
Звіт міського голови  
про роботу виконавчого комітету  

Зеленодольської міської ради  
за період роботи  

з листопада 2018 року по жовтень 2019 року  
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6 дошкільних  

начальних закладів 

7 загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2 заклади 

позашкільної освіти 
4 бібліотеки 

4 клубні заклади  

рятувальний пост 



Заходи з розвитку інфраструктури 



Капітальний ремонт системи 
опалення ПК «Ювілейний»  



Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
старостату в с. Велика Костромка  



Капітальний ремонт санітарних вузлів 
Зеленодольських ЗШ № 1 та №2  



Реалізація 22 затверджених програм 



Програма розвитку 
освіти 

Зеленодольської 
міської об’єднаної  

територіальної 
громади  

на 2016-2021 роки 

 одноразові премії обдарованим дітям:  

    42 учні на 21 500 грн. 

 
 шкільна форма:  

    34 дитини  на суму 119 000 грн.  

 
 допомога дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнилось            
18 років,  

    5 дітей на суму 9 050 грн. 



Програма розвитку 
первинної медико-

санітарної допомоги 
Зеленодольської 

міської об’єднаної 
територіальної громади 

на 2019-2021 роки   

 поточні видатки на утримання 
Зеленодольського ПМСД та сільских 
лікарських амбулаторій:  

   5 789 426 грн. 

 
 капітальні видатки в сумі  

      168 533 грн. 



Програма  економічного  

і соціального розвитку 

Зеленодольської міської  об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік  



Капітальний ремонт будівлі 
та вимощення навколо 

Мар'янської ЗШ № 1 



Капітальний ремонт 
вимощення  

навколо будівлі  
Великокостромського 

НВК 



Капітальний ремонт по заміні 
вікон Мар’янської ЗШ № 2  

Встановлено 

23 вікна 



Реконструкція ганку 
Зеленодольської ЗШ № 2 



Реконструкція ганку 
Зеленодольської ЗШ № 2 



 Проектні роботи з реконструкції 
системи опалення Мар’янської 
ЗШ I-III ступенів №1 із 
встановленням модульної 
котельні   
 

 Проектні роботи з реконструкції 
системи опалення Мар’янської 
ЗШ I-III ступенів №2 із 
встановленням модульної 
котельні 



Нове будівництво розвідного 
водопроводу в с.Велика Костромка 

1925  
метрів 

  

7 
колодязів  



Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Шкільна, 

вул.Весела  
в с.Мала Костромка 

50  
світильників 



Обладнання для оснащення ресурсних кімнат загальноосвітніх шкіл 



Засоби корекції психофізичного розвитку 



Дидактичні матеріали та меблі за проектом «Нова українська школа» 



 Поповнено бібліотечні фонди  
 

Апостолівського районного ліцею-інтернату на 2 450 грн.  

Зеленодольської міської бібліотеки на 340 грн. 

 

 Придбано комп’ютери для бухгалтерії на суму 27 860 грн. 

 
 Придбано обладнання для Палацу культури «Ювілейний» 

(ноутбук, відеокамера, відеопроектор, мобільна акустична 

система) на загальну суму 51 738 грн. 

 



Програма 
оздоровлення і 

відпочинку дітей  

35 путівок до оздоровчих 

таборів на суму 182000 грн.  



Програма надання фінансової 
підтримки громадським 
організаціям інвалідів і 

ветеранів Зеленодольської 
міської об’єднаної 

територіальної громади на 
2019 рік 

 профінансовано витрати  

ГО «Побратими воїнів АТО 

Зеленодольської об’єднаної 

територіальної громади» на суму 

31 334 грн.  



Програма матеріальної 
допомоги  населенню 

Зеленодольської міської 
об’єднаної 

територіальної громади  

 1122 особи  на суму 750 455 грн.,  

 

             з них 167 осіб – ветерани  

                          99 осіб – учасники АТО 

 
        у т.ч. за рахунок коштів депутатської          

              субвенції – 320 000 грн. 

  



Залучені депутатом ДОР  
кошти з обласної ради 

750 000 грн.  

 матеріальна допомога 179 
малозабезпеченим мешканцям 
Зеленодольської міської ОТГ, які 
опинилися в складних життєвих 

обставинах – 320 000 грн. 

 
 фінансова підтримка дитячо-

юнацької спортивної школи 

Криворізької ТЕС – 164 400 грн.  

 
 матеріальне заохочення учнів 

закладів загальної середньої 
освіти, які досягли особливих 

успіхів у навчанні – 12 000 грн. 

 



Залучені депутатом ДОР  
кошти з обласної ради 

750 000 грн.  

 оновлення матеріально-технічної 
бази закладів дошкільної освіти -   

   48 600 грн. 

 
 оновлення матеріально-технічної 

бази закладів загальної середньої 

освіти – 145 500 грн. 

 
 оновлення матеріально-технічної 

бази центру первинної медико-

санітарної допомоги– 4 800 грн. 

 
 оновлення матеріально-технічної 

бази клубних закладів– 54 700 грн. 



Програма святкування  
Дня пам'яті та примирення і  

74-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 

Програма святкування  
75-ї річниці визволення 
с.Велика Костромка від 
нацистських окупантів 

 профінансовано заходи  

 на суму 12 757 грн.  

 профінансовано заходи  

на суму 2 000 грн.  



Програма святкування Дня міста 
та Дня села в населених пунктах 

Зеленодольської міської 
об'єднаної територіальної громади 

на 2019 рік 

214 517 грн. 

 м.Зеленодольськ 114 317 грн. 

 с.Мар’янське 50 000 грн.  

 с.Велика Костромка 50 000 грн. 



Програма з розвитку 
фізичної культури і спорту 

на 2019 рік  

1 422 483 грн. 

 

 утримання позашкільного 
навчального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа Криворізької 

ТЕС» на суму 1 258 083 грн. 

 
 придбання байдарок на суму 

164 400 грн.  



Програма розвитку житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою Зеленодольської 

об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік 

 утримання вуличного освітлення 

461 383 грн. 

 
 водопостачання в пляжній зоні 

м.Зеленодольськ 16 744 грн. 

 утримання «Вічного вогню»  

   954 грн. 

 
 охорона об'єктів благоустрою  

   214 153 грн. 

 
 матеріали для утримання об'єктів 

благоустрою с.Мар'янське  

    8 875 грн. 



Програма розвитку житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою Зеленодольської 

об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік 

 поточні ремонти об’єктів 

благоустрою 14 279 грн.  

 
 обстеження міського пляжу та води 

водосховища 8 009 грн. 

 
 покриття під енергетичним 

деревом  9 050 грн. 

 
 користування мобільними 

туалетними кабінами під час 
проведення міських заходів  

    28 100 грн. 



Програма фінансової 
підтримки комунальних 

підприємств Зеленодольської 
міської об'єднаної 

територіальної громади на 
2019 рік 

 фінансова підтримка  
КП «Зеленодольський міський 

водоканал» 1 496 000 грн. 

 
 фінансова підтримка  

КП «Мар’янське 2» 46 675 грн.  

 
 фінансова підтримка  

КП «Мар’янське-1» 70 000 грн. 

Програма заходів з організації 
рятування на водах на 2019 рік 

  утримання рятувального посту в 
м. Зеленодольську  

    357 267  грн. 



Програма використання 
коштів фонду охорони 

навколишнього 
природного середовища 
Зеленодольської міської 

ради на 2019 рік 

 озеленення території населених 
пунктів громади та утримання 

зелених насаджень 3 971 699 грн. 

 
 обладнання для прибирання на 

спецтехніку КП "Зеленодольський 

міський водоканал" 27 914 грн. 

 
 контейнери та урни для збору відходів 

193 600 грн. 

 
 ліквідація наслідків буреломів, 

сніголомів, вітровалів 119 988 грн. 



Програма використання 
коштів фонду охорони 

навколишнього 
природного середовища 
Зеленодольської міської 

ради на 2019 рік 

 заходи з забезпечення екологічно 
безпечного збирання, утилізації 
відходів (ліквідація стихійних 

звалищ) 45 981 грн. 

 
 реконструкція санітарно-технічної 

будівлі біологічних очисних споруд  

   1 119 386 грн. 



Програма виплати грошової 
компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 
послуги на 2019 рік 

 профінансовано надання 
Управлінням соціального 

захисту населення 
Апостолівської РДА  

соціальних послуг на суму 

96 000 грн. 

Програма відшкодування 
вартості пільгового проїзду 

окремих категорій громадян 
залізничним транспортом на 
приміському сполученні на 

2019 рік  

 профінансовано надання пільг 
мешканцям громади на суму  

50 000 грн.  



Програма організації та 
участі у здійсненні заходів з 
територіальної оборони та 
мобілізаційної підготовки 

місцевого значення  
на 2019 рік  

Програма забезпечення 
поповнення регіонального 
матеріального резерву для 
запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних 

ситуацій на 2019 рік 

 профінансовано видатків 

 на 36 200 грн. 

 профінансовано створення 
матеріального резерву обласною 

державною адміністрацією 

 в сумі 19 500 грн. 



Програма відшкодування витрат 
за надані пільги з 

телекомунікаційних послуг 
пільговим категоріям населення 

Зеленодольської міської 
об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

Програма сприяння розвитку 
професійно-технічної освіти на 

2019 рік 

 надання пільг мешканцям 

громади 2 310 грн. 

 допомога на ремонт покрівлі 
Зеленодольського професійного 

ліцею 107 451 грн. 



надано   15 090   
послуг  

 довідки про склад сім’ї: 

м.Зеленодольськ -  1 728   

с.Мар’янське – 2 036   

с.Велика Костромка – 1 072   

 

 довідки про зареєстрованих осіб у житлових 

приміщеннях 2 495 
 актів про фактичне місце проживання 1 124 



• зареєстровано місць проживання 

(прописано) 676 осіб, знято з 

реєстрації місця проживання 

1041 осіб 

• 683 державних реєстрацій речових прав на 

нерухоме майно 

•  215 реєстрацій юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців   



1274 біометричні 

паспорти  

391  

у формі ID картки  

883  

для виїзду за кордон 



• 184 архівні довідки про 

заробітну плату та підтвердження 
стажу роботи громадян 

• 1177 документів на призначення 

субсидій та допомоги при 
народженні дитини 

• 1385 інших послуг, суб’єктом 

виконання яких є виконавчий 
комітет Зеленодольської міської 
ради 



103 види адміністративних послуг  

 

 державна реєстрація бізнесу та речових прав на 

нерухоме майно  

 реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання осіб 

 архітектура та містобудування 

 земельні відносини  

 житлові питання 

 дозвільна система (документи на розміщення об’єктів 

торгівлі, сфери послуг тощо) 



11 адміністративних послуг Управління соціального 

захисту населення Апостолівської РДА 
 
 
 
 
 

8 послуг Головного Управління Державної 

міграційної служби України 



Прийом громадян  
 
 Апостолівським відділом обслуговування громадян 

Головного Управління Пенсійного Фонду України 
 

 Апостолівським районним центром зайнятості 
населення 
 

 Першим Криворізьким центром надання 
безоплатної правової допомоги 
 

 Криворізьким відділенням управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в 
Дніпропетровській області 
 

 Регіональним сервісним центром МВС в 
Дніпропетровській області 



338 державних реєстрацій 

актів цивільного стану 

43 – шлюбу 

51 – народження  

244 – смерті 



Вручено  повісток 
військовозобов’язаним: 

м.Зеленодольськ – 1430 

с.Мар’янське – 205  
с.В.Костромка – 144 

Організовано облік 
військовозобов’язаних:  

м.Зеленодольськ –  2378 осіб 

с.Мар’янське – 787 осіб 

с.В.Костромка – 438 осіб 

Призвано у Збройні сили України: 

м.Зеленодольськ – 14 осіб 

 с.Мар’янське – 6 осіб  

с.В.Костромка – 4 особи 

Проходять службу на 
контрактній основі: 

м.Зеленодольськ – 12 осіб 

 с.Мар’янське – 9 осіб 

 с.В.Костромка – 2 особи 



24 
засідання 

опікунської 
ради 

9 
Зеленодольськ 

11 
Велика  

Костромка 

4 
Мар’янське 



35 дітей позбавлених 

батьківського піклування 

м.Зеленодольськ – 28 
 с.Велика Костромка – 4 

с.Мар’янське – 3 

118 актів умов проживання 

та утримання неповнолітніх  

 м.Зеленодольськ – 67 
 с.Велика Костромка – 33 

Мар’янське – 18  

19 актів обстеження житлово - 

побутових умов проживання 
недієздатних громадян  

м.Зеленодольськ – 10  

  с. Мар’янське – 4  

с.Велика Костромка – 5  

На 01.11.2018 року  

12 дітей-сиріт 

 м.Зеленодольськ – 7 
с.Велика Костромка – 2  

с. Мар’янське – 3  



Надано житлових приміщень та 
видано ордерів: 

  4 (кімнати готельного типу)  

481 акт умов проживання 

щодо вирішення питань 
надання пільг та субсидій  

м.Зеленодольськ – 292 

 с.Велика Костромка – 63  
с. Мар’янське – 126  

Комісією з питань житла при 
виконкомі Зеленодольської 

міської ради   
за листопад – жовтень  2019 року 

проведено 10 засідань. 

Знято з квартирного обліку: 

м.Зеленодольськ 3 особи 

Взято на квартирний облік: 

м.Зеленодольськ -  7 сімей 

 (14  осіб) 

 с.Мар’янське – 2 сім’ї (4 особи)  



Позачергова черга: 

м.Зеленодольськ –  22 сім’ї 

с.Мар’янське – 9 сімей 

с.В.Костромка – 6 сімей 

Першочергова черга:  

м.Зеленодольськ – 145 сімей 

с.В.Костромка –  1 сім’я 

с.Мар’янське – 3 сім’ї 

Загальна черга: 

м. Зеленодольськ – 576 сімей 

с.Мар’янське – 15 сімей 

с.В.Костромка – 8 сімей 



 91 протокол про адміністративні 

правопорушення 

 2 580 грн. адміністративних штрафів 

 196 довідок-характеристик 

Адміністративні 
комісії 

Зеленодольськ 
Велика 

Костромка  
Мар’янське 



Співпраця з інвесторами 



ТОВ СП «НІБУЛОН»  



ТОВ СП «НІБУЛОН»  



ТОВ  «СОЛАР ПАРК»  



Співпраця з інвесторами 

 Погоджено надання дозволу 
на розробку проекту 
землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки в оренду площею 

35,9426 Га  

ТОВ «Розвиток енергетики»  
 

 Отримання спеціальних 
дозволів на користування 

надрами  



Звіт міського голови  
про роботу виконавчого комітету  

Зеленодольської міської ради  
за період роботи  

з листопада 2018 року по жовтень 2019 року  
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