-
мативну грошову оцінку земель міста Зеленодольськамативну грошову оцінку земель міста Зеленодольська

Зеленодольська міська рада затвердила нормативну грошову 
оцінку земель міста Зеленодольська
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СПОРТСПОРТ

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Чинним законодавством Украї-
ни встановлено, що нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок 
використовується для визначення 
розміру:
-   земельного податку;
- орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності;
- втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, 
вартості земельних ділянок пло-
щею понад 50 гектарів для розмі-
щення відкритих спортивних і фіз-
культурно-оздоровчих споруд;
- при розробці показників та ме-

ханізмів економічного стимулю-
вання раціонального використан-
ня та охорони земель та ін.

До проведення нормативно гро-
шової оцінки земель у м.Зелено-

дольську 1 кадратний метр кошту-
вав 30,25грн (розмір нормативної 
грошової оцінки ріллі по Дніпропе-
тровській області), після її прове-
дення середня базова ціна 1 ква-
дратного метра складає 165,24грн. 
Отже вартість землі у м.Зеленодол-
ську зросла майже у 5,5 разів.

Кожна окрема сформована зе-
мельна ділянка, що має кадастро-
вий номер, матиме свою вартість, 
в залежності від її цільового при-
значення, місця розташування 
та інших факторів, передбачених 
чинним законодавством.

Відсутність нормативної грошо-
вої оцінки землі протягом багатьох 
років занижала доходи від плати 
за землю та була однією з причин 

недостатності власного фінансово-
го ресурсу громади, що призвело 
до погіршення якості життя меш-
канців нашої громади.

Затвердження нормативної гро-
шової оцінки землі м.Зеленодоль-
ська стало одним із джерел збіль-
шення надходжень до загального 
фонду бюджету та важливим кро-
ком до часткового збалансування 
дохідної та видаткової частини 
бюджету ОТГ на 2022, що дозво-
лить виконавчому комітету Зелено-
дольської міської ради виконувати 
свою основну функцію - надавати 
якісні послуги населенню громади.

           Zelenodolsk-Mix 2021 
              Beach Volleyball
28 серпня на пляжній зоні 

міста Зеленодольська відбувся 
чемпіонат з пляжного волейбо-
лу Zelenodolsk-Mix 2021 Beach 
Volleyball.
Чемпіонат відбувся під патро-

натом міського голови Дмитра 
Невеселого та був присвячений 
60-річчю міста Зеленодольська.
Організатор чемпіонату - 

спортсмен, тренер з волейболу 
Олег Стратійчук.
За першість чемпіонату з во-

лейболу змагалися команди з 
Миколаєва, Кривого Рогу, Апо-
столового та Зеленодольська.

Чемпіонат став прикладом 
спортивної наснаги, майстер-
ності у командній грі, дружби 
та здорового способу життя.

Вітаємо команду з міста Ми-
колаєва з першістю!

Триває підготовка до прове-
дення конкурсу на визначення 
управителя багатоквартирних 
будинків міста Зеленодольська.

Фахівці виконавчого комітету 
Зеленодольської міської ради 
спільно з колегами КП «Зелено-
дольський міський водоканал» 
працюють над визначенням 
меж прибудинкової території 
багатоквартирних будинків.

Конкурс буде проводитися 
згідно Порядку проведення 
конкурсу з призначення упра-
вителя багатоквартирного бу-
динку, затвердженого Наказом 
Міністерства регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-
во-комунального розвитку. 

Оголошення про конкурс буде 
опубліковано на сайті Зелено-
дольської міської ради.

Нові підходи до управ-
ління багатоквар-

тирними будинками
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Громада відсвяткувала найбільші державні свята України - 
День Державного Прапора та День Незалежності

ДЕНЬ ЗНАНЬДЕНЬ ЗНАНЬ

   3

Ранок першого вересневого 
дня повнився вітаннями, по-
смішками, чудовими мелодія-
ми, українськими піснями та 
звуками шкільного дзвоника.
Ліцеї та школи громади радо 

устрічають першачків, їх у гро-
маді - 161, а випускниками у 
наступному році стануть 89 уч-
нів.
З вітальними словами до шко-

лярів звернулися директори 
навчальних закладів та гості 
свята - заступник голови Кри-
ворізької райдержадміністрації 
Євгена Ситниченка та поміч-
ник депутата Дніпропетровсь-

кої обласної ради Валентина 
Резніченка Сергій Прохода, 
міський голова Дмитро Неве-
селий та секретар міської ради 
Ольга Цицюра.
Особливі слова побажань сьо-

годні для Зеленодольського лі-
цею N°2 з нагоди 50-річчя за-
кладу та для Мар’янської ЗШ 
№2 з нагоди 30-річчя закладу.

 Усім навчальним закладам 
вручено сертифікати від голо-
ви Дніпропетровської обласної 
ради Валентина Резніченка на 
отримання спортивного інвен-
таря для занять учнів.

Вітаємо учнів, педагогів та 
батьків зі святом! Бажаємо всім 
невичерпної енергії, гарно-
го настрою та віри у майбутні 
звершення, а учням - успіхів у 
наполегливій праці, незабутніх 
миттєвостей шкільного життя і 
нових відкриттів!

30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Відзначення кожної річниці дер-
жавного суверенітету України 
розпочинається з 23 серпня - Дня 
Державного Прапора.  Цього дня 
делегація від Зеленодольської гро-
мади на чолі з міським головою 
Дмитром Невеселим прийняла 
участь в урочистому піднятті пра-
пора України на новозведений 
72-метровий флагшток у парку Ге-
роїв в м. Кривий Ріг. У церемонії 
прийняли участь усі громади Кри-
ворізького району.

24 серпня жителі громади та гості 
міста Зеленодольська зібралися ра-
зом на площі біля ПК «Ювілейний» 
на святкування Дня Незалежності.

У вітальному слові Зеленодольсь-
кий міський голова Дмитро Неве-
селий побажав нашій державі та 
громаді миру і злагоди, а жителям 
- міцного здоров’я, щедрої долі, 
успіхів в усіх справах і починаннях 
заради процвітання Незалежної 
України!
В рамках святкових заходів відбу-

лося урочисте підняття державного 
Прапора та покладання квітів до 
пам’ятника захисникам України.
Вечірня святкова програма розпо-

чалася з відкриття козацького мі-
стечка з ярмаркою та пригощен-
нями. На ярмарку куштували мед, 
а у Корчмі справжній козацький 
куліш. 

Також на присутніх чекав святко-
вий театралізований концерт «Тобі, 
Україно, я пісню співаю!», розва-
жально-ігрова програма «Козацькі 
розваги», фестиваль дитячих ма-
люнків та колоритні фотозони. В 
рамках національної арт-події «Мо-
лодь inUA» молодь громади створи-
ла на великому полотні спільний 
малюнок.

Урочисті святкові заходи з нагоди 
Дня Незалежності відбулися і у се-
лах Мар’янське та Велика Костром-
ка. У селах свято стало подвійним 
- День Незалежності поєднали зі 
святкуванням Дня села.

Свята об’єднують людей, а у єд-
ності велика сила українського на-
роду!

1 вересня у навчальних закладах Зеленодольської громади 
відбулись урочистості з нагоди Дня знань
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Інформаційний бюлетень містить матеріали з офіційних веб-ресурсів 
Зеленодольської міської ради
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 БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

Продовжуємо впевнено рухатись до мети - зробити місто 
Зеленодольськ та села громади чистими та охайними!

За ініціативи міського голови 
Дмитра Невеселого та за під-
тримки депутатського корпусу 
міської ради розпочато вста-
новлення нових сміттєвих урн 
на вулицях міста Зеленодольсь-
ка. Загалом планується встано-
вити 600 нових урн, придбаних 
за кошти місцевого бюджету, 
на вулицях міста, у житлових 
дворах та парковій зоні. 

Наразі спеціалісти КП «Зелено-
дольський міський водоканал» 
продовжують облаштування 
клумб на площі ПК «Ювілей-

ний», біля пам’ятника жертвам 
і ліквідаторам Чорнобильської 
катастрофи та на центральній 
алеї паркової зони. Для оформ-
лення клумб було ретельно об-
рано вічнозелені туї чотирьох 
видів (260 шт).

Озеленювачами комуналь-
ного підприємства спільно зі 
спеціалістами виконавчого 
комітету міської ради розробле-
но схеми висадки.

Також КП «Зеленодольський 
міський водоканал» займається 
дорощуванням для подальшої 
висадки саджанців дерев та 
кущів: павловній, буків, дубів, 
самшиту та лаванди. Саджанці 
забезпечені належним догля-
дом та поливом, тому вже ско-
ро стануть повноцінною замі-
ною застарілих насаджень.

Новий сміттєвоз 
поповнив автопарк 

КП «Зеленодольський 
міський водоканал»

Для потреб Зеленодольської 
громади, за кошти з екологіч-
ного фонду, придбано новий 
сміттєвоз українського вироб-
ництва «ВЛІВ». Сучасна спец-
техніка призначена для ме-
ханізованого завантаження, 
ущільнення, транспортування, 
а також механізованого розван-
таження відходів в місцях утилі-
зації.
Придбання нового сміттєво-

за допоможе підвищити ефек-
тивність системи поводження 
з ТВП та сприятиме покращен-
ню санітарно-екологічного ста-
ну території громади.

Встановлено камери 
відеоспостереження 
біля ПК «Ювілейний»

Навколо ПК 
«Ювілейний» вста-
новлено 8 камер 
відеоспостережен-
ня, які вестимуть 
огляд прилеглої території. 

Обладнання закуплене за під-
тримки міського голови Дмитра 
Невеселого. Роботи по встанов-
ленню виконані працівниками 
виконавчого комітету міської 
ради спільно з працівниками 
ПК «Ювілейний».

В стадії розробки план дій 
задля створення системи зов-
нішнього відеоспостереження 
на території навчальних за-
кладів громади та в громадсь-
ких місцях міста Зеленодоль-
ська. Це дозволить створити 
умови для посилення громадсь-
кої та особистої безпеки меш-
канців, безпеки дорожнього 
руху, запобігання злочинності. 

Ремонт покрівлі 
Великокостромського 

ліцею

Рішенням міського голови 
Дмитра Невеселого та депу-
татів Зеленодольської міської 
ради VIII скликання ремонтні 
роботи фінансуються за раху-
нок залишків освітньої субвен-
ції.
Дах навчального закладу зна-

ходився у незадовільному стані. 
Поточний ремонт частини даху 
покращить існуючий стан бу-
дівлі, зупинить руйнівні про-
цеси, зменшить нераціональні 
витрати теплової енергії, і як 
наслідок, забезпечить збере-
ження здоров’я учнів та колек-
тиву навчального закладу.


