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 ВАЖЛИВО ВАЖЛИВО

Під час чергових вересневої та 
жовтневої сесій було ухвалено рі-
шення:
• Утворено старостинські округи 

на території Зеленодольської місь-
кої територіальної громади: Вели-
кокостромський старостинський 
округ, Мар’янський старостинсь-
кий округ.
• Внесено зміни до міських про-

грам, а саме передбачено:
�для проведення молодіжних за-

ходів придбання мультимедійного 
проектору на суму 23999,00 грн. 
та ноутбуку – 15199,00 грн.
� згідно соціального проекту «Ак-

тивні парки - локації здорової 
України» придбання та монтаж 
спортивного майданчика в с.
Мар’янське на суму 90000,00 грн. 
(за рахунок депутатської субвен-
ції).
� придбання багатофункціональ-

ного пристрою для Великокостром-
ського ліцею на суму 12500 грн.

•Прийнято до комунальної влас-
ності Зеленодольської міської 
територіальної громади дитя-
чо-юнацьку спортивну школу ППО 
Криворізька ТЕС
• На усі будівлі навчальних закладів 

громади виділені кошти на встанов-
лення системи зовнішнього відео-
спостереження.
Також передбачено: поточний 

ремонт системи опалення ЗДО 

«Росинка» - 27 578,00 грн; поточ-
ний ремонт трубопроводів системи 
опалення, холодного та гарячого 
водопостачання в ЗДО «Журавка» 
- 20 096,00 грн; збільшено видат-
ки на захід «Роботи по об’єкту «Ре-
конструкція Великокостромського 
навчально-виховного комплексу» 
на 270 000,00 грн; поточний ре-
монт коректору газу ЗДО «Малят-
ко» с.Мар’янське – 12 896,00 грн; 
улаштування вентиляції та покрит-
тя парапетів покрівлі Зеленодоль-
ського ліцею №2 – 11 895,00 грн; 
капітальний ремонт санітарних 
вузлів Великокостромського ліцею 
на суму 400 000,00 грн; капіталь-
ний ремонт санітарних вузлів 
Мар’янського ліцею на суму 400 
000,00 грн; поточний ремонт систе-
ми опалення Великокостромського 
ліцею – 300 000 грн; поточний ре-
монт системи водопостачання Зе-
ленодольського ліцею – 28 000 грн.
• Затверджено програму прове-

дення заходів, присвячених но-
ворічним та різдвяним святам (пе-
редбачено виділення коштів у сумі 
140 000 грн)
• Внесено зміни до Програми 

розвитку житлово-комунально-
го господарства та благоустрою 
Зеленодольської міської тери-
торіальної громади на 2021 рік, а 
саме:
 - включити витрати на захід 

«Придбання камер відеоспосте-

реження для паркової зони міста 
Зеленодольськ» в сумі 100 000 грн 
(за рахунок субвенції з обласного 
бюджету)
 - збільшити витрати на захід «Ву-

личне освітлення населених пун-
ктів об’єднаної територіальної гро-
мади» на 254 900 грн
- збільшити витрати Програми з 

організації рятування на водах на 
26 000 грн (для оплати електрое-
нергії).
• Зеленодольська міська рада, ке-

руючись п. 44-1 ст. 26 ЗУ «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.07.1996 № 854 «Про 
затвердження Правил роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями», з 
метою впорядкування роздрібної 
торгівлі алкогольними, слабоалко-
гольними напоями, пивом (крім 
безалкогольного) в певний час 
доби, вирішила обмежити продаж 
пива (крім безалкогольного), алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових суб’єктами господа-
рювання (крім закладів ресторан-
ного господарства) на території Зе-
ленодольської міської ради з 22.00 
год. до 8.00 год. Рішення набуває 
чинності з дня його офіційного 
оприлюднення.
  Це лише частина рішень.З повни-
ми текстами рішень можна ознай-
омитись на офіційному сайті гро-
мади у розділі «Рішення громади».

 У Зеленодольській громаді «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки

За рішенням Державної комісії 
ТЕБ та НС  встановлено «черво-
ний» рівень епідемічної небезпеки 
поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Cov-2, на 
території Дніпропетровської об-
ласті.
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Одним із пріоритетних напрям-
ків діяльності органів місцевого 
самоврядування, за словами місь-
кого голови Дмитра Невеселого, є 
створення безпечних умов навчан-
ня та життєдіяльності дітей грома-
ди. В рамках даного напрямку до 
кінця 2021 року запланована ре-
алізація ще декількох проєктів.

Наразі під охороною:

�Зеленодольський ліцей №1 
старший корпус (Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів №1)
� Зеленодольський ліцей №1 мо-

лодший корпус (Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів №1)

� Зелено-
д о л ь с ь к и й 
ліцей №2 
( с т а р ш и й 
корпус Зеле-
нодольської 
з а гальноо -
світньої школи І-ІІІ ступенів №2)
�Зеленодольська початкова шко-

ла (молодший корпус Зеленодоль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2
�Великокостромський ліцей (Ве-

ликокостромський навчально-ви-
ховний комплекс «Загальноосвіт-
ній навчальний заклад-дошкільний 
навчальний заклад»)
�Мар’янський ліцей (Мар’янська 

ЗШ I-III ст. № 1)
�Мар’янська ЗШ I-III ст. № 2

ОСВІТАОСВІТА

Мар’янський ліцей із 
системою пожежної 

сигналізації
У Мар‘янському ліцеї встанов-

лено систему пожежної сиг-
налізації, систему оповіщення 
про пожежу та управління ева-
куацією людей.

Встановлена сучасна система 
повністю відповідає чинним 
будівельним нормам та має в 
своєму складі основне облад-
нання: сповіщувачі пожежні 
димові, сповіщувачі пожежні 
теплові, сповіщувачі пожежні 
ручні, вимикачі, пульт диспет-
чера та пульт мікрофонний, 
гучномовці, оповіщувачі світ-
лозвукові.

Слід зазначити, що систему 
оповіщення можна використо-
вувати і в інших цілях, напри-
клад, для надання інформації, 
оголошень.

Початкові класи НУШ навчальних закладів 
загальної середньої освіти громади отримали для 

роботи нову комп’ютерну техніку та меблі
Джерело фінансування - освіт-

ня субвенція (90%) та місцевий 
бюджет (10%).

Для навчальних кабінетів по-
чаткових класів громади заку-
плено 8 ноутбуків та 2 персо-
нальних комп’ютера. 

Нова техніка сприятиме 
підвищенню рівня організації 
освітнього процесу та успішно-
му навчанню школярів.

Комп’ютерну техніку отрима-
ли:
•Зеленодольський ліцей №1 - 2 

ноутбука
•Зеленодольська початкова 

школа – 2 ноутбука
•Великокостромський ліцей – 

1 ПК та 1 ноутбук
•Мар’янський ліцей – 1 ПК та 

1 ноутбук
•Мар’янська ЗШ І-ІІІ ст. №2 – 2 

ноутбука

Також найближчим часом 
навчальні заклади громади от-
римають комплекти учнівсь-
ких меблів.

 1-місні столи з полицею та 
стільці отримають: 
•Зеленодольський ліцей №1
•Зеленодольська початкова школа
•Великокостромський ліцей,
•Мар’янський ліцей
•Марянська ЗШ І-ІІІ ст. №2

У Зеленодольському лі-
цеї N°2 замінено 5 вікон 
на металопластикові та 
улаштовано внутрішні і 

зовнішні укоси

Енергозберігаючі вікна вста-
новлено у харчовому блоці 
(4шт) та у кабінеті - майстер-
ні (1 шт), що допоможе зни-
зити тепловитрати у зимовий 
період за рахунок раціонально-
го і ефективного використання 
тепла, підвищить показники 
шумоізоляції та поліпшить мікро-
клімат будівлі.

Заміну вікон профінансовано 
за рахунок освітньої субвенції.
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Наприкінці жовтня відбулася 
презентація проєкту «Розвиток 
підприємництва у Зеленодольсь-
кій громаді» для бізнесу і мешкан-
ців міста Зеленодольська та сіл 
Мар’янське, Мала Костромка, Ве-
лика Костромка.

Під час Презентацій учасники 
ознайомилися з можливостями та 
етапами проєкту, поспілкувалися 
про реальний стан бізнесу в гро-
маді, а також почули мотиваційні 
слова від координаторів ULEAD з 
Європою в Дніпропетровській об-
ласті.

Проєкт розрахований на дві ос-
новні групи: підприємців Зелено-
дольської громади (зареєстрованих 
як ФОП на будь-якій формі опо-
даткування); мешканців громади 
старше 18 років, хто не є офіцій-
но підприємцем, але має свою біз-
нес-ідею або хоббі, яке може при-
нести дохід.

Першим етапом втілення проєкту 
є навчальна безкоштовна програ-
ма. Термін навчання - листопад 
та грудень 2021 року.Програма 
включає 8 напрямків: бізнес-моде-
лювання, аналіз та стратегія рин-
ку, цільова аудиторія, планування 
фінансів, продажі, інструменти 
комунікації  та лідерство, розробка 
бізнес-плану, бізнес в Інтернеті.

Учасникам, які тільки планують 
розпочати власний бізнес, будуть 
надані консультації щодо реєстра-
ції ФОП та ведення первинної до-
кументації. 
Слід нагадати, що Зеленодольсь-

ка громада у співпраці з Агенція 
місцевого економічного розвитку 
м.Зеленодольська здобули перемо-
гу у конкурсі проєктів «Громада, 
дружня до бізнесу» ULEAD з Євро-
пою та наразі розпочалася стадія 
реалізації проєкту «Розвиток під-
приємництва у Зеленодольській 
громаді».

При опрацюванні результатів ау-
диту виявлено ряд недоліків: ор-
ганізація роботи закладу є нераціо-
нальною і неефективною, відсутнє 
планування оптимального вико-
ристання медичного обладнання, 
кадрових ресурсів, фінансових 
надходжень(коштів місцевого бюд-
жету та коштів НСЗУ), непотрібні 
витрати тощо.

Наразі найголовнішими кроками 
є розробка якісних управлінських 
рішень, а саме:
▪ внесення змін до фінансового 

плану ЗЦПМСД на 2022 рік
▪ розробка «Програми розвитку 

первинної медико-санітарної до-
помоги на 2021-2022 рр»
▪ формування структури та штат-

ного розпису ЗЦПМСД

▪перегляд нормативів і норм на-
вантаження лікарів
▪ вивчення звіту про отримання 

безоплатних та пільгових лікарсь-
ких засобів за 1 півріччя 2021 року 
за рецептами лікарів
▪ перегляд роботи програми КМУ 

«Доступні ліки»
▪ аналіз звіту про використання 

коштів на господарські потреби 
(енергоносії, паливо, комунальні 
послуги)
▪ перегляд наповнення ліжками 

денного стаціонару
▪ заохочення молодих лікарів
▪ планування ремонтних робіт у 

будівлях
▪ аналіз наявності платних послуг 

та якості їх надання
▪ розробка програми залучення 

медичного персоналу

Головна мета – якісне отримання 
послуг для жителів та комфортні 
умови роботи медичного персоналу.

Для того, щоб медичний заклад 
був ефективний для громади та от-
римував більше фінансування, він 
має змінитися, в першу чергу, че-
рез нові підходи менеджменту.

Національна служба здоров’я 
України закликає громади, які є 
власниками лікарень, не боятися 
реорганізовувати медзаклади, ре-
тельно підбирати медичний ме-
неджмент та розвивати пакет 
послуг, які надаються пацієнтам.

Результати внутрішнього аудиту Зеленодольського центру 
первинної медико – санітарної допомоги

Проєкт «Розвиток підприємництва у Зелено-
дольській громаді» для бізнесу і мешканців 

міста Зеленодольська та сіл громади

За ініціативи міського голови Дмитра Невеселого проведено За ініціативи міського голови Дмитра Невеселого проведено 
комплексний аудит роботи КНП «Зеленодольський центр комплексний аудит роботи КНП «Зеленодольський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» задля вдосконален-первинної медико-санітарної допомоги» задля вдосконален-
ня надання медичних послуг жителям громади.ня надання медичних послуг жителям громади.

СПІВРОБІТНИЦТВОСПІВРОБІТНИЦТВО
У Зеленодольській гро-

маді розпочато оновлення 
Стратегії сталого розвитку 

на 2018-2028рр
З моніторинговим візитом щодо 

аналізу втілення Стратегії до гро-
мади завітали польські експерти 
Фундації розвитку місцевої де-
мократії Роберт Жарковський і 
Олексій Пасічник, які спільно з 
керівництвом громади, спеціалі-
стами виконавчого комітету місь-
кої ради та громадськістю обгово-
рили необхідні оновлення Стратегії 
і основні напрямки дій задля по-
дальшого розвитку. Під час візиту 
обговорили стан реалізації Стра-
тегії, поточну ситуацію в громаді, 
зміни в результаті останнього 
етапу реформи та інші зміни, що 
впливають на актуальність Стра-
тегії, очікувані або виявлені про-
блеми в ході реалізації Стратегії та 
способи їх вирішення.
Слід зазначити, що Стратегія 

сталого розвитку Зеленодольської 
громади була розроблена спільно з 
польськими експертами у 2018 році 
в рамках програми «Децентраліза-
ція приносить кращі результати 
та ефективність (DOBRE)», яка 
фінансується USAID.
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ДО УВАГИ!ДО УВАГИ!

У Зеленодольській громаді триває осіння висадка 
дерев та хвойних рослин

Оновлення зелених насаджень 
заплановано у місті Зелено-
дольську та селах громади.

Наразі працівники з озеленен-
ня комунального підприємства 
«Зеленодольський міський во-
доканал» висадили клени (при-
виті на штамбі), горобину, ка-
тальпи та ялинки у парковій 
зоні міста Зеленодольська.

Для висадки у село Мар’янсь-
ке передано 60 хвойних рос-
лин, з яких буде створено хвой-
ні композиції на подвір’ях шкіл 

та дитячих садочків, 40 сад-
жанців лип і кленів, а також 
рози для оформлення клумб. 
Найближчим часом саджанці 
будуть передані і для села Ве-
лика Костромка.

Загалом в рамках програми з 
озеленення території громади, 
за кошти з екологічного фонду, 
закуплено близько 400 саджан-
ців для висадки, серед яких: 
клени, сортові горобини, са-
кури, магнолії, катальпи нана, 
шаровидні туї, кипарисовики, 
ялівці, берези.

 У Зеленодольську 
розпочато видалення 

застарілих дерев

Згідно рішення комісії з огля-
ду зелених насаджень розпоча-
то видалення дерев, які досяг-
ли вікової межі і є загрозою для 
життя та здоров’я громадян.

Наразі планові роботи ведуть-
ся по вулиці Святкова та у пар-
ковій зоні, де будуть видалені 
старі та пошкоджені дерева. 
Надалі запланована рекон-
струкція центральної вулиці 
міста та висадка нових насад-
жень.

Будьте обережні та дотримуй-
теся правил безпеки!

Гараж, який перебуває у 
гаражному кооперативі, 
повинен мати державну 

реєстрацію

8 жовтня Костянтин Соломка, 
перший заступник міського голо-
ви Дмитра Невеселого, зустрівся 
з представниками гаражних 
кооперативів міста Зеленодоль-
ська щодо питань законності 
та відновлення прав користу-
вання об’єктами нерухомості 
(гаражами), які відносяться до 
гаражних кооперативів.

В ході зустрічі були оговорені 
юридичні аспекти питання та 
звернуто увагу співвласників 
на необхідність державної 
реєстрації гаражів для під-
твердження прав громадян на 
нерухомість.

Найближчим часом в усіх га-
ражних кооперативах відбу-
дуться збори співвласників та 
буде визначено подальші кро-
ки у даному напрямку.

Аварійні недобудови!

На території Зеленодольсько гро-
мади є декілька об’єктів незавер-
шеного будівництва, які несуть 
загрозу життю та здоров’ю меш-
канців.

Розпорядженням міського голови 
Дмитра Невеселого створено робо-
чу групу мета якої впорядкувати 
споруди, що перебувають у аварій-
ному стані. Робота проводитиметь-
ся, зокрема, стосовно недобудови, 
що зхаходиться у місті Зеленодоль-
ську за адресою Петропавлівська 
2, де у жовтні відбувся нещасний 
випадок, який призвів до травму-
вання дитини.

Звертаємося до батьків з прохан-
ням провести бесіди з дітьми щодо 
небезпеки ігор поблизу аварійних 
недобудов!


