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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

Зеленодольську громаду об-
рано для участі у проекті «Про-
сування енергоефективності 
та імплементації Директиви 
ЄС про енергоефективність в 
Україні», що впроваджується 
в Україні компанією «Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» 
за дорученням Урядів Німеч-
чини та Швейцарії. 

Участь у даному проекті стане 
важливим кроком для подаль-
шої роботи в напрямку енерго-
ефективності та розвитку ко-
мунального сектору громади.

23 лютого відбулося засідання 5 чергової сесії 23 лютого відбулося засідання 5 чергової сесії 
Зеленодольської міської ради VIII скликанняЗеленодольської міської ради VIII скликання

На шляху розвитку 
сучасної громади!

На засіданні були присут-
ні 23 депутати міської 
ради, міський голова Дмитро 
Невеселий, секретар міської 
ради Ольга Цицюра, преса 
та представники громадсь-
кості.

Першим було прийняте рі-
шення щодо перейменування 
Апостолівського районного лі-
цею-інтернату Зеленодольської 
міської ради Апостолівського 
району Дніпропетровської об-
ласті на Зеленодольський ліцей 
Зеленодольської міської ради 
Дніпропетровської області та 
затвердження Статуту навчаль-
ного закладу у новій редакції. 
Рішення має вступити в силу з 
1 липня 2021 року.
Серед наступних рішень:
- затвердження звіту про ви-

конання бюджету міської тери-
торіальної громади за 2020 рік;
- затвердження та внесен-

ня змін до міських програм на 
2021 рік;
- затвердження перспектив-

ного плану роботи Зеленодоль-
ської міської ради на 2021 рік.
Далі у ході засідання були 

прийняті рішення, що стосу-
ються земельних питань. Наразі 
особлива увага приділяється 
виділенню земельних ділянок 
учасникам АТО.
Наприкінці сесії перед при-

сутніми виступив начальник 
поліцейського відділу N°10 Кри-
ворізького районного управ-
ління поліції Сергій Альошин з 
інформацією щодо перспектив 
роботи новоутвореного відділу 
у Зеленодольській громаді.

Також присутні на засіданні 
заслухали звіт голови Молодіж-
ної ради при Зеленодольській 
міській раді Марини Фартушок 
про підсумки роботи Молодіж-
ної ради за 2019-2020 рр.

Дмитро Невеселий візьме 
участь у програмі ULEAD з 
Європою «Кроки для керів-
ників 2021». 

�� ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО��ЗІ СВЯТОМЗІ СВЯТОМ
Шановні та любі 

наші жінки!
Прийміть найщиріші вітання з на-
годи 8 березня, свята весни, краси 
та ніжності!

Висловлюю вам свою повагу та дя-
кую за те, що завжди залишаєтеся 
берегинями домашнього затишку 
та родинних цінностей.

Нехай весна живе у вашому серці 
за будь-якої погоди! 
Добробуту, тепла, гармонії, натхнення та кохання!                               

З повагою, Дмитро Невеселий
Зеленодольський міський голова

До участі у програмі відібра-
ли 150 міських, сільських та 
селищних голів, які братимуть 
участь в інтенсиві з вебінарів 
та практикумів у березні-квіт-
ні 2021 року. Підтримка нада-
ватиметься за 12-ма темами, 
згрупованими у три кластери, а 
саме: становлення ефективної 
та спроможної ОТГ; надання 
високоякісних муніципальних 
послуг; сприяння сталому міс-
цевому розвитку. Наприкінці 
програми буде проводитись 
конкурс проектних ідей, для 
реалізації яких є можливість 
одержати підтримку.
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�� ОСВІТА ОСВІТА

16 лютого 2021 року відбулася 
зустріч Зеленодольського місь-
кого голови Дмитра Невеселого з 
директором Департаменту освіти 
і науки Дніпропетровської ОДА 
Олексієм Полторацьким та на-
чальником відділу загальної 
середньої і дошкільної освіти 
Валентиною Середньою.

Делегація відвідала усі на-
вчальні заклади міста Зелено-
дольська, гості познайомились 
з адміністраціями закладів та 
поспілкувалися з педагогами та 
учнями.

Підсумки зустрічі вселяють 
надію, що всі наші мрії будуть 
реалізовані і всі заклади освіти 
будуть збережені.

Підтримка Департаменту 
освіти і науки Дніпропетровсь-
кої ОДА для нас надважлива і ми 

вдячні керівництву за швидке 
реагування на запит з прохан-
ням приїхати, за розуміння та 
дієву фахову допомогу.

Наразі вивчається можливість 
створення опорної школи у 
місті Зеленодольську. Це буде 
сучасний освітній простір, що 
відповідатиме вимогам нової 
української школи.

Окрім того, є згода у питанні 
щодо необхідності існування 
ліцею академічного спрямуван-
ня у нашому місті. Такі плани 
можуть стати реальністю тіль-
ки тоді, коли зусилля усіх не-
байдужих і зацікавлених сторін 
будуть консолідовані та кон-
структивні.

Результатом роботи є знаходження виходу зі складної си-
туації щодо подальшої роботи Апостолівського районного 
ліцею - інтернату
АРЛІ залишається у мережі закладів середньої АРЛІ залишається у мережі закладів середньої 
освіти міста Зеленодольська до 2024 року, тоб-освіти міста Зеленодольська до 2024 року, тоб-
то до початку дії реформи, згідно ЗУ «Про повну то до початку дії реформи, згідно ЗУ «Про повну 
загальну середню освіту».загальну середню освіту».

�� СПОРТ СПОРТ
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Вітаємо та бажаємо подальших успіхів і перемог!
Учениця 5-Б 

класу Зелено-
дольської за-
гальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №1 Наталя 
Хижняк, яка займається 
художньою гімнастикою у 
ДЮСШ міста Зеленодольсь-
ка (тренер Н.В.Березняк),  за-
прошена на літнє стажуван-
ня до школи Олімпійського 
резерву у м. Дніпро.

Дівчинка займається худож-
ньою гімнастикою з 2016 року, 
неодноразово приймала участь 
у різних змаганнях, серед 

яких першість у м.Дніпро, тур-
нір «Золота стрічка Дніпра» у 
м.Кам’янське, турнір «Криворі-
жанка» у м.Кривий Ріг та ін.
19 лютого у м.Дніпро команда 

гімнасток ДЮСШ виступила на 
змаганнях у віковій категорії 
2009-2011 років народження. 
Команда посіла перші місця, зо-
крема Наталя Хижняк на даних 
змаганнях підтвердила перший 
розряд та одержала запрошен-
ня до школи Олімпійського ре-
зерву, де з юною спортсменкою 
будуть займатися тренер та хо-
реографи за програмою канди-
дата у майстри спорту.

Учні 8-А класу Зеленодольсь-
кої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. №2, брати-спортсмени 
Сергій та Дмитро Мельничен-
ки (тренер В.В.Бас), одержали 
чергову перемогу у змаганнях 
з боксу.

У чемпіонаті Дніпропетровсь-
кої області з боксу, який про-
водився 15-20 лютого серед 
юнаків 2007-2008 років народ-
ження у ваговій категоріі 50 кг, 
Дмитро посів І місце, а Сергій 
ІІІ місце.
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�� БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

На вулицях міста Зеленодольська поступово буде проводитись 
вирубка застарілих дерев, зокрема тополь

Оскільки питання вирубки старих дерев викли-
кає неоднозначну думку жителів, спробуємо на-
дати роз’яснення щодо цього питання.

Присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня»

   3

Відповідно до Указу Прези-
дента України від 15.12.20 р. 
N°568/2020, за материнську 

самовідданість, народження та 
зразкове виховання дітей, за-
безпечення умов всебічного їх 
розвитку, вручено посвідчення 
та нагрудний знак до почесного 
звання України «Мати-героїня» 
багатодітній матері, житель-
ці села Мар’янське, Федоріній 
Олені Володимирівні, яка наро-
дила та виховує шістьох дітей.

«Висловлюємо Вам глибоку 
повагу і бажаємо здоров’я, не-
вичерпної енергії та добробу-
ту великій родині», - сказав у 
вітальному слові Дмитро 
Невеселий.

Свого часу вулиці та двори 
засаджували саме тополем че-
рез те, що ці дерева невимог-
ливі до догляду, мають красиву 
крону та швидко ростуть. Але 
ці ж дерева мають і вагомі не-
доліки: пух, який алергічно діє 
на людей, схильних до алергій 
та слабка коренева система, що 
призводить до падіння дерев 
від поривів шквального вітру 
під час негоди (маємо приклад 
падіння масивного старого то-
поля у місті Зеленодольську 
у 2020 році). Тополі, вік яких 
більше 30 років, схильні до псу-
вання всередині стовбуру, що 
непомітно зовні, і це являє со-
бою найбільшу небезпеку.

Також вагомим недоліком іс-
нуючих насаджень тополь є 
близькість до фасадів домів і 
будівель. Необхідною вимогою 
є відстань не менш ніж 5 метрів 
від фасаду. Моніторинг насад-

жень дозволяє зробити вис-
новок, що дана вимога у біль-
шості випадків не дотримана.

Комунальне підприємство 
розпочинає вирубку застарілих 
тополь згідно плану вирубки та 
оновлення насаджень, який ро-
зроблено спеціалістами. Звер-
таємо увагу, що на всі аварій-
ні дерева, які будуть підлягати 
видаленню, нанесені червоні 
відмітки. Корчування пнів пе-
редбачено.

Враховуючи екологічну ситуа-
цію нашого регіону та з метою 
якнайшвидшого відновлення 
зелених насаджень, комуналь-
не підприємство обрало для ви-
садки, замість тополь, бузкову 
павловнію «Адамове дерево». 

Павловнія росте набагато 
швидше, ніж тополя, її щоріч-
ний приріст не має собі рів-

них - до 5 м у висоту. Варто 
відзначити, що листя павловнії 
має найбільшу ємність пере-
робки діоксиду вуглецю (СО2), 
ніж будь-які інші дерева. Доро-
сле дерево здатне поглинати до 
21,7 кг СО2 кожного дня, тим 
самим генеруючи до 6 кг кис-
ню. 

Перевагами павловнії є і те, 
що дерево не виділяє алер-
генів та не викликає алергічних 
реакцій, максимально стійке 
до морозів та посухи, здатне 
повністю відновитися з кореня 
і рости в екстремальних умо-
вах, не виснажує родючі шари 
ґрунтів, проростає знов і знов 
після кожної вирубки і живе до 
100 років.

�� З ПОВАГОЮ З ПОВАГОЮ

«Відвага. Мужність.
Честь»

З нагоди 32-ї річниці виве-
дення військ з Афганістану ве-
теранам Зеленодольської гро-
мади, які входять до Спілки 
ветеранів війни в Афганістані, 
Зеленодольський міський голо-
ва Дмитро Невеселий урочисто 
вручив медалі 
«Відвага. Мужність. Честь».



�� ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Межі територіальних округів, закріплених за депутатами 
Зеленодольської міської ради VIII скликання

Інформаційний бюлетень містить матеріали з офіційних веб-ресурсів 
Зеленодольської міської ради
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№ Межи територіального округу ПІБ депутата
1 м. Зеленодольськ, пр. Незалежності: 1,2, 2А, 3, 4,  6, 8, 10  Ярошенко Олена Михайлівна
2 м. Зеленодольськ, вул. Енергетична: 16,18; пр.Незалеж-

ності: 16,18
Вірьовка Сергій Миколайович

3 м. Зеленодольськ, вул. Петропавлівська: 1, 2, 3, 5 Дегтяренко Сергій Михайлович
4 м. Зеленодольськ, вул. Будівельна: 13,15,17 ; вул. Н. Ма-

лаєвої: 1, 2
Коваль Анна Сергіївна

5 М.Костромка, вул. Шкільна, вул. Високопільська, вул. Шев-
ченко, вул. Гоголя, вул. Лесі Українки, вул. Тичини, вул. 
Зеленодольська

Муха Іван Вікторович

6 М.Костромка, вул. Травнева, вул. Заводська, вул. Весела, 
вул. Затишна, вул. Нова, вул. Миру, пров. Отрадний, вул. 
Стуса, вул. Грушевського

Моніч Вадим Вікторович

7 м. Зеленодольськ, вул. Святкова: 20, 21, Рибалко 1 Бєляєв Валерій Вікторович
8 м. Зеленодольськ, вул. Святкова: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 Березовський Ігор Віталійович
9 м. Зеленодольськ, вул. Паркова: 2, 4, 6, 8, 10; Рибалко 9, 11 Медвідь Олександр Борисович
10 м. Зеленодольськ, вул. Будівельна: 1, 2, 4, вул. Набережна 

1А
Магдін Євгеній Миколайович

11 м. Зеленодольськ, вул. Будівельна: 1А, 3А, 5А, 7А Цицюра Ольга Володимирівна
12 м. Зеленодольськ, вул. Енергетична: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 Ракитянський Артем 

Олександрович
13 м. Зеленодольськ,  пров. Молодіжний: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Хало Микола Григорович
14 м. Зеленодольськ,   вул. Рибалко: 2, 3, 5 Великанова Тетяна Андріївна

15 м. Зеленодольськ: вул. Рибалко: 4, 6, 8 Піскунова Лариса 
Володимирівна

16 м. Зеленодольськ: вул. Садова: 15, 17, 19, 21, 23, 25 Палій Антон Володимирович
17 м. Зеленодольськ: вул. Святкова: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 Тупіконь Андрій 

Володимирович
18 м. Зеленодольськ: вул. Садова: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13 Толкачов Олександр 

Федорович
19 м. Зеленодольськ: просп. Незалежності: 7, 9, 11, 13, 13А, 

14, 15
Галкіна Галина Олександрівна

20 м. Зеленодольськ: просп. Незалежності: 17, 17А, 19, 21, 23 Фандюшина Тетяна Віталіївна
21 м. Зеленодольськ: вул. Енергетична: 20, 22, 22А, 24 Чернуха Володимир Іванович
22 м. Зеленодольськ: вул. Енергетична: 26, 28, 30 Самохіна Наталя 

Володимирівна
23 м. Зеленодольськ: вул. Рибалко: 10, 12, 14, 16 Стадник Юлія Костянтинівна
24 с. Велика Костромка Мазка Віктор Миколайович

25 с. Мар’янське 1 Антоненко Наталя 
Олександрівна

26 с. Мар’янське 2 Шмиголь Лариса 
Олександрівна
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