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 НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ

інформаційний бюлетень

23 квітня відбулося пленарне засідання чергової 23 квітня відбулося пленарне засідання чергової 
8 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання8 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання

 ПАМ’ЯТАЙМО ПАМ’ЯТАЙМО ПАМ’ЯТАЙМО

  Зі світлим 
  святом 

  Великодня!

 Любові, надії,             
віри у добро!

З повагою,
Зеленодольський міський голова

Дмитро Невеселий

Маєте цікаві ідеї 
для громади? 
Зараз саме час 
для їх втілення!

20 квітня стартував новий 
сезон конкурсу грантів від 
ДТЕК «Громада своїми рука-
ми». Це традиційний конкурс 
від компанії ДТЕК для благоу-
строю міст і сіл України. Кон-
курс проводиться з 2013 року. 
За цей час у громаді було реалі-
зовано понад 80 важливих та 
цікавих проєктів.
Заявки для участі у конкурсі 

приймаються до 23 травня.
Детальніше про умови кон-

курсу та форма для подання за-
явки - за посиланням https://
gromada.dtek.com

Сесія відбулася за головування 
Зеленодольського міського голови 
Дмитра Невеселого. На сесії були 
присутні: 25 депутатів міської 
ради, старости сіл Мар’янське та 
Велика Костромка, представники 
виконавчого комітету міської ради, 
керівники КП, громадськість.

До порядку денного пленарного 
засідання сесії увійшли питання:
- Про виконання бюджету міської 

територіальної громади за І квар-
тал 2021 року;
- Про затвердження та внесення 

змін до міських програм на 2021 
рік;
- Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21 грудня 2020 
року № 71 «Про бюджет міської те-
риторіальної громади на 2021 рік»;
- Про внесення змін до рішення 

Зеленодольської міської ради від 
21 грудня 2020 р. № 69 (зі зміна-
ми);
- Про затвердження детального 

плану частини території с.Мар’ян-

ське Криворізького району Дніпро-
петровської області;
- Про внесення змін до статуту ко-

мунального підприємства «Зелено-
дольський міський водоканал»;
-  Про списання майна;
- Про погодження надання ТОВ 

«ВІКАН-ЮС» спеціального дозволу 
на користування надрами;
- Про укладення Угоди про погод-
ження проведення геологорозвіду-
вальних робіт ТОВ «Мар’янський 
кар’єр»;
- Про укладення Угоди про погод-
ження проведення геологорозвіду-
вальних робіт ТОВ «ВІКАН-ЮС»;
- Про затвердження Програми під-
тримки та розвитку молоді Зелено-
дольської ТГ на 2021-2022 роки;
- Про реорганізацію закладу освіти 
Зеленодольської міської ради.

Також у ході засідання депутати 
розглянули блок земельних питань.

Усі проекти порядку денного були 
затверджені.

Дзвін Чорнобиля
35-річчя трагедії

gromada.dtek.com

 КОНКУРС ГРАНТІВ КОНКУРС ГРАНТІВ

26 квітня у місті Зелено-
дольську відбувся урочистий 
мітинг-реквієм з покладанням 
квітів до пам’ятника жертвам 
та ліквідаторам Чорнобильської 
аварії. 
У цей пам’ятний день вша-

нували ліквідаторів, які про-
живають у нашій громаді за їх 
сміливість та відвагу, та вкло-
нилился перед світлою пам’ят-
тю тих, чиї життя обірвала тра-
гедія.
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Метою та завданнями 
Програми є:

- забезпечення реалізації дер-
жавної молодіжної політики як 
одного із напрямків діяльності 
органів місцевого самовря-
дування, спрямованого на 
створення належних умов для 
всебічного розвитку молоді Зе-
ленодольської громади;
- налагодження та забезпечен-

ня ефективної взаємодії усіх 
учасників процесу реалізації 
молодіжної політики;
- використання, як основ-

ного, принципу делегування 
повноважень та управлінських 
рішень від органів влади до 
інститутів громадянського су-
спільства, створюючи при цьо-
му конкурентоспроможне сере-
довище для останніх;
- підвищення рівня національ-

но-патріотичного виховання мо-

лоді шляхом урізноманітнення 
форм та методів роботи, підви-
щення рівня професійності 
кола тих осіб, якими забезпе-
чується зазначений виховний 
процес;
- вивчення та впровадження 

в дію кращих внутрішньодер-
жавних, європейських, світо-
вих практик реалізації мо-
лодіжної політки.

Проблеми, на розв’язання 
яких спрямовано Програму:

– незалученість до здорового 
способу життя переважної ча-
стини молоді;
– низький рівень зайнятості 

молоді на ринку праці за обра-
ною професією;
– повільні темпи розвитку мо-

лодіжного підприємництва;
– низький рівень залученості 

молоді до неформальної освіти;

– несистемний характер фор-
мування патріотизму й грома-
дянськості молоді;
– відсутність сталої тенденції 

до зниження рівня молодіжної 
злочинності;
– відсутність ефективного 

механізму формування й ре-
алізації молодіжної політики 
на засадах громадянського су-
спільства;
– слабка інтегрованість місце-

вої молоді у світове та європей-
ське молодіжні співтовариства.

Наприкінці робочої зустрічі 
секретар міської ради Ольга 
Цицюра подякувала представ-
никам Молодіжної ради за ро-
зробку змістовної та перспек-
тивної програми та наголосила 
на всебічній підтримці діяль-
ності Молодіжної ради.

Робоча зустріч відбулася за участі секретаря Зеле-Робоча зустріч відбулася за участі секретаря Зеле-
нодольської міської ради Ольги Цицюри, депутатів нодольської міської ради Ольги Цицюри, депутатів 
міської ради VIII скликання Галини Галкіної та Юлії міської ради VIII скликання Галини Галкіної та Юлії 
Стадник, представників Молодіжної ради.Стадник, представників Молодіжної ради.

Молодіжна рада представила програму підтримки та розвитку 
молоді Зеленодольської громади на 2021-2022 роки
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Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №18 від 17 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №18 від 17 
січня 2018 року «Про внесення змін до Стратегії удоскона-січня 2018 року «Про внесення змін до Стратегії удоскона-
лення механізму управління в сфері використання та охо-лення механізму управління в сфері використання та охо-
рони земель сільськогосподарського призначення державної рони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними» закріплюється першо-власності та розпорядження ними» закріплюється першо-
черговість забезпечення земельними ділянками учасників черговість забезпечення земельними ділянками учасників 
антитерористичної операції.антитерористичної операції.

Зеленодольська міська рада 
має два пріоритети у роботі із 
земельними ресурсами:
- наповнення дохідної части-

ни міського бюджету шляхом 
передачі на конкурентних заса-
дах (земельних торгах) в орен-
ду потенційним інвесторам зе-
мельних ділянок, виявлених в 
результаті проведення аналізу 
наявних земельних ресурсів;

- першочергове надання зе-
мельних ділянок учасникам ан-
титерористичної операції.

Рішеннями сесій Зеленодоль-
ської міської ради VIII скликан-
ня за період грудень 2020 року 
– березень 2021 року надано 
дозволів на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок з метою на-

дання їх у приватну власність 
42 учасникам АТО для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства на загальну площу 84 га. 
Також затверджено проєк-

ти землеустрою та передано у 
приватну власність земельні 
ділянки для ведення особисто-
го селянського господарства 
7 учасникам АТО на загальну 
площу 13,1307 га.

МОЛОДІЖНА РАДАМОЛОДІЖНА РАДА

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Першочергове надання земельних ділянок учасникам АТО



zelenodolsk.otg.dp.gov.ua

«Роби і твори добро на планеті Земля»

У селі Мар’янське для дітей відкрито секцію з дзюдоУ селі Мар’янське для дітей відкрито секцію з дзюдо
Секцію відкрито за підтримки Президента Федера-
ції дзюдо України, голови постійної комісії Дніпро-
петровської обласної ради з питань сім’ї, молоді та 
спорту Михайла Кошляка та Президента Федерації 
дзюдо м.Кривого рогу Михайла Ялового.

Займатися боротьбою дзюдо 
діти розпочали у спеціально об-
ладнаному татамі залі, на базі 
Мар’янської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступеню №1, під 
керівництвом тренера Петра 
Нєваліхіна. До занять у секції 
запрошуються діти віком від 7 
років. 
«Дзюдо - це не просто бороть-

ба, це філософія. Ми прагнемо 
всебічно розвивати дітей та 
підлітків – не тільки навчати 
їх зміцнювати тіло, формувати 
бойовий дух, освоювати прий-
оми самооборони, а й спряму-
вати на шлях до впевненості 
у собі, внутрішнього спокою, 
гармонізації з навколиш-
нім світом. У дзюдо головне - 
спритність, а не сила, а також 
внутрішня дисципліна, само-
контроль, дотримання вста-
новленого етикету та розумін-

ня співвідношення між успіхом 
та зусиллями, необхідними для 
його досягнення», - розповів 
ініціатор відкриття секції дзю-
до у селі Мар’янське, активний 
житель села та спортсмен Євген 
Кузнєцов.

16 квітня Михайло Кошляк з 
робочим візитом відвідав Зеле-
нодольськ.  В ході візиту відбу-
лася зустріч з міським головою 
Дмитром Невеселим, а також 
братами-чемпіонами України 
з боксу Сергієм та Дмитром 
Мельниченками.

З міським головою обговорили 
можливість відкриття секцій з 
боксу та дзюдо у місті Зелено-
дольську та впровадження со-
ціального проєкту «Скажи нар-
котикам «НІ». Обери спорт».

Здоровий спосіб життя та 
спортивна наснага підростаю-
чого покоління - головна мета 
даного перспективного напрям-
ку співпраці.

НОВИНИ СЕЛАНОВИНИ СЕЛА

Алея саме з такою назвою з’я-
вилась у селі Велика Костром-
ка. В рамках тижня «За чисте 
довкілля» та з нагоди Всесвіт-
нього дня Землі, який відзна-
чається 22 квітня, у селі виса-
дили 30 саджанців лип, беріз 
та дубочків з Апостолівського 
лісництва.

Алея, висаджена цьогорічни-
ми випускниками Великоко-
стромського НВК разом зі своїм 
класним керівником, старо-
стою села Ольгою Шайтановою 
та ініціативними жителями, 
стане чудовою прикрасою те-
риторії.
Також неподалік Алеї небай-

дужі жителі села, подружжя 
Володимир Іванович та На-
таля Олексіївна Мартиненки 
висадили невеличкий сад, за 
яким турботливо доглядають 
вже близько 5 років. Дерева у 
саду зараз починають квітнути 
і створюють неймовірну красу.

Висловлюємо вдячність селу 
Велика Костромка в особі Оль-
ги Шайтанової за творчу ідею 
висадки, організованість та 
гарний настрій!
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Майже 300 саджанцв (сосни, 
клени, дуби та липи з Покровсь-
кого та Апостолівського лісництв) 
висадили у рекреаційних зонах 
села, на подвір’ях шкіл та садоч-
ків, біля адміністративних бу-
дівель та у громадських місцях.

Дякуємо жителям, які долучи-
лися до висадки дерев! Разом 
зможемо зробити село чистим 
та зеленим!

Мар’янське стало 
зеленішим!



ЕКО-ПРОЕКТЕКО-ПРОЕКТ

Весняне оновлення міста Зеленодольська

zelenodolsk.otg.dp.gov.ua

СПІВРОБІТНИЦТВОСПІВРОБІТНИЦТВО

Проєкт УФСІ

4

Інформаційний бюлетень містить матеріали з офіційних веб-ресурсів 
Зеленодольської міської ради

zelenodolsk.otg.dp.gov.ua, zelenodolsk.otg.dp.gov.ua, https://www.facebook.com/zelenodolskagromada
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 БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

Комунальним підприємством 
«Зеленодольський міський во-
доканал» висаджено у парковій 
зоні міста більше 100 саджан-
ців сосен з Апостолівського ліс-
ництва. Хвойні рослини - важ-
ливий елемент ландшафтного 
дизайну. Вічнозелені і тому де-
коративні круглий рік - вони 
по праву вважаються фавори-
тами озеленення.
До робіт з озеленення долучи-

лися і ініціативні жителі -  под-
ружжя щирих та життєрадіс-
них людей Володимир Іванович 
та Валентина Феофанівна по-
дарували рідному місту Зеле-
нодольську саджанці червоних 

кленів та верб, які виростили 
на власній присадибній ділянці 
і, за допомогою комунального 
підприємства, висадили.
22 саджанці клену прикра-

сили вулицю Спортивну і 12 
саджанців верб - паркову зону 
міста.
Під час висадки подружжя 

неодноразово наголосило, що 
мріють бачити Зеленодольськ 
чистим, зеленим та затишним.
Також у парковій зоні міста 

розпочато роботи з оновлення 
Алеї ветеранів. Наразі демонто-
вані старі лавки та буде прово-
дитись підготовка ділянок для 
встановлення нових сучасних і 
якісних лавок.
Відновлено та пофарбова-

но фігури, які знаходяться на 
майданчику біля «Цар-пушки»,  
пофарбовано ігрові та спор-
тивні майданчики. Пофарбо-
вано скейт-парк та проведено 
заміну покриття на фігурах для 
трюків.

               Еко-проект в дії

Автор еко-проекту «Зробимо 
життя чистіше» Дмитро Корчин 
розпочав реалізацію проекту 
у 2017 році. Наразі проект ре-
алізується у співпраці з КП «Зе-
ленодольський міський водока-
нал». 
Комунальне  підприємство 

привозить рослинні залиш-
ки на полігон, який обслуго-
вує власними силами Дмитро, 
компостуючи відходи. Автор 
проекту в свою чергу віддає-
готовий просіяний компост ко-
мунальному підприємству для 

використання у якості добрив 
при виконанні робіт з озеле-
нення міста.

Надважлива робота звичайного жителя міста Зеленодоль-
ська вже більше трьох років залишається непомітною 
для інших – це виготовлення натуральних якісних добрив 
у масштабах міста шляхом компостування рослинних за-
лишків. 

Відповідно до Меморандуму 
про співпрацю між Українсь-
ким фондом соціальних інве-
стицій та Зеленодольською гро-
мадою, який було підписано у 
вересні 2020 року, триває ре-
алізація проєкту з покращен-
ня умов надання первинної 
медичної допомоги у міській 
лікарській амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медици-
ни Зеленодольського ЦПМСД.
Амбулаторія одержала від 

УФСІ вкрай необідні засоби ін-
дивідуального захисту для ме-
дичного персоналу, закупівлю 
яких профінансовано у рамках 
проєкту «Сприяння розвитку 
соціальної інфраструктури – 
поліпшення первинної сільсь-
кої медицини (УФСІ VII)», який 
впроваджується Український 
фонд соціальних інвестицій - 
УФСІ за фінансової підтримки 
Уряду Німеччини через Банк 
розвитку KfW.
Висловлюємо вдячність Україн-

ському фонду соціальних інве-
стицій за підтримку громади у 
боротьбі з COVID-19 та турботу 
про медичний персонал в часи 
надскладних умов роботи!

Слід зазначити, що наразі 
триває завершальна стадія ви-
готовлення проектно-коштори-
сної документації для капіталь-
ного ремонту амбулаторії. 
Найближчим часом в рамках 
проєкту очікується надходжен-
ня до амбулаторії сучасного ме-
дичного обладнання.


