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

☐☐ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ МІСЬКОЇ РАДИ

інформаційний бюлетень

«Гаряча лінія» виконавчо-
го комітету міської ради 
для виявлення потреб оди-
ноких громадян похилого 
віку, осіб з інвалідністю, 
сімей з дітьми, зокрема 
з дітьми, які мають ін-
валідність.
Графік роботи: 
пн - чт - з 8:00 до 17:00
пт - з 8:00 до 16:00

068 - 360 - 60 - 22

22 січня відбулося засідання 4 чергової сесії 22 січня відбулося засідання 4 чергової сесії 
Зеленодольської міської ради VIII скликанняЗеленодольської міської ради VIII скликання

З метою запобігання по-метою запобігання по-
ширенню COVID-19, до ширенню COVID-19, до 
31.03.2021 року в ад-31.03.2021 року в ад-
міністративних будів-міністративних будів-
лях Зеленодольської мілях Зеленодольської місь-
кої ради продовжується 
закрита форма роботи 
«За зачиненими дверима».

Cписок контактних теле-
фонів установ:

•️Виконавчий комітет 
Зеленодольської міської 
ради 096 026 31 85
•️Центр надання ад-

міністративних послуг 
(ЦНАП) 097 908 68 95

•️Реєстрація фізичних осіб 
(Паспортний стіл) 
096 171 47 03

•️КП «Зеленодольський 
міський водоканал»

диспетчерська служба 
067 542 07 13

Сесію розпочав міський 
голова Дмитро Невеселий 
з вітального слова до Дня 
Соборності України, в яко-
му наголосив, що ми повин-
ні бути єдиними у прагнен-
ні до подальшого розвитку 
нашої громади та України 
в цілому.

Активна молодь - запорука успішного 
розвитку сучасної громади!

Пріорітетним напрямком ро-
боти Молодіжної ради буде 
залучення широкого кола ак-
тивної та креативної молоді до 
участі у всіх проектах з розвит-
ку та благоустрою громади.

За допомогою соціологіч-
них досліджень, через офіцій-
ні веб-ресурси Зеленодольської 
міської ради та Молодіжної 
ради, планується сформувати 

перелік основних інструментів 
спільної роботи, налагодити об-
мін ідеями та зробити співпра-
цю ефективнішою.

Участь у реалізації проектів 
міської ради, молодіжної ради 
та громадських організацій 
сприятиме підвищенню компе-
тенцій молоді у питаннях міс-
цевого самоврядування, а та-
кож подальшому культурному 
та творчому розвитку.

 

Депутатським корпусом одно-
голосно прийняте рішення на-
правити звернення до Прези-
дента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів 
України щодо вжиття невід-
кладних заходів з метою зни-
ження ціни на електроенергію, 
тарифів на послуги розподілу 
природного газу та теплопоста-
чання, збільшення видатків на 
виплату пільг і житлових субси-
дій громадянам.

Далі у порядку денному сесії 
була роглянута низка важли-
вих питань, серед яких - вне-
сення змін до міських програм 
на 2021 рік, а саме програ-
ми розвитку первинної меди-
ко-санітарної допомоги. Даним 
рішенням виділено 300 тис.
грн на придбання ліків пільго-
вим категоріям населення. 
Також затверджено План со-
ціально-економічного розвитку 
Зеленодольської міської тери-
торіальної громади на 2021 рік.

26 січня на зустрічі міського голови з представниками 
Молодіжної ради обговорювали та визначали основні 
напрямки співпраці на 2021 рік.

☐☐ ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО
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☐☐ РОЗВИТОК РОЗВИТОК

Триває впровадження проек-
ту з покращення умов надання 
первинної медичної допомоги у 
міській лікарській амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини Зеленодольського 
ЦПМСД. 

Меморандум про співпрацю 
між Українським фондом со-
ціальних інвестицій та Зелено-
дольською громадою був підпи-
саний у вересні 2020 року.

12 січня відбулося чергове за-
сідання робочої групи за участі 
міського голови та консуль-
танта з розвитку потенціалу 
громад Східного регіонального 
представництва Українського 
фонду соціальних інвестицій.

Під час робочої зустрічі була 
обговорена низка питань щодо 
ходу реалізації субпроекту та 

безпосередньої участі Зелено-
дольської міської ради, а та-
кож:
- розглянуто план робіт з виго-

товлення проектно-кошторисної 
документації для капітального 
ремонту амбулаторії;
- оновлено склад робочої гру-

пи;
- затверджено План екологіч-

ного і соціального менеджмен-
ту, який є важливою складовою 
проекту і передбачає  екологіч-
ну безпеку під час ремонтно-бу-
дівельних робіт на території ме-
дичного закладу;
- затверджено План пом’як-

шення ризиків, в тому числі 
соціальних, та механізм опра-
цювання скарг. Для своєчас-
ного реагування на скарги і 
пропозиції громади, в рамках 
субпроекту, створений комітет 
по скаргах та обраний голова 
зазначеного комітету. 

«Для нашої громади реалізація 
цього проекту є надзвичайно 
важливою - завдяки співпраці 
із Українським фондом соціаль-
них інвестицій буде капітально 
відремонтована міська лікар-
ська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, 
що дасть можливість працю-
вати нашим лікарям у сучас-
них комфортних умовах і на-
давати якісні медичні послуги 
мешканцям нашої громади. Ми 
готові всебічно підтримувати 
реалізацію проекту та сприяти 
висвітленню перебігу проекту 
широкому колу громадськості», 
- підкреслив Зеденодольсь-підкреслив Зеденодольсь-
кий міський голова Дмитро кий міський голова Дмитро 
Невеселий. Невеселий. 

Зеленодольський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги готується до початку ремонтних робіт
Триває впровадження проекту з покращення Триває впровадження проекту з покращення 
умов надання первинної медичної допомоги у місь-умов надання первинної медичної допомоги у місь-
кій лікарській амбулаторії загальної практики кій лікарській амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Зеленодольського ЦПМСД.сімейної медицини Зеленодольського ЦПМСД.

Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської 
медицини (УФСІ VII)» впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій за фінан-
сової підтримки Уряду Німеччини через Банк розвитку KfW

Розробка плану подальшого розвитку громади 
продовжується.

30 грудня відбулася зустріч 
Зеленодольського міського го-
лови Дмитра Невеселого та ди-
ректора КП «Зеленодольський 
міський водоканал» Наталії 
Накрапас з представником 
компанії River Wind Ukraine, 
яка планує відкриття сучас-
ної вітрової електростанції, 
з технологією використання 
електроенергії для отримання 

водню, на території Зелено-
дольської громади.

Планування перспективного 
співробітництва з потенційни-
ми інвесторами - пріоритетне 
завдання міської ради, тому 
що залучення соціально від-
повідального бізнесу є запору-
кою розвитку території та ство-
рення нових робочих місць.

Потенційні інвестори
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☐☐ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

Вперед до нових спортивних перемог!Вперед до нових спортивних перемог!
Водно-веслувальна база Зеленодольської громади 
одержала та встановила два нових тренажери 
для веслування, а саме - тренажер для веслування 
на каное та тренажер для веслування на байдарці. 

Поповнення матеріальної бази 
сучасним обладнанням відбуло-
ся в рамках проєкту «Модерні-
зація водно-веслувальної бази 
Зеленодольської ОТГ», який 
реалізовано Зеленодольською 
міською радою в рамках про-
грами DOBRE/USAiD.  Розмір 
залучених коштів  на тренаже-
ри - 168 000 грн.

Завдяки проєкту створено 
умови для зміцнення спро-
можності веслувальної бази 
дитячо-юнацької спортивної 
школи міста Зеленодольська 

та розвитку туристично-ре-
креаційного потенціалу гро-
мади через популяризацію 
водних видів спорту.

Слід зазначити, що у 2020 
році за програмою DOBRE/
USAiD  вже відремонтовані 
та укомплектовані інвента-
рем та меблями приміщен-
ня водно-веслувальної бази.  
Проєкт по оновленню примі-
щень став комплексним та 
реалізований за фінансової 
підтримки програми DOBRE/
USAiD, Зеленодольської місь-
кої ради та компанії ДТЕК в 
рамках конкурсу мінігрантів  
«Громада своїми руками». 
Також були придбані човни 
за кошти обласного бюджету. 

☐☐ НОВИНИ СЕЛА НОВИНИ СЕЛА

29 грудня відбулося урочисте відкриття реалізованого проекту «Нове будів-
ництво підвідного водогону Грушівка(Ленінське) - Мар’янське Апостолівсь-
кого району».

Інвестором даного проекту 
виступило ТОВ СП «Нібулон» в 
рамках соціального партнер-
ства із Зеленодольською місь-
кою радою.

Новозбудований водогін вирі-
шує проблему водопостачання 
для 3600 жителів села Мар’ян-
ське. До цього часу жителі спо-
живали воду з місцевої водоо-
чисної фільтрувальної станції, 
яка знаходиться в аварійному 

стані. Загальна вартість водо-
гону 10,6 млн грн.

«Ми дякуємо за співпрацю та 
професіоналізм ТОВ СП «Нібу-
лон», ДПП «Кривбаспромво-
допостачання» та підрядній 
організації ТОВ «Сігма Груп». 
Село Мар’янське буде й надалі 
розвиватись», - відзначив Зе-відзначив Зе-
ленодольський міський го-ленодольський міський го-
лова Дмитро Невеселий та лова Дмитро Невеселий та 
вручив подяки партнерамвручив подяки партнерам.

Село Мар’янське відтепер з якісною питною водою!

План озеленення
Озеленення та правиль-
ний догляд за насаджен-
нями формують пози-
тивний імідж міста.

Сучасне оформлення клумб, 
газонів, обрізка кущів і дерев, 
оновлення насаджень - всі ці 
роботи заплановані на весня-
но-літній період відділом архі-
тектури Зеленодольської місь-
кої ради спільно з комунальним 
підприємством. І деякі роботи 
вже розпочато:
- проведена обрізка нижніх 

гілок ялинок по всьому місту, 
завдяки чому вулиці набули 
охайності;
- ведуться роботи з надання 

правильних форм вічнозеле-
ним хвойним насадженням;
- спеціалістом з ландшафтно-

го дизайну розробляються пла-
ни оформлення клумб, розаріїв, 
скверу, літнього кінотеатру та 
алей паркової зони.

Зеленодольськ - зелене місто 
і ми маємо на меті постійно 
створювати та підтримувати 
його чистоту та красу!
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☐☐ ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРСПЕКТИВИ

ТОВ «ІВІК Формула води» пропонує 
проект з покращення якості питної 
води для жителів Зеленодольська

Офіційні веб-ресурси Зеленодольської 
міської ради

zelenodolsk.otg.dp.gov.uazelenodolsk.otg.dp.gov.ua

https://www.facebook.com/
zelenodolskagromada

zelenodolsk.otg.dp.gov.ua

Зеленодольський міський го-
лова Дмитро Невеселий разом 
з депутатським корпусом місь-
кої ради, в рамках спільного 
засідання постійних депутатсь-
ких комісій, розглянули пілот-
ний проект з очистки питної 
води для споживачів міста Зе-
ленодольська.

Проект запропонований та 
представлений компанією ТОВ 
«ІВІК Формула води», яка на 

сьогодні успішно працює в га-
лузі вопідготовки та водоочи-
щення і використовує у своїй 
роботі тільки новітні методи. 

Проект має на меті, окрім впровадження сучасної 
системи водоочищення, зниження собівартості водо-
постачання для споживачів.

☐☐ СПІВРОБІТНИЦТВО СПІВРОБІТНИЦТВО

Безоплатна правова допомога
Зеленодольська міська рада поновлює співробітництво 
з Криворізьким місцевим центром з надання безоплат-
ної правової допомоги.

Наприкінці 2020 року відбу-
лася зустріч міського голови 
Дмитра Невеселого з представ-
никами центру та підписаний 
меморандум про співпрацю.

До центру можна звернутись 
через форму електронного 
звернення на сайті Зеленодоль-
ської громади у розділі «Безо-
платна правова допомога» або 
за посиланням https://igov.
gov.ua/service/353/general, а 
також за номером телефону      

068-208-50-52068-208-50-52
Метою спільної роботи міської 

ради з центром є інформування 
широкого кола жителів грома-

ди про можливості отримання 
безоплатної правової допомо-
ги. Прийоми жителів здійсню-
ватимуться кожної першої се-
реди місяця з 10:00 до 12:00 у 
громадському центрі «Вільний 
простір»(вул.Енергетична,17В). 

Відповідно до Закону України 
«Про безоплатну правову до-
помогу» усі громадяни мають 
право на безоплатну первинну 
правову допомогу (юридичну 
консультацію, роз’яснення, до-
помогу у складанні непроцесу-
альних документів).

☐☐ БЕЗПЕКА БЕЗПЕКА
Безпека жителів 

громади перш за все!
Наказ Національної поліції 
України №1019 від 23.12.20  
«Про організаційно-штатні 
зміни в головному управлінні 
Національної поліції Дніпро-
петровської області.

Найближчим часом у Зеле-
нодольську з’явиться відділ 
поліції у складі 47-ми чоловік 
особового складу, які забезпе-
чуватимуть цілодобовий захист 
населення громади.

Відділ буде знаходитись у 
приміщенні, в якому рані-
ше знаходився МРЕВ. Зараз 
там ведуться ремонтні робо-
ти і найближчим часом новий 
склад поліції розпочне викону-
вати свої обов’язки.

Інноваційний проект 
з водоочищення

План покращення якості 
питного водопостачання 
для жителів Зеленодоль-
ська буде включати в себе 
знезараження води за допо-
могою реагентів з мінімаль-
ним вмістом хлору.

Інноваційний проект з очи-
щення труб від бактеріаль-
ного наліту, який передбачає 
сумісне втілення з КП «Зелено-
дольський міський водоканал», 
презентував генеральний ди-
ректор українсько-грузинської 
компанії ТОВ «ЕЛІКСИР ГЛО-
БАЛ». Компанія створює біо-
органічні продукти за техноло-
гією, яка гарантує безпечність 
та здатність знезаражувати, не 
залишаючи слідів.
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