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Системна робота із програмою DOBRE (Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність)    



Системна робота із програмою DOBRE (Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність)    



Робота із залучення інвестора на територію громади  
Перевантажувальний термінал з відвантаження 

зернових та олійних культур на річковий транспорт  
ТОВ СП «НІБУЛОН» в с. Мар’янське  



Укріплення берегової лінії в с. Мар’янське 

ДО укріплення ПІСЛЯ укріплення 



Реалізація соціального проекту компанії ДТЕК із 
улаштування площі ПК «Ювілейний»  

та реконструкції фонтану 



Всього за звітний період організовано та проведено  

25 засідань виконкому,  
 

на яких розглянуто та прийнято  

279 рішень  



Всього за звітний період надійшло  

1161 звернення громадян,  
 

з них  
 

 у м. Зеленодольську 445 звернень  

 у с. Велика Костромка 489 звернень  

 у с. Мар’янське 227 звернень  



Заходи розвитку інфраструктури громади  
(листопад-грудень 2017 р.)  

Капітальний ремонт дороги  
по вул.Центральна  

в с.Велика Костромка  
на суму 324804,40 грн. 



Заходи розвитку інфраструктури громади  
(листопад-грудень 2017 р.)  

Капітальний ремонт дороги  
по вул.Шкільна  
в с. Мар’янське  

на суму 226285,60 грн. 



вул. Н. Малаєвої 
м. Зеленодольськ 

вул. Садова  
м. Зеленодольськ 

2018 рік  



2018 рік  вул. Центральна  
с. Велика Костромка  

вул. Високопільська  
с. Мала Костромка  



Заходи розвитку інфраструктури громади  
(листопад-грудень 2017 р.)  

Капітальний ремонт ДНЗ «Дзвіночок» в с. Мар’янське  
на суму 115990,00 грн. 



Заходи розвитку інфраструктури громади  
(листопад-грудень 2017 р.)  

Реконструкція системи опалення будинку культури «Жовтень» с.Велика 
Костромка на суму 57770 грн. 



Заходи розвитку інфраструктури громади  
(листопад-грудень 2017 р.)  

Капітальний ремонт сільскої лікарської амбулаторії в с.Велика Костромка  
на суму 339050 грн. 



Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Придбання робочої станції для оформленнята видачі паспортних документів 
( закордонних паспортів) та обладнання до неї 



Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Капітальний ремонт по заміні вікон та встановлення топочної в 
Великокостромській ЗОШ 



Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Капітальний ремонт адмінбудівлі старостату с. Велика Костромка 
 за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ 



Програма  економічного і соціального розвитку 
Зеленодольської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Реконструкція будівлі котельні ДНЗ «Дзвіночок»  с. Мар'янське  
за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ 



Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Капітальний ремонт санвузлів Зеленодольської ЗОШ № 1 та №2 
за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ 



Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 

Капітальний ремонт системи опалення ПК «Ювілейний» 



 
Програма безкоштовного харчування дітей  

в навчальних закладах Зеленодольської міської 
об'єднаної територіальної громади  

на 2018 рік  
 

– здійснено харчування дітей  
на суму 920 405,30 грн. 

 



Програма розвитку освіти в Зеленодольській міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2016 – 2021 роки:  

 
виплата одноразових премій обдарованим дітям  

39 учням на 19 500 грн.,  
 

забезпечення шкільною формою  
35 дітей  на суму 122 500 грн.,  

 
виплата допомоги 5 дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнилось 18 років,  

в загальній сумі 9 050 грн.  
 



Програма розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги Зеленодольської міської об'єднаної 

територіальної громади  
на 2018 рік:  

 
здійснено утримання КНП «Зеленодольський центр 

ПМСД» Зеленодольської міської ради 
 на суму 8 739 594,77 грн. 

 
Програма оздоровлення і відпочинку дітей:  

 
придбано 36 путівок до оздоровчих таборів  

на суму 170645 грн.  



Програма надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранівЗеленодольської 

об’єднаної територіальноїгромади  
на 2018 рік:  

 
профінансовано витрати двох громадських організацій 

:  
 

Зеленодольська територіальна громадська організація 
пенсіонерів «Ветеран»  

в сумі 54 400 грн.  
 

громадська організація «Побратими воїнів АТО 
Зеленодольської об’єднаної територіальної громади»  

на суму 37 500 грн.  
 



Програма матеріальної допомоги  населенню  
Зеленодольської об’єднаної територіальної громади:  

 
отримали  923 особи  на суму 695 500 грн.  

з них:  
 

 м. Зеленодольськ      
та  

с. Мала Костромка  
 

626 осіб  
 

(населення  
13 726 осіб) 

с. Мар’янське  
 

189 осіб 
 

(населення  
3 463 осіб)  

с. Велика 
Костромка  

 
108 осіб 

 
(населення  
2 296 осіб)  



 Відділом (центром) надання адміністративних послуг, разом із 
віддаленими робочими місцями, надано 13479 послуг, з них:  

 
 Видано довідок про склад сім’ї у кількості 

• м. Зеленодольськ – 3718 шт.  
• с. Мар’янське – 2169 шт.  

• с. Велика Костромка – 1005 шт.  
 

 Видано довідок про зареєстрованих осіб у житлових 
приміщеннях: 2035 шт.   

 
 Складено 2367 актів про фактичне місце проживання 

 
 Зареєстровано (прописано) 722 особи, знято із реєстрації місця 

проживання 1006 осіб  
 

 



За звітний період виконавчим комітетом міської ради 
проведено  

 
379 державних реєстрацій актів цивільного стану  

 
з них 

 
52 реєстрації шлюбу  

51 реєстрація народження  
276 реєстрацій смертей   



Програма святкування Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 

 
 – профінансовано заходи на суму 14962 грн.  

 
Програма святкування Дня міста та Дня села в населених пунктах 

Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік  
 

м.Зеленодольськ 114538 грн.,  
с.Мар’янське 50000 грн.,  

с.Велика Костромка 50000 грн.,  
 

 



 

Програма з розвитку фізичної культури і спорту на 2018 
рік 

 
 – фінансується утримання позашкільного навчального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
Криворізької ТЕС»  

на суму 1 116 750,38 грн. 
 
 

Програма розвитку житлово- комунального 
господарства та благоустрою  

Зеленодольської об'єднаної територіальної громади на 
2018 рік 

 
1 322 613,75 грн. 

 
 

 



Програма щодо видатків на проведення робіт, пов'язаних із 
ремонтом та утриманням доріг   

Зеленодольської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 
 

700 154,95 грн. 
 

Програма заходів з організації рятування на водах  
на 2018 рік – фінансується утримання рятувального посту в 

м.Зеленодольську  
 

витрати склали 315 993,06 грн. 
 

Екологічна програма використання коштів фонду охорони 
навколишнього природного середовища  
Зеленодольської міської ради на 2018 рік  

 
55 744 444,94 грн. 

 
 



Програма проведення заходів із землеустрою на 2018 рік 
 

56 491,49 грн.  
 

Програма створення і використання матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

 на 2018 рік 
 

20 000 грн. 
 

Програма виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги:  

 
профінансовано надання Управлінням соціального захисту населення 

Апостолівської райдержадміністрації соціальних послуг  

на суму 85 200 грн. 
 
  



Програма безоплатної правової допомоги 
населенню Зеленодольської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2018 
рік  

 
– профінансовано установу, яка надає 

правову допомогу, а саме:  
Перший криворізький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  

 
на суму 35 780 грн.  

 



ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
ПРО РОБОТУ 

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЗА ПЕРІОД РОБОТИ  
З ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ  
ПО ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ 
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