
ПАСПОРТ 

Зеленодольська міська об’єднана територіальна громада 

(центр – Зеленодольськ) 

станом на 01.01.2020р 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  

Адреса: вул.Енергетична, 15, м.Зеленодольськ, Апостолівський р/н, Дніпропетровська обл.  

тел.приймальні: +380(96)026 31 85 

 e-mail: info@zelenodolsk.otg.dp.gov.ua  

 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

I. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ТА РЕСУРСНА СПРОМОЖНІСТЬ 

1.1 Чисельність населення станом на 01 січня 2020 року, всього, 

у тому числі: 

осіб 
18532* 

сільського осіб 5375* 

Чисельність дітей станом на 01 січня 2020 року, всього, у 

тому числі: 

осіб 
 

дошкільного віку  осіб 1058* 

шкільного віку осіб 1829 

1.2. Площа території громади, всього, у тому числі: кв.км. 311,91401 

сільгоспугідь кв.км. 232,47431 

з них ріллі кв.км. *після 

проведення 

інвентаризації 

земель с/г 

призначення 

1.3. Кількість населених пунктів, що входять до спроможної 

територіальної громади 

одиниць 
4 

1.4. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, усього одиниць, у тому 

числі: 

одиниць 

27 

 школи І – ІІІ ступенів одиниць 4 

школи І – ІІ ступенів одиниць - 

школи І ступеня одиниць 1 

НВК одиниць 1 

ліцей-інтернат  1 

дитячі садки одиниць 6 

заклади позашкільної освіти одиниць 2 

культури одиниць 8 

фізичної культури одиниць 1 

фельдшерсько-акушерські пункти одиниць - 

амбулаторії, поліклініки одиниць 3 

лікарні одиниць - 

станції швидкої допомоги одиниць - 

1.5. Наявність державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

одиниць 
4 

правоохоронної діяльності одиниць 1 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав одиниць 1 

пенсійного забезпечення одиниць - 

соціального захисту одиниць - 

пожежної безпеки одиниць 1 

казначейства одиниць - 

ЦНАП одиниць 1 

ІІ. ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ   

2.1. Заплановий обсяг надходжень власних доходів (податків та 

зборів) спроможної ОТГ на  

2020 рік (відповідно до ст.64 бку), всього, у тому числі: 

тис.грн. 

86515,245 

mailto:info@zelenodolsk.otg.dp.gov.ua
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 ПДФО тис.грн. 55700,00 

акцизний податок тис.грн. 3400,00 

податок на нерухоме майно тис.грн. 3630,00 

земельний тис.грн. 4400,00 

орендна плата тис.грн. 2918,00 

транспортний тис.грн. 0 

єдиний тис.грн. 7500,00 

інші тис.грн. 8967,245 

2.2. 

Заплановий обсяг видатків перспективної ОТГ на 2020 р., 

всього (спеціальний і загальний фонд) 

тис.грн. 

 

148584,855 (в 

т.ч. загальний 

фонд 

132958,572 

Органи місцевого самоврядування тис.грн. 19311,734 

Освіта, у тому числі: тис.грн. 86331,367 

загальноосвітні навчальні заклади тис.грн. 55171,390 

дошкільні навчальні заклади тис.грн. 21425,581 

позашкільні навчальні заклади тис.грн. 5126,027 

Культура, у тому числі: тис.грн. 6787,696 

сільські бібліотеки тис.грн. 578,551 

сільські будинки культури тис.грн. 1547,205 

Фізична культура та спорт тис.грн. 1950,000 

Соціальний захист тис.грн. 742,5 

Благоустрій (ЖКГ) тис.грн. 1552,98 

2.3. Капітальні видатки з бюджетів усіх рівнів у 2019 році 

(газифікація, водопостачання, ремонт доріг, соціально-

гуманітарна сфера, інші), всього, у тому числі: 

тис.грн 

 

Державний бюджет: тис.грн  

 «Реконструкція системи опалення Мар’янської ЗШ І-ІІІ 

ступенів №1 із встановленням модульної котельні за адресою: 

вул. Шкільна 10б, с. Мар’янське,Апостолівського району, 

Дніпропетровської 

області» 

тис.грн 

830,7612 

«Капітальний ремонт по заміні вікон Зеленодольської ЗШ І-

ІІІ ступенів №2 за адресою: вул. Рибалко,7, м. Зеленодольськ, 

апостолівського району, Дніпропетровської області» 

тис.грн 

1051,108 

«Реконструкція ганку Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 

за адресою: вул. Рибалко,7, м. Зеленодольськ, 

апостолівського району, Дніпропетровської області» 

тис.грн. 

475,06584 

«Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі 

Великокостромського НВК «Загальноосвятній навчальний 

заклад-дошкільний навчальний заклад» за адресою: вул. 

Фартушного,21 с. Велика Костромка, Апостолівського 

району, Дніпропетровської області» 

тис.грн. 

400,57547 

«Капітальний ремонт по заміні вікон Мар’янської ЗШ І-ІІІ 

ступенів №2 за адресою: вул. Центральна, 99б, с.Мар’янське, 

Апостолівського  району, Дніпропетровської області» 

тис.грн. 

324,95668 

«Капітальний ремонт частини будівлі та вимощення навколо 

будівлі школи Мар’янської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 за адресою: 

вул. Шкільна, 10б, с.Мар’янське, Апостолівського  району, 

Дніпропетровської області» 

тис.грн. 

309,4095 

Проектні роботи «Реконструкція системи опалення 

Мар’янської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 із встановленням 

модульної котельні за адресою: вул. Центральна 99б, с. 

Мар’янське,Апостолівського району, Дніпропетровської 

області» 

тис.грн. 

99,972 

«Капітальний ремонт по заміні вікон Зеленодольської ЗШ I- тис.грн. 351,28174 
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III ступенів №1 за адресою: вул.Спортивна, 1а 

м.Зеленодольськ, Апостолівського району, Дніпропетровської 

області (старший корпус) » 

«Нове будівництво розвідного водогону в с. Велика 

Костромка Апостолівського району Дніпропетровської 

області» 

тис.грн. 

2479,37124 

«Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шкільна, вул. 

Весела в с. Мала Костромка Апостолівського району 

Дніпропетровської області» 

тис.грн. 

349,88214 

Обласний бюджет: тис.грн 0 

Власний бюджет: тис.грн 1524,28968 

«Реконструкція санітарно-технічної будівлі біологічних 

очисних споруд (БОС), за адресою м.Зеленодольськ, 

Апостолівський район Дніпропетровської області» 

тис.грн 

1 504,51268 

Проектні роботи  «Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Шкільна, вул. Весела в с. Мала Костромка 

Апостолівського району Дніпропетровської області» 

тис.грн 

19,777 

2.4. Запланований обсяг трансфертів перспективної ОТГ на 2020 

р., всього, у тому числі: 

тис.грн. 
 

обсяг базової дотації тис.грн 1274,3 

освітня субвенція тис.грн 36492,6 

медична субвенція тис.грн 3452,4 

2.5. Запланований обсяг бюджету перспективної ОТГ на 2020 р., 

всього 

тис.грн. 
148584,85 

2.6. Виконання бюджету у 2019 році (з врахуванням трансферт)   

– по доходам загальний   

План тис.грн. 131721,484 

Факт  тис.грн. 135559,82868 

% % 102,91 

– по доходам спеціальний   

План тис.грн. 14128,21697 

Факт тис.грн. 16462,90471 

% % 116,52 

– по видаткам загальний   

План тис.грн. 144159387,6 

Факт тис.грн. 134263,21247 

% % 93,14 

– по видаткам спеціальний   

План тис.грн. 78369,36896 

Факт тис.грн. 19507,93909 

% % 29,83 

 

 

 

*За даними Зеленодольського центру ПМСД
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ІІІ. Відомості про населені пункти, що увійшли 

до складу (назва) об’єднаної територіальної громади 

 

Код КОАТУУ 

Найменування населених пунктів, що 

входять до складу ОТГ, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 

населення станом на 

01 січня 

2020 року, осіб 

Відстань до 

центру ОТГ, 

кілометрів 

1220310300 
Місто районного значення 

Зеленодольськ (центр ОТГ) 
12607 

0 

1220310301 село Мала Костромка 550 0,1 

 
Великокостромський старостинський 

округ 
 

 

1220381100 село Велика Костромка 1959 9,9 

 Мар’янський старостинський округ   

1220385500 село Мар’янське 3416 31,7 
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ІV. Об’єкти соціально-культурної сфери 

 

назва об’єкта 
кількість 

шкіл 

кількість 

місць в 

школах 

кількість 

учнів 

кількість 

вчителів 

Школи – всього 7 2815 1829 189 

у тому числі:     

Зеленодольська ЗШ I-III ступенів № 1    (2 

корпуса) 

м. Зеленодольськ 

 890 590 49 

Зеленодольська ЗШ I-III ступенів № 2 

(2 корпуса) 

м. Зеленодольськ 

 715 524 43 

Апостолівський районний ліцей-інтернат  

 

 200 144 22 

Великокостромський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад» 

 

  

    270 

 

   204 

 

    24 

Мар’янська ЗШ I-III ступенів № 1 

 

 300 203 22 

Мар’янська ЗШ I-III ступенів № 2 

 

 320 124 22 

Мар’янська ЗШ I ступеню 

 

 

 120 40 7 

 

назва об’єкта 
кількість 

ДНЗ 

кількість 

місць в 

ДНЗ 

кількість 

дітей в 

ДНЗ 

Дошкільні навчальні заклади – всього 6 881 632 

у тому числі:    

Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)  «Росинка»  м. 

Зеленодольськ 

 

 240 152 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)  «Журавка»  м. 

Зеленодольськ 

 

 246 153 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)  «Попелюшка»  

м. Зеленодольськ 

 

 240 159 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

«Дзвіночок»  с. Велика Костромка 

 

 35 40 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

«Дзвіночок» с. Мар’янське 

 

 40 48 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко»   

с. Мар’янське     

 80 80 
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V. ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ  

 

5.1. Підприємства, організації, установи зареєстровані на території ради 

№ Назва Вид діяльності Місце знаходження П.І.Б. керівника 

Контактний зв’язок 

тел. 

робочий 

тел. 

мобільний 
E-mail: 

1. Комунальне 

підприємство 

«Зеленодольський 

міський водоканал» 

Централізоване 

водопостачання, 

водовідведення, 

поводження з 

побутовими 

відходами, 

управління 

багатоквартирними 

будинками, 

теплопостачання 

м. Зеленодольськ 

вул. Садова,2 

Директор 

Накрапас 

Наталія 

Петрівна 

- 0671815186  

kpzmv@i.ua 

2. КП «Мар’янське-1» Централізоване 

водопостачання 

с.Мар’янське 

вул.Калинова,2а 

В.о. директора 

Морокко 

Валерый 

Федорович 

- 0961050605 vodagkp1@mail.ua 

3. КП «Мар’янське-2» Централізоване 

водопостачання, 

поводженння з 

побутовими 

відходами 

с.Мар’янське  

вул.Центральна,64а 

 

В.о. директора 

Прохорець 

Світлана 

Володимирівна 

- 0989159220 mega_36353969@ukr.net 

4. КП «Ринок» Надання в оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого майна 

м. Зеленодольськ, 

пров. Молодіжний 

Директор 

Петрова Інна 

Олександрівна 

- 0687764888 - 

5. АТ ДТЕК 

ДНІПРОЕНЕРГО 

ВП ДТЕК 

КРИВОРІЗЬКА ТЕС 

Виробництво 

електричної енергії 

та реалізація 

теплової енергії та 

комунальних послуг 

м. Зеленодольськ, 

площа енергетиків 

буд. 1 

Дегтяренко 

Сергій 

Михайлович 

- -  

bryukhnoiy@dtek.com 
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5.2. Підприємства, організації, установи розташовані, але не зареєстровані на території ради 

 

№ Назва Вид діяльності Місце знаходження П.І.Б. керівника 
Контактний зв’язок 

тел. робочий тел. мобільний E-mail: 

1. ТОВ 

"ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ 

ХЛІБОПРОДУКТ" 

Виробництво хліба та 

хлібобулочних 

виробів; виробництво 

борошняних 

кондитерських 

виробів, тортів і 

тістечок нетривалого 

зберігання 

Юридична адреса: вул. 

Перемоги, буд.85, м. 

Запоріжжя, 69005 

Фактична адреса 

виробничих потужностей: 

вул.Залізнична,3 

м.Зеленодольськ, 

Дніпропетровська обл. 

Кісліцин 

Владислав 

Вікторович 

- +380676884359 - 

2. ТОВ "СОЛАР ПАРК 

МАР'ЯНСЬКЕ" 

Виробництво 

електроенергії 

Юридична адреса: 

Шосе Донецьке, буд. 186. 

Індустріальний район, м. 

Дніпро, 49000 

Фактична адреса 

виробничих потужностей: 

за межами с.Мар’янське, 

Дніпропетровська обл. 

Гордєєв Юрій 

Анатолійович 

- 0503201158  

3.   

ТОВ "АВІАС-2000 М" 

 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), бобових 

культур і насіння 

олійних культур 

Юридична адреса: вул. 

Карла Маркса, буд. 100, м. 

Апостолове 

Дніпропетровська обл. 

53800 

Фактична адреса 

виробничих потужностей: 

с.Мар’янське, 

Дніпропетровська обл. 

  

Табачнюк 

Василь 

Миколайович  

 

 

0565695272 

 

  

4. ТОВ СП «НІБУЛОН» 

(в процесі будівництва) 

 Оптова торгівля 

зерном, необробленим 

тютюном, насінням і 

кормами для тварин 

 Юридична адреса: 

Каботажний спуск, буд. 1 

м.Миколаїв, 54002 

Фактична адреса 

виробничих потужностей: 

с.Мар’янське, 

Дніпропетровська обл. 

  

Вадатурський 

Олексій 

Опанасович 

 

 

0512372344 

0512500191 

 

  

mail1@nibulon.com.ua 
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