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інформаційний бюлетень

25 травня відбулося пленарне засідання чергової 25 травня відбулося пленарне засідання чергової 
9 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання9 сесії Зеленодольської міської ради VIII скликання

Поліцейські офіцери 
Зеленодольської громади, 
звертаючись до кожного 

жителя громади, закликають 
негайно реагувати на право-
порушення та підозрілих осіб, 
повідомивши на вказані нижче 

номери телефонів.

Поліцейські офіцери громади
з 9:00 до 18:00 (пн-пт)

096 - 901 - 24 - 76
Восьмак Сергій Олександрович

097 - 475 - 73 - 20
Худоба Володимир Григорович

063 - 573 - 03 - 23
Сковородко Костянтин

 Анатолійович

Цілодобово 102102
   або

050-456-39-18050-456-39-18
(відділ поліції громади, 

цілодобово)

Сесія відбулася за головування 
Зеленодольського міського голови 
Дмитра Невеселого.
До порядку денного пленарного 

засідання сесії увійшли питання:
- Про дострокове припинення 

повноважень депутата Зеленодоль-
ської міської ради VIII скликання;
- Про початок повноважень депу-

тата Зеленодольської міської ради 
VIII скликання та складення ним 
Присяги депутата;
Депутатом Зеленодольської місь-

кої ради VIII скликання від 25 
травня є Бондаренко Віталій Ми-
колайович (за депутатом закріпле-
ний 19-й територіальний округ).
- Про внесення змін до складу 

постійних комісій Зеленодольської 
міської ради VIII скликання;
- Про обрання голови постійної 

комісії з питань соціального захи-
сту населення, освіти, культури та 
спорту, охорони здоров’я та роботи 
з молоддю Зеленодольської місь-
кої ради VIII скликання. Головою 
комісії обрано депутата Зелено-

дольської міської ради Моніча Ва-
дима Вікторовича.
- Про Бюджетний регламент Зе-

ленодольської міської територіаль-
ної громади;
- 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 прийняття майна у кому-

нальну власність Зеленодольської 
міської територіальної громади;
- Про передачу на баланс;
- Про внесення змін до рішен-

ня Зеленодольської міської ради 
від 21.10.2021р № 1760 «Про за-
твердження плану діяльності Зе-
ленодольської міської ради з підго-
товки проектів регуляторних актів 
на 2021 рік»;
- Про преміювання.

Також у ході засідання було роз-
глянуто блок земельних питань.

цілодобово)

 ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО

Актуальна інформація щодо впровадження у 
громаді освітніх реформ

1. Усі діти, які досягли 6-ти 
річного віку, будуть зараховані 
до 1-х класів за місцем прожи-
вання. Навчання першачків 
відбуватиметься за програма-
ми НУШ (Нова українська шко-
ла)  та ІНТЕЛЕКТ;
2. З освітнього простору Зеле-

нодольської громади зникнуть 
назви шкіл з термінологією «І-ІІІ 
ступінь», натомість з’являться 
ліцеї та гімназії;
Так, наприклад, Зеленодольсь-

ка загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 матиме назву Зе-

ленодольський ліцей №1, а Зе-
ленодольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 - Зеле-
нодольський ліцей №2.
Цьогоріч учні 9-х класів мо-

жуть переходити до 10 класу 
так само, як і минулих років. 
Кожна дитина, яка виявить 
бажання навчатися в 10-му та 
11-му класах, матиме таку змогу.
3. Впродовж літа відбудеться 

конкурс на визначення опорної 
школи, яка має стати іннова-
ційним простором для наших 
учнів.



zelenodolsk.otg.dp.gov.ua

Щороку, у третій четвер травня, українці вже Щороку, у третій четвер травня, українці вже 
традиційно святкують День вишиванки. 2021 рік - традиційно святкують День вишиванки. 2021 рік - 
ювілейний - святу 15 років! Ювілейний рік Дня виши-ювілейний - святу 15 років! Ювілейний рік Дня виши-
ванки присвячено українській традиційній музиці та ванки присвячено українській традиційній музиці та 
проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднен-проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднен-
ня довкілля пластиком.ня довкілля пластиком.

Дню вишиванки - 15 років!
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КУЛЬТУРА ТА СПОРТКУЛЬТУРА ТА СПОРТ

До дня вишиванки у навчаль-
них закладах громади пройшли 
урочисті заходи, під час яких 
звучали українські пісні та вір-
ші. Також в усіх навчальних 
закладах було оформлено тема-
тичні виставки, де учні мають 
змогу ознайомитися з видами 
орнаментів, їхнім значенням та 
помилуватися зразками виши-
ванок, проведено - конкурси, 
флешмоби, майстер-класи, фо-
токонкурси, конкурси віршів 
та історичні вікторини.

Під час вечірньої програми 
святкування, яке відбувало-
ся на відкритій площі біля ПК 
«Ювілейний» жителів та гостей 

міста Зеленодольська чекали во-
кально-хореографічний калей-
доскоп з виступів колективів ху-
дожньої самодіяльності, дефіле 
вишиванок, флешмоб-руханка 
та яскрава фотозона. 

Вітальним словом святкову 
програму відкрив Зеленодоль-
ський міський голова  Дмитро 
Невеселий і побажав присут-
нім добрубуту, злагоди, миру та 
процвітання!

День вишиванки єднає 
Україну та українців в усьому 
світі!

Вітаємо з творчими та спортивними 
досягненнями!

Вихованці театрального колекти-
ву «Арлекін» ПК «Ювілейний» ста-
ли лауреатами VIII Дистанційного 
Міжнародного фестивалю «Весня-
ний бал в Ужгороді».

На фестиваль керівник колекти-
ву Оксана Савінська представила 
казку «Від посмішки всім стане 
веселіше» та отримала високу на-
городу жюрі, Диплом лауреата I 
ступеня та пам’ятну статуетку фе-
стивалю. 
В номінації «Художнє читання» 

взяли участь 13 учасників колек-
тиву та отримали нагороди: 
Дипломи I ступеня - Дмитро Зо-

лотов, Ярослав Загурський, Рімма 

Діденко, Андрій Шнайдер, Максим 
Стрижак, Катерина Біньковська, 
Нікіта Калинчук, Денис Яровий. 
Дипломи ІІ ступеня - Варвара 

Вірьовка, Варвара Дегтяренко, Ва-
лентина Фартушна, Софія Сидоро-
ва, Назар Лученко.

Вихованці сек-
ції художньої гім-
настики ДЮСШ 
м.Зеленодольська 
(тренер Березняк 
Н.В.) показали 
високі результати у підсумкових 
змаганнях, які проходили 29 трав-
ня у великій залі спортивної шко-
ли.
І місця у різних вікових кате-

горіях зайняли: Березовська Улья-
на, Кожущенко Дар’я, Добропас 
Ангеліна, Колос Дар’я, Лагуткина 
Регіна, Хижняк Наталя, Панфелюк 
Ярослава. Всі учасниці отримали 
дипломи за участь, а переможці - 
медалі та кубки.

м.Зеленодольська 
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Вітаємо з закінченням навчального року!

НОВИНИ СЕЛАНОВИНИ СЕЛА
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Зеленодольська громада придбала новий шкільний автобус

18 травня, у місті Дніпро, за 
участі голови Дніпропетровської 
обласної ради Миколи Лукашука 
відбулася урочиста передача 13 
нових шкільних автобусів освіт-
нім закладам області. Серед них 
і Мар’янська ЗШ І-ІІІ ступенів 
№1!

Ключі від автобусу «Еталон» 
отримала особисто директор 
школи Ельвіра Бережна.

27 травня на подвір’я Мар’ян-
ської ЗШ І-ІІІ ступенів №1, на 
свято Останнього дзвоника, 
школярі початкової школи вже 
прибули на новому комфорта-
бельному автобусі.

Автобус спеціально обладна-
ний для перевезення дітей: має 
додаткові рівні безпеки, обме-
ження швидкості руху, звукову 
і світлову сигналізації, аварійні 
кнопки, спеціальні сидіння та 
укомплектований вогнегасни-
ками й медичними аптечками.

27 травня в усіх школах Зе-
ленодольської громади весело 
і радісно пролунав Останній 
дзвоник!

Для учнів 1-10 класів настає 
довгоочікувана пора літніх 
канікул - час для відпочинку, 
розваг та подорожей.

А для випускників 11 класів - 
напружений та відповідальний 
період складання ЗНО, від яко-
го залежитиме подальша доля.

Віримо у Ваш успіх! Нехай 
життєвий шлях буде легким, 
радісним та щасливим! 

Дошкільнята громади - ви-
пускники дитячих садочків!

 «До побачення» своїм дитячим 
садочкам під час урочистих 
заходів, протягом останнього 
тижня травня, сказали малень-
кі майбутні школярі. Чарівні 

дівчатка та елегантні хлопці 
разом зі своїми вихователями 
раділи, співали, танцювали. 

Садочки з гордістю проводжа-
ють до школи своїх маленьких 
вихованців! Попереду діток че-
кає тепле та сонячне літо, від-
починок і нові враження, а по-
тім – незабутнє шкільне життя!

Бажаємо діткам сміливо і гор-
до крокувати цікавою шкіль-
ною стежиною, взявши з собою 
свою мрію, набутий у садочку 
вантаж знань, вдачу, наполег-
ливість, підтримку батьків і 
бадьорий настрій!

Спеціалізований шкільний транспорт придбали на умовах 
фінансування державного та місцевого бюджетів. Автобус 
використовуватимуть для підвозу учнів та вчителів до на-
вчальних закладів села Мар’янське. Також автобус стане у 
нагоді для перевезення дітей громади, які беруть участь у 
різноманітних конкурсах та фестивалях.



zelenodolsk.otg.dp.gov.ua4

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

Завершено оновлення одного з улюблених дитячих ігрових 
майданчиків у парковій зоні міста Зеленодольська!

Гірка «Цар-пушка» приведе-
на до ладу та пофарбована ко-
мунальним підприємством, і 
вперше прикрашена авторсь-
кими розписами художниці ПК 
«Ювілейний» Лілії Горьової.

Також художниця нанесла 
малюнки та розписи на інші 
елементи та малі архітектурні 
форми майданчику. Це надз-
вичайно цікаве рішення - май-
данчик наразі виглядає творчо 
та естетично, привертає увагу 
малечі та радує погляд усіх жи-
телів та гостей міста!

У Зеленодольську 
оновлено 

Алею ветеранів
Алея ветеранів у парковій зоні 

міста Зеленодольська облашто-
вана новими комфортними 
лавками для зручного відпо-
чинку жителів та гостей міста.

12 лавок придбано за кошти 
місцевого бюджету та встанов-
лено комунальним підприєм-
ством на спеціально підготов-
лені та укріплені ділянки.

Наразі Алея виглядає сучасно 
та затишно, що сприяє фор-
муванню позитивного іміджу 
міста та громади в цілому.

У міста Зеленодольська з’явився 
персонаж-талісман (маскот)

Завдяки талановитій худож-
ниці Лілії Горьовій у нашого 
міста Зеленодольська з’явився 
персонаж-талісман (маскот). 
Ім’я персонажа -Зєлєк.

Зєлєк буде жити у нашому зе-
леному та мальовничому місті, 
оберігати його та дарувати 
радість маленьким жителям. 
Персонаж має вуха-листочки, 
щоб вдало ховатися за дере-
вами та кущами, його чубчик 

прикрашає квітка. На обличчі 
персонажу та на комірці нане-
сено орнамент української ви-
шивки.
Зєлєк - дружній та допитли-

вий, завжди у пошукі цікавих 
пригод та нових відкриттів, 
вміє веселитися та завжди 
радіє новим знайомствам. Його 
місія - супроводжувати малень-
ких жителів міста протягом 
прогулянок, з’являючись у са-
мих несподіваних місцях.

По життю персонаж - оп-
тиміст, тому має за девіз вислів 
«Все, що можна уявити - реаль-
но» ( П.Пікассо).

Єдине, що буде дуже засму-
чувати персонажа, коли люди 
кидатимуть сміття у невідведе-
них місцях, ламатимуть зелені 
насадження та недбайливо від-
носитимуться до навколишньо-
го середовища.


