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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

Попереджаємо про найвищі 
показники захворюваності на 
COVID-19 у Зеленодольській 
громаді, порівняно з іншими 
громадами Апостолівського 
району, від початку року.

Від 20 березня  на Дніпро- 
петровщині встановлений «по-
маранчевий» рівень епідеміч-
ної небезпеки. Закликаємо 
дотримуватись карантин-
них обмежень!

26 березня відбулося засідання 6 чергової сесії Зеленодольської 26 березня відбулося засідання 6 чергової сесії Зеленодольської 
міської ради VIII скликанняміської ради VIII скликання

Пленарне засідання відбулося за головування секретаря Зеле-
нодольської міської ради Ольги Цицюри. На сесії були присутні: 
21 депутат міської ради, старости сіл Мар’янське та Велика 
Костромка, представники апарату управління виконавчого 
комітету міської ради, представники громадськості.

 ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО
Особистий прийом 

Зеленодольського міського 
голови Дмитра Невеселого 

щочетверга 
з 14:00 до 17:00

Попередній запис за телефонами:    
096-026-31-85096-026-31-85
098-118-19-63098-118-19-63

Прийоми здійснюватимуться 
за умови дотримання каран-
тинних вимог!

До порядку денного сесії увій-
шло 74 питання. Серед них:
- Про звіт міського голови про 

здійснення державної регуля-
торної політики у 2020 році;
- Про внесення змін до Регла-

менту Зеленодольської міської 
ради;
- Про затвердження та вне-

сення змін до міських програм 
на 2021 рік;
- Про внесення змін до рішен-

ня міської ради від 21 грудня 
2020 року № 71 «Про бюджет 
міської територіальної громади 
на 2021 рік»;
- Про затвердження Порядку 

використання субвенції з бюд-
жету міської територіальної 
громади державному бюджету 
на виконання Програми захи-
сту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного харак-

теру, забезпечення пожежної 
безпеки Зеленодольської місь-
кої територіальної громади на 
2021 рік;
- Про створення служби у 

справах дітей Зеленодольської 
міської ради;
- Про звіт про виконання Пла-

ну соціально-економічного ро-
звитку Зеленодольської міської 
об’єднаної територіальної гро-
мади за 2020 рік;
- Про внесення змін у додаток 

до рішення Зеленодольської 
міської ради від 30.11.2020р. 
№ 11 «Про утворення виконав-
чого комітету Зеленодольської 
міської ради VІІІ скликання»;
- Про внесення змін до Поло-

ження про молодіжну раду при 
Зеленодольській міській раді 
та затвердження нового пер-
сонального складу молодіжної 
ради;

- Про реорганізацію Мар’ян-
ської загальноосвітньої школи 
I ступеня Зеленодольської місь-
кої ради Апостолівського райо-
ну Дніпропетровської області;

- Про звернення депутатів 
Зеленодольської міської ради 
до депутата Верховної ради 
України Юрія Корявченкова, 
голови Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації 
Валентина Резніченка, голо-
ви Криворізької районної дер-
жавної адміністрації Євгена 
Ситниченка щодо вирішення 
питання капітального ремонту 
дороги Т-04-19 сполученням 
П’ятихатки - Апостолове - Зеле-
нодольськ.

Також у ході засідання депу-
тати розглянули блок земельних 
питань.
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Серед перших покращень для 
жителів села та планах на най-
ближчий час, на яких наголо-
сив міський голова:
- комунальне підприємство 

села оснащене новою технікою 
та наборами інструментів для 
виконання робіт;

- розроблено план вивозу сміт-
тя та забезпечення вулиць села 
сміттєвими баками, що дозво-
лить підвищити культуру жи-
телів по відношенню до своєї 
території проживання та вирі-

шить багаторічну проблему 
стихійних сміттєзвалищ;

- виділено кошти на встанов-
лення пожежної сигналізації у 
Мар’янський загальноосвітній 
школі N°1;

- виділено кошти на капіталь-
ний ремонт ґанку амбулаторії 
з монтажем пандуса, а також 
запланована розробка доку-
ментів для участі у проектах по 
залученню коштів на капіталь-
ний ремонт всієї будівлі амбу-
латорії;

- заплановано виділення ко-
штів на ремонт санітарних вуз-
лів у школах;

- заплановано роботи з озе-
ленення на весняний період, 

а саме: оновлення насаджень, 
розробка клумб та місць відпо-
чинку.

В ході зустрічі активні жителі 
задавали питання та пропону-
вали власні ідеї для благоустрою 
території села. Завдяки небай-
дужості жителів та побудові 
конструктивного діалогу з орга-
нами місцевого самоврядуван-
ня шлях подальшого розвитку 
громади буде успішним.

02.03.2021 Зеленодольський міський голова зустрівся 02.03.2021 Зеленодольський міський голова зустрівся 
з жителями села Мар’янське. На зустрічі були присут-з жителями села Мар’янське. На зустрічі були присут-
ні: староста села Віктор Недря, перший заступник ні: староста села Віктор Недря, перший заступник 
міського голови В’ячеслав Роот, секретар міської ради міського голови В’ячеслав Роот, секретар міської ради 
Ольга Цицюра, депутати міської ради.Ольга Цицюра, депутати міської ради.

НОВИНИ СЕЛАНОВИНИ СЕЛА

Дмитро Невеселий зустрівся з жителями сіл громади
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03.03.2021 Зеленодольський міський голова зустрівся з 03.03.2021 Зеленодольський міський голова зустрівся з 
жителями села Велика Костромка. Зустріч відбулася жителями села Велика Костромка. Зустріч відбулася 
за участі старости села Ольги Шайтанової, секрета-за участі старости села Ольги Шайтанової, секрета-
ря міської ради Ольги Цицюри, депутата міської ради ря міської ради Ольги Цицюри, депутата міської ради 
Віктора Мазки.Віктора Мазки.

Найважливішими проблема-
ми свого села жителі назива-
ють питне водопостачання, 
стан доріг та відсутність умов 
для того, щоб у селі залишалася 
молодь.

Дмитро Невеселий зазначив, 
що питання водопостачання 
є пріорітетним і вивчаються 

шляхи якнайшвидшого вирі-
шення проблеми. Ведуться 
проектні роботи по об’єкту 
«Нове будівництво розвідного 
водопроводу від вул. Клімаш-
кіна до Великокостромсько-
го НВК в с.Велика Костром-
ка Апостолівського району 
Дніпропетровської області». 

Далі міський голова зазначив, 
що першим пропрацьоване пи-
тання організованого вивозу 
сміття для території села, буде 
направлена машина та сміттєві 
баки. Стихійні сміттєзвалища 
являють собою загрозу екології, 
тому потребують першочерго-
вого вирішення. 

А також:
- заплановано виділення ко-

штів на ремонт санвузлів у Ве-
ликокостромському НВК;

- заплановано роботи з озеле-
нення на весняний період.
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З турботою про розвиток та дозвілля дітей!

Село Велика Костромка шанує свою історіюСело Велика Костромка шанує свою історію
Село було визволено від фашистських загарбників 28 лю-
того 1944 року. До Дня визволення відбувся урочистий 
мітинг, у якому взяли участь Зеленодольський міський 
голова Дмитро Невеселий, секретар міської ради Ольга 
Цицюра та староста села Ольга Шайтанова.

Минуло 77 років з тих часів, 
але повага до подвигів воєнних 
років щороку збирає нас біля 
пам’ятників героям. Ми завдя-
чуємо їх мужнім вчинкам та 
стійкості духу, пам’ятаємо та 
схиляємо голови у хвилині мов-
чання.

Присутнім на заході був єдиний 
ветеран війни у селі Мартиненко 
Олексій Устимович, якому нині 
94 роки. Міський голова мав 
честь потиснути руку ветерану 
та побажати доброго здоров’я і 
довгих років життя!

Важливою подією, яка відбу-
лася напередодні Дня визво-
лення села, стало викарбову-
вання на монументі пошани 
ще одного імені визволителя- 
Вешняков В.П.  

Інформація про героя була 
знайдена в ході кропіткої по-
шукової роботи.

Також у селі започаткована 
традиція до Дня визволення- 
встановлення прапора Украї-
ни на могилі воїна Толкачова 
Віталія Михайловича, який за-
гинув 24 серпня 2014 року на 
сході країни, під Іловайськом.  
        
«Шана до історії та надія на 

краще майбутнє об’єднує нас 
навколо спільної мети- розквіту 
громади. Тож бажаю селу по-
дальшого розвитку, нехай на 
вулицях і в родинах завжди па-
нує атмосфера миру та добро-
буту, адже саме за це боролися 
наші діди та прадіди», - сказав 
Дмитро Невеселий.

Професійно займатися на-
стільним тенісом школярі гро-
мади змогли після того, як у 
2018 році, в рамках конкурсу 
міні-грантів ДТЕК «Громада 
своїми руками» відбулося від-
криття проекту «Шкільна ра-
кетка». В ході реалізації про-
екту школи громади одержали 
тенісні столи, а також набори 
ракеток і м’ячів.

На початку лютого на базі 
ДЮСШ міста Зеленодольська 
відбулися змагання з настільного 
тенісу серед школярів громади.

Висловлюємо вдячність Євгенію 
Магдіну за увагу до підростаю-
чого покоління, постійну під-
тримку проекту в дії, спортив-
ну наснагу та гарний настрій 
дітей!
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Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий пе-
редав учням Мар’янської початкової школи набір раке-
ток та м’ячів для гри у настільний теніс від керівника 
проекту «Шкільна ракетка», депутата Зеленодольсь-
кої міської ради VIII скликання Євгенія Магдіна.

Громадські слухання

11 березня у селі Мар’янське 
відбулися громадські слухання 
по проекту «Детальний план ча-
стини території площею 0,25га с. 
Мар’янське, кадастровий номер 
1220385500:03:003:0083, що 
знаходиться в приватній влас-
ності ТОВ СП «НІБУЛОН» для 
будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлово-
го будинку по вул. Центральна, 
97, с. Мар’янське Криворізького 
району Дніпропетровської об-
ласті».

Новий житловий будинок ТОВ 
СП «НІБУЛОН» забезпечить ком-
фортними умовами проживан-
ня спеціалістів перевантажу-
вального терміналу компанії 
«НІБУЛОН», що сприятиме ро-
звитку села Мар’янське та всьо-
го аграрного сектору регіону.



Розроблено план заходів з благоустрою території міста Зеленодольська 
та паркової зони на весняний період поточного року
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Інформаційний бюлетень містить матеріали з офіційних веб-ресурсів 
Зеленодольської міської ради
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 БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

Заплановані роботи:
- Оновлення паркової зони 
розпочнеться зі встановлення 
нового дитячого комплексу біля 
ПК «Ювілейний». Частина еле-
ментів старого дитячого май-
данчика будуть демонтовані 
та перенесені до пляжної зони. 
Новий дитячий комплекс буде 
містити зручні конструкції, які 
будуть цікавими для дітей, а 
головне безпечними. Передба-
чено упорядкування прилеглої 
до майданчика території;
- Поточний ремонт спортив-
них і дитячих майданчиків у 
парковій та пляжній зонах, 
скейт-парку. Фарбування та 
покриття лаком малих архі-
тектурних форм, а також де-
монтаж аварійних металокон-
струкцій.

 - Поточний ремонт роздягаль-
ні та громадських вбиралень у 
пляжній зоні парку;
- Заміна лавок старого зразка, 
які розміщені вздовж алей пар-
кової зони, на нові. Заміна всіх 
сміттєвих урн старого зразка 
на нові;
- Облаштування майданчиків 
для збору твердих побутових 
відходів зі спеціальною огоро-
жею сміттєвих баків, з метою 
запобігання рознесенню сміття 
навкруги. Передбачено бетону-
вання ділянок під баками;
- Вапнування стовбурів дерев 
та бордюрів уздовж доріг. 
- Оформлення клумб, газонів, 
обрізка кущів і дерев, оновлен-
ня зелених насаджень.
Паркова зона останніми рока-

ми стає все більш популярним 

місцем відпочинку жителів та 
гостей міста, тому маємо на 
меті зробити все задля того, 
щоб парк ставав дедалі кра-
сивішим і затишнішим. 

Для підвищення культури жи-
телів та збереження чистоти 
під час відпочинку у парковій 
зоні готуються та будуть вста-
новлені стаціонарні таблички з 
правилами щодо проїзду тери-
торієї парку, забороною проїз-
ду у невизначених місцях, а 
також правилами збереження 
насаджень та приготування їжі 
на відкритому вогні (приготу-
вання їжі буде дозволено тільки 
на мангалі). Вивчається питан-
ня щодо підстав для складання 
протоколів про адміністративні 
правопорушення.

25 березня до Зеленодольської громади з робочим візитом завітали депутати 
Верховної Ради України від партії «Слуга народу» - 

Юрій Корявченков, Олена Криворучкіна та Володимир Захарченко
На зустрічі були присутні: го-

лова Криворізької районної дер-
жавної адміністрації Євген Сит-
ниченко, голова фракції партії 
«Слуга народу» у Криворізькій 
міській раді Олександр Фасто-
вець, голова Апостолівської 
районної державної адміністра-
ції Сергій Патоєв.

Метою зустрічі було налагод-
ження ділових стосунків, пошук 
шляхів і напрямків співпраці, 
а також визначення основних 
проблем сьогодення громади та 
можливостей їх успішного вирі-
шення.
На початку зустрічі міський 

голова Дмитро Невеселий надав 
загальну інформацію про Зеле-
нодольську громаду та наголо-

сив на нагальних проблемних 
питаннях місцевості. Це - не-
обхідність заміни мереж водо-
постачання у селі Мар’янське, 
відсутність водопостачання у 
селі Велика Костромка, необ-
хідність реконструкції системи 
очищення води у місті Зелено-
дольськ, ремонт та утримання 
автомобільних доріг громади 
та примикаючих магістралей 
Н-23, Т-04-19, проведення ре-
монтних робіт у школах і ме-
дичних закладах.

Спеціалісти міської ради озву-
чили питання: про необхідність 
внесення змін до Порядку вико-
ристання коштів для здійснення 
природоохоронних заходів; про 
перегляд ЗУ «Про повну загаль-

ну середню освіту», щоб діти 
мали змогу отримати повну се-
редню освіту у громаді; про пе-
регляд відсотку ПДФО зарахо-
ваного до місцевих бюджетів.

Народні депутати висловили 
зацікавленість у співпраці, на-
дали пропозиції та рекоменда-
ції щодо вирішення порушених 
питань та запевнили у своїй 
всебічній підтримці.


