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інформаційний бюлетень

Важливі рішення сесій Зеленодольської міської ради VIII скликанняВажливі рішення сесій Зеленодольської міської ради VIII скликання
у листопаді та грудніу листопаді та грудні

�Про виконання бюджету міської 
територіальної громади за 9 міся-
ців 2021 року

� Про затвердження та внесення 
змін до міських програм на 2021 
рік, а саме: до програми випла-
ти компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги на 
непрофесійній основі на 2021 рік 
(збільшити витрати на виплату 
компенсацій на 32535 грн); програ-
ми економічного і соціального ро-
звитку громади на 2021 рік (прид-
бання інтерактивних панелей для 
всіх закладів загальної середньої 
освіти (ActivPanel діагоналю 86’ 4К) 
- 6 шт (1 092 000 грн); включити 
до програми розвитку ЖКГ та гро-
мади: послуги з поточного ремонту 
та технічного обслуговування ме-
реж зовнішнього освітлення м.Зе-
ленодольськ та с.Мала Костромка 
на 25000 грн; послуги з поточного 
ремонту та технічного обслугову-
вання мереж зовнішнього освіт-
лення с. Мар’янське на 30000 грн; 
послуги з поточного ремонту та 

технічного обслуговування мереж 
зовнішнього освітлення с. Велика 
Костромка на 10000 грн.

� Про прийняття майна у кому-
нальну власність Зеленодольської 
міської територіальної громади: 
від департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
ноутбуки у кількості 33 одиниці 
за ціною 18199,98 грн. на суму 
600599,34

� Про затвердження Положення 
про Фонд охорони навколишнього 
природного середовища Зелено-
дольської міської ради

� Ухвалено Звернення депутатів 
Зеленодольської міської ради VIII 
скликання до керівництва АТ 
«Дніпропетровськгаз» щодо недо-
пущення підвищення тарифу на 
послуги з розподілу природного 
газу для населення

� Про затвердження плану діяль-
ності Зеленодольської міської ради 

з підготовки проєктів регулятор-
них актів на 2022 рік

� Про затвердження плану-графіку 
проведення заходів з відстеження 
результативності прийнятих ре-
гуляторних актів Зеленодольської 
міської ради на 2022 рік, а саме: 
Про встановлення місцевих по-
датків і зборів; Про методику ро-
зрахунків та розмір плати за тим-
часове користування місцями, 
що перебувають у комунальній 
власності Зеленодольської тери-
торіальної громади для розташу-
вання рекламних засобів; Про 
затвердження Положення про по-
рядок відчуження об’єктів кому-
нальної власності Зеленодольської 
територіальної громади; Про міс-
цеві ініціативи.

З повними текстами рішень можна 
ознайомитись на офіційному сайті 
громади у розділі «Рішення грома-
ди» https://zelenodolsk.otg.dp.gov.
ua/ua/rishennya-gromadi

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

  Щиро вітаю та бажаю, щоб прийдешній рік був 
для кожного багатим на добро, благополуччя, 
позитивні емоції та гарні події! 
  Нехай з легкістю втілюються 
найсміливіші плани та 
здійснюються заповітні мрії! 
  Міцного здоров’я, щастя, 
злагоди, родинного затишку 
і Божого благословення!

           З повагою, Дмитро Невеселий

Щоб скористатися чат-ботом, 
треба перейти за посиланням 

https://toolkit.in.ua/chatbot (та-
кож можна використати QR-код) 
обрати Viber чи Telegram і знайти 

Зеленодольську громаду.

Громада у 
смартфоні

чат-бот 
СВОЇ
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Оновлення набережної у Зеленодольську
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РОЗВИТОК ТА СПІВРОБІТНИЦТВОРОЗВИТОК ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

В рамках проєкту планується 
реконструкція пірсу та доріжок, 
примикаючих до пляжної зони.

Реалізація проєкту має на меті 
підвищення рівня комфорту 
перебування у головній рекреа-
ційній зоні міста, приведення її 
до безпечного та естетично-при-
вабливого вигляду. Доріжки, 
які будуть покриті тротуарною 
плиткою та бордюрним каме-
нем, а також нова огорожа, 
пандуси і сходи дозволять жи-
телям та гостям міста безпечно 
переміщуватись набережною та 
відпочивати.

Державні кошти на реалізацію 
проєкту виділено за ініціативної 
підтримки народного депутата 
України Дмитра Шпенова. 

Кошти до місцевого бюджету 
направлені згідно розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2021 року 1337-р 
«Деякі питання розподілу у 2021 
році субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо со-
ціально-економічного розвитку 
окремих територій».

Очікуємо на реконструкцію Зеленодольського 
ліцею N°2 під опорну школу

За ініціативної підтримки 
народного депутата України 
Юрія Корявченкова виділено 
державні кошти до обласного 
бюджету для розробки проєкт-
ної документації «Реконструк-
ція Зеленодольського ліцею N°2 
Зеленодольської міської ради 
Дніпропетровської області під 
опорну школу за адресою: вул.
Рибалко, будинок 7, місто Зеле-
нодольськ, Криворізький р-н, 
Дніпропетровська область».

Кошти до обласного бюдже-
ту спрямовані згідно розпо-
рядження Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2021 

року 1337-р «Деякі питання 
розподілу у 2021 році субвенцій 
з державного бюджету місце-
вим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окремих 
територій».

Найближчим часом очікуємо 
проєктну організацію для про-
ведення проєктних робіт та ро-
зробку проєктно-кошторисної 
документації для майбутньої 
реконструкції.

Наразі в Україні відбуваєть-
ся активне утворення освітніх 
округів та опорних навчальних 
закладів, які створюються для 
рівного доступу усіх дітей до 
якісної освіти, а також раціо-
нального і ефективного вико-
ристання ресурсів. 

На Дніпропетровщині створені 
та успішно функціонують 52 
опорних навчальних заклади. У 
2021 році до них доєдналася і Зе-
ленодольська громада!

Експрес-тести для визна-
чення антигена до вірусу 
COVID-19, швидкі тести 
на ВІЛ, медичні вироби 
та обладнання від УФСІ
Міська лікарська амбулаторія 

загальної практики сімейної ме-
дицини Зеленодольського ЦПМСД 
одержала від Українського фонду 
соціальних інвестицій: 800 тестів 
для визначення антигена до вірусу 
COVID-19 та 800 швидких тестів 
на ВІЛ; тонометри з великими, се-
редніми і малими манжетами; пуль-
соксиметри портативні; спірометр; 
цифровий стетоскоп; деструктори 
(утилізатори голок); гематологічний 
аналізатор; біохімічний аналізатор; 
коагулометр; центрифугу; дозатори 
типу 1 і 2. 

Закупівлю тестів, медичних ви-
робів та обладнання профінансо-
вано в рамках проєкту «Сприяння 
розвитку соціальної інфраструкту-
ри – поліпшення первинної сіль-
ської медицини (УФСІ VII)», який 
впроваджується УФСІ за фінансової 
підтримки Уряду Німеччини через 
Банк розвитку KfW. Висловлюємо 
вдячність УФСІ за підтримку грома-
ди!

Відповідно до Меморандуму про 
співпрацю між УФСІ та Зелено-
дольською громадою триває реалі-
зація проєкту з покращення умов 
надання первинної медичної до-
помоги у міській лікарській амбу-
латорії загальної практики сімей-
ної медицини Зеленодольського 
ЦПМСД, про подальший хід якого 
будемо інформувати.
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14 проєктів конкурсу міні-грантів ДТЕК «Громада своїми руками» 
реалізовано у Зеленодольській громаді

1. Проєкт «Дім на радість усім» 
від ініціативних мешканців жит-
лового будинку по вул.Святкова, 
10 у місті Зеленодольську. Метою 
проєкту було підвищення енерго-
ефективності будинку через ра-
ціональне та свідоме використан-
ня енергетичних ресурсів шляхом 
встановлення енергоефективних 
вікон та проведення ремонту в 
під’їздах. Енергоефективні вік-
на допомогла придбати компанія 
ДТЕК в межах фінансування дано-
го проєкту. Ремонт під’їздів, фар-
бування фасаду першого поверху 
та озеленення території мешканці 
виконали власними силами.

2. Проєкт «Мобільний КЕЙС»
соціальної допомоги від ініціатив-
ної групи «Турботливі люди». Мета 
проєкту - створення мобільного 
кейсу, за допомогою якого люди, 
які не можуть відвідати адмінбу-
дівлі, зможуть отримати всі необ-
хідні послуги у зручному для них 
місці. Уповноважений працівник 
ЦНАПу зможе надавати частину ад-
міністративних послуг у будь-якому 
населеному пункті громади, виїжд-
жаючи прямо додому (перелік та-
ких послуг та графік виїздів надає 
ЦНАП).

3.  Проєкт «Центр для всіх» від 
групи «Турботливий затишок». 
Облаштування місця очікування 
відвідувачів за межами приміщен-
ня ЦНАП, яке представлене ком-
фортною та безпечною альтанкою 
біля будівлі.

4. Проєкт «Сенсорна кімна-
та» в ЗДО «Журавка». В садоч-
ку облаштовано новітній ігровий 
простір для більш комфортного 
та сучасного перебування у ньому 
креативних , кмітливих та всебіч-
но розвинених дітей. Сенсорна 

кімната – це потужний інструмент 
для розширення і розвитку світо-
гляду, сенсорного та пізнавально-
го розвитку, який, в свою чергу, 
може успішно використовуватися 
і для інклюзивних дітей.

5. Проєкт «Дитячий ТЕКБОЛ»
Текбол - це поєднання футболу і 
настільного тенісу.Завдяки проєк-
ту діти отримали доступ до занять 
новим, сучасним видом спорту. 
Спеціальні ігрові столи розміщені у 
доступних місцях населених пунктів 
громади.
6. Проєкт «Family park». На тери-

торії Великокостромського центру 
культури та дозвілля, під відкри-
тим небом, створено комфортний 
простір для дозвілля.

7. Проєкт «Відкрий серце спорту»
Облаштовано спортивний май-

данчик для волейболу та бадмін-
тону на території стадіону Зелено-
дольського ліцею N°2 та придбаний 
спортивний інвентар.

8. «Кімната успіху» для дітей з 
особливими освітніми потребами 
та родин дітей з особливими освіт-
німи потребами відтепер діє на 
базі старшого корпусу Зеленодоль-
ського ліцею №1.
«Кімната успіху» являє собою освіт-

нє середовище - інклюзивно-ресурс-
ний простір, який дає можливість 
стабілізувати психоемоційний стан 
дітей з особливими освітніми потре-
бами та позитивно впливає на ро-
звиток їх пізнавальних процесів.

9. У Великокостромському лі-
цеї відбулося відкриття осучас-
неної навчальної майстерні.
У приміщенні майстерні прове-

дено ремонтні роботи, придбано 
комплексний верстат та інстру-
менти, осучаснено інформаційно – 
навчальний простір, що дозволить 
на уроках трудового навчання та 
гурткової роботи формувати, за-
кріплювати, узагальнювати знан-
ня, вміння і навички у комфорт-
них для учнів умовах.
10.  «Panna- football»
Сучасний майданчик для гри у 

вуличний футбол відкрито у Зеле-
нодольську в рамках конкурсу міні 
- грантів «Громада своїми руками»
11. Спортивний Олімп м.Зеле-

нодольськ» . Мета проєкту - під-
няття престижу спортивної бази з 
веслування на байдарках і каное 
та мотивація учнів до досягнення  
успіхів у спорті. В рамках проєкту 
придбано інвентар для безпечного 
перевезення човнів відповідно до 
європейських стандартів.
12. »Здоровому - завжди здо-

рово». Створено залу для занять 
лікувальною фізкільтурою у селі 
Мар’янське. За допомогою проєкту 
будуть задоволені потреби різних 
категорій населення у руховій ак-
тивності.
13. Створення навчально-інно-

ваційної лабораторії електро-
зварювальників для підготовки 
електрозварювальників ручного 
зварювання на базі Зеленодольсь-
кого професійного ліцею.
Найближчим часом очікується 

відкриття проєкту.
14. «SunScreen»

В рамках проєкту покращено 
естетичний стан пляжної зони Зе-
ленодольська та створено новий 
соціокультурний простір для жи-
телів громади, що сприятиме ком-
фортному відпочинку.
Найближчим часом очікується 

відкриття проєкту.

Конкурс «Громада своїми ру-
ками» проводиться при фінан-
совій підтримці компанії ДТЕК 
з 2013 року у Зеленодольську, а 
з 2016 року по всій громаді. Ад-
мініструє конкурс БФ «Агенція 
місцевого економічного розвит-
ку м.Зеленодольськ».
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Інформаційний бюлетень містить матеріали з офіційних веб-ресурсів 
Зеленодольської громади
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 БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ БЛАГОУСТРІЙ

ДО УВАГИ!ДО УВАГИ!

Зеленодольська громада розвивається 
і стає все більш комфортною та 

безпечною для життя
При фінансуванні компанії 

ДТЕК, як соціально-відповідаль-
ного бізнесу, розпочато вста-
новлення системи відеоспосте-
реження по всій території міста 
Зеленодольська згідно проєкту 
«Безпечне місто».

Першими успішними крока-
ми реалізації проєкту є прокла-
дання нового кабелю вулицями 
міста, після чого здійснювати-
меться монтаж камер відеоспо-
тереження, а також підключен-
ня та налаштування системи 
відеонагляду.

Слід нагадати, що, з нагоди 
60-річчя міста Зеленодольська, 
директор ДТЕК Криворізька 
ТЕС Сергій Дегтяренко вручив 
міському голові Дмитру Неве-
селому сертифікат від компанії 
ДТЕК для реалізації проєкту 
«Безпечне місто».

У місті Зеленодольську продов-
жується видалення аварійних 
дерев. Наразі видалено більше 

30 аварійних тополь.

Звертайте увагу та 
будьте обережні!

З 13 грудня прийом доку-
ментів щодо реєстрації/зняття 
з реєстрації місця проживан-
ня здійснюватиметься щодня, 
КРІМ СЕРЕДИ

Для потреб комунального 
підприємства громади у 
2021 році придбано нову 

техніку та обладнання

За рахунок спеціального фонду 
(екологічного) придбані:
- сінокосарка
- газонокосарка - 2 шт
- бензинові травокосарки - 10 шт
- бензопили - 3 шт
- воздуходув
- бензиновий генератор - 2 шт
- електронасос типу ГНОМ - 2 шт
- сміттєвоз
- обладнання вакуумної машини
- мінітрактор та навісне обладнання

Наявність даної техніки дозволяє 
ефективніше доглядати за зелени-
ми зонами, прибирати та вивозити 
сміття, утримувати загальний по-
рядок території. КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

Мар’янський центр культури та дозвілля - 
головний осередок культури у селі Мар’янське
Створення умов для розвитку мо-
лоді, їхнього прагнення до твор-
чості і руху – одне із пріоритетних 
завдань місцевого самоврядуван-
ня Зеленодольської громади. Саме 
тому у селі Мар’янське було створе-
но культурно – дозвільний заклад, 
який функціонує з 1 листопада 
2021 року.

Наразі заклад має надзвичайно 
велике значення для жителів села: 
близько 70 вихованців відвідують 
гуртки протягом тижня, а також 
жителі мають змогу у комфортних 
умовах відвідувати бібліотеку.

Оскільки сьогодні актуальним є 
розвиток творчих здібностей та ін-
телекту дитини з дошкільного віку, 
широкі можливості для цього на-
дає саме гурткова робота.

У центрі створена мережа гуртків 
для дітей віком від 2 років і учнівсь-
кої молоді (малювання, мистецтво 
виготовлення в’язаних речей, во-
кальний спів, теніс, хореографія). 
Заняття у гуртках дозволяють осо-
бистості розкритися, а педагогам 
побачити весь спектр можливостей 
і сферу майбутніх інтересів учнів.

Також у центрі функціонують сек-
ції для занять дорослих (аеробіка, 
фітнес.

Бажаємо колективу центру пози-
тивних результатів роботи та твор-
чих успіхів!

З 1 грудня зміна часу обід-
ньої перерви у графіку робо-
ти адміністративних будівель 
виконавчого комітету Зелено-
дольської міської ради 

обідня перерва 
з 12:00 до 13:00

Графік роботи ЦНАПу зали-
шається без змін (без перерви)


