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Вівторок, 29 січня 2019 рокуЗвіти Криворізького міського голови та виконавчих 

органів міської ради про діяльність у 2018 році

Кривий Ріг – місто, спрямоване в майбутнє!

Дорогі земляки!
Разом з усією країною наше місто пере-

живає час складних випробувань і викликів. 
Системна економічна криза, важке становище 
в промисловості, трудова міграція, постій-
не зростання тарифів, що встановлюються в  
Києві, – такі, на жаль, реалії сьогодення.

Нелегко доводиться й місцевому самовря-
дуванню. Після фактичної відмови держави 
від фінансування пільг, багато з яких Кривий 
Ріг взяв на себе, центральна влада переклала 
на міста й значну частину фінансування освіти 
та медицини – те, що завжди було обов'язком 
держави.

Але, навіть у цих непростих умовах у 2018 
році ми працювали єдиною командою, продо-
вжували розвивати рідне місто, упроваджува-
ли передові європейські практики із залучен-
ня громади до реалізації міських проектів.

Кривий Ріг першим в Україні почав сис-
темно реалізовувати європейський проект 
«Громадський бюджет». Завдяки двом етапам 
конкурсу містом вже виконано 88 проектів. У 
2018 році – втілено в життя ще 47. За підсум-
ками відкритого голосування криворіжців у 
2019 році буде реалізовано 49 проектів.

Ініціативність жителів та бажання взяти 
участь у конкурсі зростають, тож ми збільши-
ли фінансування «Громадського бюджету-19» 
з 15 млн. грн. до 21,5 млн. грн. Зазначу, що в 
порівнянні з такими містами як Київ, Львів, 
Дніпро, криворізький Громадський бюджет – 
найактивніший!

У 2018 році ми успішно провели пере-
говори та уклали стратегічні угоди з міжна-
родними партнерами: Європейським банком 
реконструкції та розвитку щодо придбання 
50 нових тролейбусів, що вже в першому пів-
річчі 2019 року вийдуть на міські маршрути, 
з Європейським інвестиційним банком щодо 
будівництва 5 нових сучасних котелень, які 
дозволять мінімізувати зростання тарифів на 
тепло й зроблять теплопостачання для криво-
ріжців більш якісним.

Ще один безумовний успіх на міжнародній 
арені й, одночасно, визнання нашої роботи та 
потенціалу міста – включення Кривого Рогу 
до списку претендентів на звання Спортивної 
столиці Європи-2023.

Я завжди ставив завдання, щоб всі дії 
міської влади були максимально відкритими, 
прозорими та доступними для криворіжців. І 
в цьому напряму нам вдалося здійснити най-
більший прорив серед міст України. Розробле-
на та впроваджена нами система «Відкритий 
бюджет» за інформативністю, доступністю й 
кількістю опцій за оцінкою експертів – най-
краща в Україні.

Ми продовжуємо системну діяльність і 
робимо все для того, щоб кожен криворіжець 
міг вільно отримати якісні адміністративні по-
слуги. Досвід Кривого Рогу в сфері реформу-
вання адмінпослуг отримав високу оцінку на 
всеукраїнському рівні.

Наше місто – у числі переможців конкурсу 
«Кращі практики місцевого самоврядуван-
ня-2018». Важливо відзначити, що кожен 

другий паспортний офіс органів місцевого 
самоврядування на Дніпропетровщині – кри-
ворізький. З п’ятнадцяти таких офісів на Дні-
пропетровщині вісім – криворізькі.

У кожному районі є центри «Віза», запус-
каються нові сервіси, упроваджено десять по-
слуг «Одним пакетом».

Але найголовніше для мене як мера міста 
навіть не загальноукраїнське й міжнародне 
визнання. Головне – зробити все можливе, 
щоб наш улюблений Кривий Ріг ставав ще 
комфортнішим, а криворіжці були оточені 
максимальною турботою й підтримкою.

З 2018 року в нас запрацювала нова роз-
ширена комплексна програма соціального 
захисту мешканців. На її реалізацію ми виді-
лили 290 млн. грн. Кошти були спрямовані на 
підтримку чорнобильців, ветеранів, учасників 
бойових дій, виплату матеріальної допомоги 
дітям з інвалідністю, лікування.

Хочу запевнити, що й у наступному 2019 
році масштабна програма соціального захисту 
громадян буде продовжена. Відтак, ми збіль-
шили фінансування на виплату матеріальної 
допомоги та пільг для містян до 369,5 млн. грн.

Розуміючи наскільки важливо захистити 
й зберегти соціальну сферу, 76% міського 
бюджету, а це 5,6 млрд. грн., ми направили на 
соціальні витрати.

В умовах істотного недофінансування дер-
жавою ключових галузей – охорони здоров'я 
(майже 30%) і освіти (12%) міська влада вста-
ла на захист людей і з бюджету були виділені 
необхідні кошти на заробітні плати лікарям та 
педагогам.

Ми реалізовуємо комплексну програму 
розвитку рідного міста, як мовиться, не завдя-
ки, а всупереч невиконання Урядом у повній 
мірі задекларованих ним соціальних програм.

2018 рік став продовженням цієї великої 
масштабної роботи.

Один з важливих напрямів – ремонти 
доріг. У 2018 році масштабного оновлення 
зазнали три центральні магістралі: вулиці 
Толстого, Сергія Колачевського та проспект 
200-річчя Кривого Рогу. Дороги змінювалися 
комплексно – з установленням нових світло-
форів, мереж освітлення, зупиночних павіль-
йонів.

Для нас надзвичайно важливим є комфорт 
і зручність пасажирів. Тож, системно й комп-
лексно підходимо до вирішення питання па-
сажирських перевезень.

У пріоритеті – муніципальний електро-
транспорт – доступний для людей і екологічно 
чистий для Кривого Рогу.

Протягом 2017, 2018 років у рамках муні-
ципальної програми з розвитку міськелектро-
транспорту придбано 8 нових тролейбусів і 17 
сучасних автобусів, капітально відремонтова-
но 11 тролейбусів. З них три – з дизель-гене-
раторною установкою.

Ми все робили для того, щоб зберегти та-
риф у міському транспорті на максимально 
низькому рівні. Проїзд у нових автобусах, що 
поєднали центральну частину Кривого Рогу 
з північчю та півднем, усього 4 гривні. Така 
вартість зберігається й у 2019 році. Крім того, 
турбуючись про мешканців, ми зберегли всі 
пільги на проїзд, скасовані Урядом.

Знаковим та продуктивним для нас був 
2018 рік і у сферах освіти та охорони здоров’я. 
Після капремонту відкрито навчально-вихов-
ний комплекс №58, створено 2 групи для 40 
дітей. Також, запрацював після реконструкції 
дитсадок №243, розрахований на 110 малю-
ків.

Завершені роботи зі створення дошкільної 
групи на 26 місць в НВК №13 Центрально-
Міського району й уже на початку січня вона 
гостинно відчинила двері для малят.

У 2018 році ми відремонтували понад 60 
навчальних закладів.

У дитячих садках і школах установлені 
енергозберігаючі вікна, капітально відре-
монтовано покрівлі, актові та спортивні зали, 

установлені індивідуальні теплові пункти.
У рамках співпраці з німецькими парт-

нерами – фондом GIZ створені комфортні 
умови для навчання в школах №1 та №20 з 
поглибленим вивченням німецької мови, на-
вчально-виховному комплексі №58, школі 
№76, Донецькому юридичному інституті МВС 
України, Донецькому національному універ-
ситеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Бара-
новського.

Сьогодні Кривий Ріг є безумовним лідером 
регіону з розвитку первинної медицини й за 
кількістю відкритих амбулаторій, і за рівнем 
їх оснащення, а головне – за якістю надання 
ними медичних послуг жителям. У місті пра-
цює 7 центрів первинної медико-санітарної 
допомоги, до складу яких нині входить 41 ам-
булаторія. Три з яких (Військове містечко-33, 
вул. Електрозаводська та вул. Шиферна) – від-
криті у співпраці зі Світовим банком. Кривий 
Ріг перший на Дніпропетровщині розпочав 
реалізацію важливого для людей медичного 
проекту Світового банку «Покращення охоро-
ни здоров’я на службі у людей».

Одним з визначальних кроків підтримки 
та розвитку медичної галузі стало повернення 
місту тринадцяти лікувальних установ з облас-
ної комунальної власності: лікарні №№ 3, 5, 9, 
11, 14,16, дитячі лікарні: №№ 1, 2, 4, інфекцій-
на лікарня №1, поліклініка №5, пологовий бу-
динок №1, дитяча стоматологічна поліклініка 
(Металургійний район). Це – результат зусиль 
та копіткої роботи депутатів обласної ради від 
Кривого Рогу.

Відтепер маємо можливість вибудувати 
результативну роботу щодо фінансування за-
значених медзакладів: проводити ремонти, 
ефективно надавати медичну допомогу й під-
вищувати якість послуг населенню.

Кривий Ріг – промислове місто. І, незва-
жаючи на спад у промисловості в країні, він у 
2018 році впевнено втримав лідерські позиції 
за обсягами реалізованої продукції в Україні, 
частка якої становить близько 7,5%. За під-
сумками 11 місяців 2018 року цей показник 
склав 139,6 млрд. грн., тобто 36% від загаль-
ного обсягу Дніпропетровщини.

Місто з початку 2018 року сплатило по-
датків до всіх рівнів бюджетів майже 10 млрд. 
грн., що є одним з кращих показників в Україні.

Шановні земляки! Протягом року ми з 
вами працювали на одну спільну справу – 
розвиток рідного міста. І нам дійсно багато 
чого вдалося!

Сьогодні Кривий Ріг має чітку Страте-
гію розвитку до 2025 року. Упевнений, що  
2019-й стане ще одним роком поступу для на-
шого міста. Разом ми реалізуємо перспективні 
плани та проекти. Серед них:

– Розвиток комунального транспорту – 
оновлення тролейбусного парку.

– Ремонти й будівництво тротуарів та до-
ріг.

– Переоснащення лікарень – у зв'язку з 
передачею частини лікарень з обласного під-
порядкування в міське з'явилася можливість 
оснащення їх новим сучасним обладнанням.

– Модернізація освітлення міста.
– Перший етап реконструкції стадіону 

«Металург».
– Завершення капремонту плавального 

басейну ДЮСШ №1 – це буде фактично новий 
басейн.

– Будівництво дитячих і спортивних май-
данчиків, футбольних полів зі штучним по-
криттям.

– Капітальні ремонти й заміна ліфтів.
– Реалізація унікальної для України Про-

грами соціального захисту містян та багато 
іншого.

Дорогі криворіжці! Разом з вами ми по-
ставили мету – бачити Кривий Ріг сучасним, 
високотехнологічним, прогресивним містом. І 
ми обов'язково зробимо його кращим!

Криворізький міський голова
Юрій ВІЛКУЛ
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Звіт про роботу управління економіки  

виконкому Криворізької міської ради у 2018 році
Діяльність економічних підрозділів органів місцевого само-

врядування в ринковій економіці, що характеризується як еко-
номічна система, заснована на принципах вільного підприємни-
цтва, у якій роль основного регулятора економічних відносин 
відіграє ринок, полягає в підготовці програм соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку міст, цільових програм з інших 
питань самоврядування, організації їх виконання задля забез-
печення збалансованого економічного та соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, 
трудових і фінансових ресурсів.

Головним інструментом ефективного управління розвитком 
міста є Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на пе-
ріод до 2025 року (надалі – Стратегічний план розвитку міста), 
затверджений міською радою в 2016 році. Перший етап його 
реалізації передбачено Планом дій з реалізації у 2016 – 2019 
роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на пе-
ріод до 2025 року, який містить 92 проекти. Координацію ді-
яльності з упровадження Стратегічного плану розвитку міста 
здійснює управління економіки виконкому Криворізької міської 
ради (надалі – управління економіки). Контроль за виконанням 
завдань та заходів, визначених проектами, здійснюється через 
автоматизований модуль «Моніторинг впровадження Стратегіч-
ного плану». На сьогодні, Кривий Ріг – це єдине місто в Україні, 
де функціонує електронна система моніторингу Стратегічного 
плану розвитку міста, що є відкритою для громади та надає 
можливість публічного відстеження інформації про перебіг ви-
конання стратегічних завдань та отриманих результатів.

Щокварталу впродовж 2018 року забезпечувалося звітуван-
ня підрозділів виконкому міської ради перед громадою міста 
про стан виконання стратегічних завдань через зазначений мо-
дуль (https://www.krmisto.gov.ua/ua/strategy/).

У вересні 2018 року для обміну досвідом з питання впро-
вадження моніторингу стратегій розвитку міст проектом між-
народної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(ПРОМІС) на базі Кривого Рогу було організовано навчання для 
представників 14 міст України, де ретельно вивчався передовий 
досвід Кривого Рогу з цього питання.

Окрім координації дій з упровадження Стратегічного плану 
розвитку міста управління економіки здійснює реалізацію трьох 
програм місцевого розвитку:

– економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 
2017 – 2019 роки;

– розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 
2016 – 2020 роки;

– залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в 
м. Кривому Розі на 2016 – 2020 роки,

та Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу.
З метою подальшого вдосконалення механізмів управління 

ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інфра-
структури міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, 
створення умов для стійкого економічного зростання, Криворізь-
кою міської радою було прийнято Програму економічного та со-
ціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017 – 2019 роки.

Основні показники економічного розвитку міста
Кривий Ріг – потужний гірничодобувний та металургійний 

центр України, де протягом 2018 року в місті здійснювали ді-
яльність близько 140 промислових підприємств, що виробля-
ють або реалізують промислову продукцію. За результатами їх 
роботи протягом січня-листопада 2018 року обсяг реалізованої 
промислової продукції становив 154,5 млрд.грн. За цим показ-
ником Кривий Ріг посідає лідируючу позицію серед інших міст 
Дніпропетровської області (35,4% у загальнообласному показ-
нику) та близько 7% від загальнодержавного показника.

Обсяг капітальних 
інвестицій суб’єктів 
господарювання та 
організацій міста за 
рахунок усіх джерел 
фінансування за січень 
– вересень 2018 року 
становив 12,7 млрд. 
грн. Маємо позитивну 
динаміку зростання 
цього показника, у 
тому числі, порівнюю-
чи його з результатами 
по Дніпропетровській 
області та Україні. Так, 
якщо в Кривому Розі 

приріст капітальних інвестицій становить майже 60%, то в Дні-
пропетровській області – 44%, а в Україні лише 30%.

Основна частка капітальних інвестицій – це вкладення в 
основні фонди, розширення, реконструкцію, технічне та техно-
логічне переоснащення діючих підприємств міста.

Підприємствами міста протягом січня – листопада 2018 року 
виконано будівельних робіт власними силами на суму 4,3 млрд.
грн., що становить 37,6% у загальному обсязі Дніпропетровської 
області.

За структурою будівельні роботи розподілилися таким чи-
ном: нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєн-
ня (51,9% від загального обсягу), решта – роботи з капітального 
і поточного ремонтів (29% та 19,1% відповідно).

Обсяг іноземних інвестицій в акціонерний капітал суб’єктів гос-
подарювання міста станом на 01.10.2018 становив 1 295 млн. дол. 
США. За структурою, 55,8% інвестовано в добувну промисловість 
та розроблення кар’єрів, 43% в переробну галузь Кривого Рогу.

Зростає середній рівень заробітної плати працюючих у місті. 
Так, якщо у І кварталі 2018 року розмір середньомісячної за-
робітної плати складав 8 982 грн., то у ІІ кварталі 
2018 року збільшився до 9 695 грн., а у ІІІ квар-
талі – 10 024 грн. При цьому показник середньо-
місячної заробітної плати відносно 2017 року 
зріс на 2469 грн., або на 11,6%, та на 961 грн., або 
11%, перевищує середній рівень в України й в 2,7 
раза більше законом визначеної мінімальної за-
робітної плати.

По місту продовжує скорочуватись рівень за-
реєстрованого безробіття. За підсумками 2018 
року цей показник складає 0,95%. Станом на 
31.12.2018 кількість зареєстрованих безробітних 
склала 2  742 особи. В порівнянні з 2017 роком 
вона зменшилася на 16,5%. 

Упродовж 2018 року роботодавцями міста на-
дано 2 357 вакансій, 70% з цих вакансій – з рів-
нем заробітної плати вищим мінімального.

Дещо зріс у звітному періоді рі-
вень працевлаштування безробіт-
них (37,2% проти 37% аналогічно-
го періоду 2017 року). Найбільшим 
попитом користувались кваліфі-
ковані робітники з інструментом 
(28,9% від загальної кількості заяв-
лених вакансій), працівники сфери 
торгівлі та послуг (17,9%), робітни-
ки з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою тех-
нологічного устаткування, складан-
ня устаткування та машин (15,3%) 
та працівники найпростіших про-
фесій (15,1%).

Реалізація Програми розвитку 
промислового туризму 
у 2018 році ґрунтува-
лась на продовженні 
створення конкурен-
тоздатного туристично-
го продукту, збільшен-
ня об’єктів та суб’єктів 
туристичної діяльності, 
що сприяє знижен-
ню монопрофільності 
міської економіки та 
поглиблення її дивер-
сифікації.

Цілі та основні за-
вдання, визначені у 
Програмі, успішно ре-
алізуються, зокрема в 

частині формування та стимулювання попиту на промисловий 
туризм, створення ефективної системи поширення інформації 
про місто як центру промислового туризму України, здійснюєть-
ся розвиток існуючих і сприяння створенню й становленню но-
вих активних суб’єктів туристичної діяльності, зміни іміджу Кри-
вого Рогу з суто індустріального міста на місто з різноманітною 
економічною діяльністю, у тому числі туристичною.

Щороку розробляються нові туристичні маршрути різної 
складності, яких на сьогодні налічується 76, з яких 9 розроблено 

в 2018 році.
Впродовж 2018 року досягнення та можли-

вості промислового туризму Криворіжжя було 
представлено на всеукраїнських та міжнародних 
виставках, зокрема:

– 29-31 березня на 24-й Міжнародній турис-
тичній виставці UITT, «Україна – подорожі та ту-
ризм 2018»;

– 03-05 жовтня на 25-му Ювілейному міжна-
родному туристичному салоні «Україна» (UITTM);

– 05-10 листопада на наймасштабнішій у світі 
виставці з імпорту – China International Import 
Expo 2018, що проходила в м.Шанхай (Китайська 
Народна Республіка). Слід зазначити, що від Укра-
їни туристичний потенціал презентували лише  
4 міста – Кривий Ріг, Київ, Львів та Одеса.

Для забезпечення промоції промислового туризму на євро-
пейському рівні та залученню більшої кількості іноземних ту-
ристів протягом минулого року продовжено роботу по вступу до 
«Європейського маршруту індустріальної спадщини» (ERIH). Так, 
було підписано Угоду про співпрацю між комунальним підпри-
ємством «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької 
міської ради та Асоціацією ERIH.

Для промоції туризму серед криворіжців відзначаються на 
міському рівні туристичні свята, а саме: Міжнародний день екс-
курсовода (21 лютого) та День туризму в Україні (27 вересня). 
У 2018 році в межах святкування Міжнародного дня екскурсо-
вода було проведено захід 
нового формату – «Ярмарок 
екскурсій», де екскурсо-
води, туристичні агенції та 
«музейники» міста презен-
тували екскурсійні об’єкти та 
екскурсії.

9 вересня 2018 року в 
місті вдруге проведено фес-
тиваль «Ніч індустріальної 
культури» – (Industrial Fest), 

основна ідея якого полягає в популяризації діючої індустрії, що 
є домінуючою в структурі економіки міста. В рамках фестивалю 
пройшла виставка гірничої техніки, на якій було представлено 
модель 40-тонного БілАЗу, гірничий пневматичний перфора-
тор, кабіну-симулятор бурового верстату та ін. Проведено май-
стер-класи з пожежогасіння, ковальського мистецтва тощо. Для 
справжніх поціновувачів туризму було проведено близько двох 
десятків промоційних екскурсій промисловими об’єктами Кри-
воріжжя.

Продовжується співпраця в напряму розвитку промислового 
туризму між виконкомом міської ради, промисловими підпри-
ємствами міста та комунальним підприємством «Інститут розви-
тку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради. Так, у рамках 
фестивалю Industrial Fest відбулося засідання «круглого столу» 
за темою «Крок від індустріальної економіки до креативної 
через розвиток туризму», метою якого було обговорення по-
дальшого розвитку промислового туризму в Кривому Розі. Се-
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ред його учасників – керівники промислових підприємств міста, 
екскурсоводи, туристичні агенції. Почесним гостем заходу стала 
директор департаменту туризму та курортів Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України – Оксана Сердюк. У форматі 
відкритого діалогу обговорили основні проблеми, які уповіль-
нюють розвиток туризму в Україні та Кривому Розі.

Для популяризації промислового туризму проведено 11 ре-
кламно-інформаційних турів, у яких взяли участь 440 учасників, 
серед них: представники туристичних операторів та агентств, 
фотографи, журналісти, люди похилого віку, молодь та активні 
мешканці Кривого Рогу.

У листопаді 2018 року відбувся всеукраїнський прес-тур міс-
тами Дніпро-Кривий Ріг-Нікополь за тематикою «Індустріальний 
туризм», учасниками якого були представники іноземних за-
собів масової інформації (Польщі, Білорусі, Грузії, Казахстану). 
Організатором прес-туру виступило Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України. Кривий Ріг, який на сьогодні вважа-
ється столицею промислового туризму України, було включено 
до цього інформаційного туру. Гості міста здійснили спуск на 
глибину – 1 556 метрів шахти «Тернівська» публічного акціо-
нерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» та 
піднялися на її копер, відвідали кар’єр публічного акціонерного 
товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та 
скансен гірничої техніки публічного акціонерного товариства 
«АрселорМіттал Кривий Ріг».

Результатом роботи, проведеної впродовж звітного року, ста-
ло збільшення кількості екскурсій та екскурсантів (туристів). У 
звітному періоді проведено 2 810 екскурсій (зростання віднос-
но 2017 року на 22%), які відвідало 50 745 осіб (+44%). Серед 
екскурсантів – криворіжці, мешканці інших міст України та за-
кордонні гості.

У 2018 році продовжено 
впровадження практики пар-
тиципаторного бюджетування 
через проведення конкурсу про-
ектів місцевого розвитку «Гро-
мадський бюджет», який є од-
ним із інструментів ефективного 
відкритого міського врядування 
та залучення громади міста до 
прийняття управлінських рішень. 
Координатором цього конкурсу є 
управління економіки.

У звітному році проведено четвертий конкурс проектів міс-
цевого розвитку «Громадський бюджет», реалізація яких плану-
ється у 2019 році. До участі в ньому було подано 148 проектів 
на суму 63,1 млн.грн., переможцями визнано – 49 проектів. Така 
кількість поданих проектів свідчить про готовність громадян до 
співпраці з органами місцевого самоврядування та спільного 
вирішення найбільш актуальних питань, що турбують містян.

На реалізацію проектів-переможців у 2019 році в міському 
бюджеті передбачено майже 21,5 млн. грн., що на 43,3% більше, 
ніж у 2018 році.

Ще одним кроком у підвищенні ефективності та якості кон-
курсу стала співпраця між виконкомом Криворізької міської 
ради та міжнародною громадською організацією «Фундація 
польсько-української співпраці ПАУСІ» у рамках Ініціативи «Під-
тримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням 
кількості внутрішньо переміщених осіб», що виконується Ні-
мецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за до-
рученням уряду Німеччини. У межах Меморандуму проведено 
низку тренінгів за тематикою громадського бюджету як для 
громади міста, так і для представників органів місцевого само-
врядування.

Для підтримки учасників конкурсу «Громадський бюджет – 
2019» 27 жовтня 2018 року проведено «Ярмарок проектів», що 

являє собою публічну презентацію проектів – учасників конкур-
су із он-лайн трансляцією в мережі Інтернет. Захід такого форма-
ту забезпечує інформаційну підтримку конкурсантів та сприяє  
збільшенню зацікавленості мешканців до участі в конкурсі.

Щороку збільшується активність громади міста, які голосують 
за подані проекти. Загальна кількість голосів, відданих грома-
дою під час голосування за проекти конкурсу «Громадський 
бюджет-2019», становила майже 137 тисяч, що на 33% більше, 
ніж за проекти «Громадський бюджет-2018» та в 3,2 раза пере-
вищує показник конкурсу «Громадський бюджет-2017».

Якщо порівнювати активність мешканців Кривого Рогу з 
іншими великими містами, які впроваджують громадський бю-
джет, то наше місто є лідером активності голосування. Так, від-
соток мешканців Кривого Рогу, що взяли участь у голосуванні за 
проекти «Громадський бюджет-2019», порівняно до загальної 
чисельності населення становить 10,6%, у Львові – 9,4%, у Києві 
– 5,3%, у Дніпрі – 3,03%. 

Для промоції конкурсу та залучення 
більшої кількості громади до участі у 
голосуванні було підготовлено відео-
ролик, який демонструвався на місце-
вих телеканалах, у соціальній мережі 
Фейсбук, в мережі Інтернет.

Важливим досягненням звітного 
року слід вважати стовідсоткову реалі-
зацію проектів – переможців конкурсу 
«Громадський бюджет – 2018». Цей факт 
свідчить про ефективність та дієвість за-
ходів з навчання авторів основам проектного менеджменту та 
фахівців, що здійснюють оцінку можливостей реалізації проектів.

Програма залучення інвестицій та розвитку міжнародної 
співпраці має на меті формування в Кривому Розі ефективного 
підходу до питання залучення у економіку міста інвестицій та 
розвитку міжнародної співпраці в різних сферах його життєді-
яльності, формування його позитивного іміджу.

З метою створення сучасної систе-
ми комунікацій та інформаційного за-
безпечення інвестиційної діяльності, 
що дозволить розкрити можливості, 
особливості й переваги міста як на-
дійного ділового партнера для по-
тенційних інвесторів, у місті на пор-
талі «Криворізький ресурсний центр» 
функціонує двомовний модуль «Путів-
ник інвестора» (https://ig.krmisto.gov.
ua), на якому розміщено відомості для 
потенційних інвесторів про стан соці-

альних і капітальних інвестицій в місті, інвестиційні пропозиції  
та об'єкти інвестування, серед яких п’ять земельних ділянок з 
кадастровими номерами, у тому числі територія для розміщен-

ня Індустріального парку «Кривбас». У 2018 
році сайт «Путівник інвестора» відвідало 
майже 7 тис. користувачів, 40% з цього чис-
ла – закордонні відвідувачі сайту.

З метою забезпечення поінформова-
ності потенційних інвесторів, покращення 
інвестиційного іміджу Кривого Рогу, у місті 
вже п'ятий рік поспіль проводиться робота 
над складанням та розповсюдженням серед 
зацікавлених осіб двомовного інвестицій-
ного паспорта міста, де представлена ак-
туальна інформація про потенціал Кривого 
Рогу.

У 2018 році міським головою Ю.Вілкулом 
проведено зустріч з послом Канади в Укра-
їні Романом Ващуком, на якій обговорю-
вались питання співпраці щодо реалізації 

інвестицій українсько-канадських проектів у Кривому Розі.

Впроваджуються заходи щодо інформування суб'єктів гос-
подарювання міста, які здійснюють або планують здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність в країни Європейського Союзу. 
Так, у вересні 2018 року у співпраці з Дніпропетровською тор-
гово-промисловою палатою було проведено семінар «Будуємо 
експортний бізнес», головним спікером якого виступив Ігор Сні-
тівкер, який має великий досвід в експортній діяльності. В ході 
зустрічі обговорили переваги роботи на експортних ринках, 
стратегії діяльності для підприємця, який здійснює або планує 
роботу на закордонних ринках.

26 жовтня 2018 року в місті відбувся представницький ні-
мецько-український форум, делегацію представників провід-
них компаній Німеччини очолила керівник Східного комітету 
німецької економіки Уте Кочловскі-Кадьяйя. В ході зустрічі 
обговорювалися питання розвитку сталих торгових відносин в 
металургійній та гірничодобувній галузях, питання енергоефек-
тивності та інших ключових напрямків співпраці суб’єктів госпо-
дарювання Кривого Рогу та Німеччини.

Протягом року проводилась по-
стійна робота з пошуку можливих ін-
весторів для участі у конкурсі з вибо-
ру керуючої компанії індустріального 
парку «Кривбас». Так, були направлені 
запрошення з пропозиціями про на-
лагодження відносин з організаціями, 
які могли б стати потенційними учас-
никами індустріального парку або його 
керуючою компанією.

Здійснюється щомісячний моніто-
ринг реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за ра-
хунок бюджетних коштів.

Протягом звітного року вдалося значно розширити географію 
міжнародних зв’язків та поглибити співпрацю із закордонними 
партнерами. Так, місто відвідали 32 іноземні делегації за участю 
громадян Словацької, Литовської, Французької, Турецької, Ав-
стрійської республік, республік Польщі, Білорусь, Куби, Молдови, 
Індії, Федеративної Республіки Німеччини, Сполучених Штатів 
Америки, Канади, королівств Швеції, Данії, Бельгії, Нідерландів, 
Норвегії, Іспанії, Сполученого Королівства Великої Британії та 
Ірландії, Швейцарської Конфедерації, представники Спеціаль-
ної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

У 2018 році проведено роботу щодо встановлення побра-
тимських взаємовідносин. 28 вересня 2018 року між містами 
Кривим Рогом та Жодіно (Республіка Білорусь) було підписано 
Угоду про побратимство. Її мета – створення сприятливих умов 
для стабільного розвитку двосторонніх взаємовигідних дружніх 
зв'язків, зміцнення співпраці та дружби між містами, народами 
країн, обмін досвідом у вирішенні спільних проблем.

Першим кроком дружніх відносин став Міжнародний чем-
піонат, який проходив з 4 по 6 жовтня 2018 року у місті Жо-
діно серед студентів технічних вищих навчальних закладів 
«BELAZ-CHALLENGE», в рамках якого брали участь вісім команд 
із чотирьох країн. Нашу країну представляла команда студентів 
транспортного факультету кафедри автомобільного транспорту 
Криворізького національного університету «РУДАРІ». За резуль-
татами турніру наша команда значно випередила найближчих 
суперників та стала чемпіоном, завоювавши КУБОК БЕЛАЗА.

У рамках Меморандуму про співпрацю між Кривим Рогом 
і Любліном представники міської влади міста взяли участь в 
проекті «Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – фор-
мування компетентних команд публічної адміністрації в сфері 
підтримки реформи самоврядування в Україні». Основною ме-
тою проекту було формування компетентних команд органів 
місцевого самоврядування 8 міст України (Вінниці, Дніпра, Іва-
но-Франківська, Кривого Рогу, Луцька, Рівного, Сум, Харкова), а 
саме навчання управлінню проектами, маркетингу та брендінгу 
міст, проектному менеджменту.

У місті Кривий Ріг вже в котрий рік поспіль відзначається 
День Європи на загальноміському рівні. Головною метою свята 
є промоція позитивного іміджу міста; ознайомлення та долу-
чення мешканців міста до європейських цінностей та інтересів; 
формування позитивної громадської думки щодо євроінтегра-
ційного курсу України; популяризація загальноєвропейського 
культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді.

У рамках відзначення Дня Європи в Кривому Розі, окрім 
фестивалю EUROFEST, який проходив 19.05.2018 у парку  

Промоційний 
ролик

Презентація 
ІП «Кривбас» 

Інвестиційні 
пропозиції 
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Вівторок, 29 січня 2019 рокуОфіційно
«Тернівський», було проведено Всеукраїнський форум-фести-
валь «Молодь як чинник формування позитивного іміджу міста». 
У форумі-фестивалі взяли участь близько 300 активних моло-
дих людей з 12 областей України. На заході обговорювались 
питання молодіжної політики, проведено «круглі столи», обмін 
досвідом щодо реалізованих учасниками форуму молодіжних 
проектів, відвідано виставки, екскурсії.

Загалом цього року EUROFEST від-
відали понад 35 000 осіб, що порів-
няно до 2017 року більше, ніж втричі. 
На святі були присутні високоповажні 
гості – генеральний консул Федера-
тивної Республіки Німеччини в Україні 
Вольфґанґ Мьоссінґер; генеральний 
консул Республіки Польща у Харкові 
Януш Яблонський та консул Республіки 
Польща Ян Здановський; виконавчий 
директор Асоціації міст України Слобо-
жан Олександр та інші.

Крім того, організатори містечка міжнародного проекту 
USAID знайомили городян з проектами, що впроваджуються 
в місті, а саме: з протидії корупції, правової допомоги, освіти, 
розвитку громад, малого та середнього бізнесу. Також було про-
ведено інформаційно-освітню кампанію «Громадська субота», 
що проходила в рамках проекту «Громадський бюджет на сході 
України – інтеграція заради розвитку», що реалізується Поль-
сько-Українською фундацією співпраці PAUCI за сприяння Ні-
мецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

Для більш широкого інформування мешканців міста у соцме-
режі Фейсбук діє сторінка заходу (fb.me/eurodaysKR), на якій є 
можливість детально ознайомитись з подробицями свята, поба-
чити фото та відео фестивалю.

Розвиток корпоративно-соціального партнерства. У Криво-
му Розі протягом восьми років успішно реалізується практика 
соціального партнерства, що полягає в поєднанні зусиль і ресур-
сів влади та бізнесу міста задля спільного втілення соціально-
економічних та культурних проектів у всіх сферах його життє-
діяльності.

У межах реалізації практики корпоративно-соціального парт-
нерства в 2018 році між виконавчим комітетом Криворізької 
міської ради та підприємствами міста були укладені договори 
про співробітництво на суму 141,5 
млн.грн. Соціальними партнерами 
стали такі промислові підприєм-
ства: товариство з обмеженою від-
повідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ» і його комбінати (приватні 
акціонерні товариства «Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат», 
«Центральний гірничо-збагачу-
вальний комбінат», «Інгулецький 
гірничо-збагачувальний комбінат»), 
публічні акціонерні товариства 
«Південний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» та «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». Кошти підприємств в 
рамках цієї співпраці були спря-
мовані на розвиток інфраструктури 
міста, проведення культурно-масових заходів та інших заходів, 
спрямованих на розвиток Кривого Рогу.

Впровадження Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу.
Протягом чотирьох років здійснюється впровадження Мар-

кетингової стратегії міста Кривого Рогу, що затверджена рішен-
ням міської ради від 29.07.2014 №2804.

Основні заходи із реалізації Маркетингової стратегії міста 

полягають у поширенні маркетингових продуктів, наповненні 
інформаційного простору ключовими повідомленнями, фор-
мування іміджу гостинного міста, формування інформаційних 
приводів підтвердження унікальності міста, створення його не-
повторного образу.

У квітні місяці 
відбулась презента- 
ція фотоальбому 
«Кривий Ріг – яскра-
ві сторінки», який 
потрапив до XX Все-
українського рей- 
тингу «Книжка року-
2018» у номінацію 
«Лідери літа» (рей-
тингування прово-
дить Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»).

У серпні 2018 року відбулася творча дискусійна зустріч за 
технологією «Відкритий простір» на тему: «Проекти вирощу-
вання бренду міста Кривого Рогу». Проекти, які були розроблені 
учасниками заходу, спрямовані на ідентифікацію або «вирощу-
вання» бренду, та передбачають:

– візуалізацію, «вирощування» та закріплення бренду у місь-
кому середовищі та інфраструктурі, зокрема, формування інвес-
тиційних продуктів, створення сучасної туристичної інфраструк-
тури, сучасного громадського простору, транспорту та послуг;

– пожвавлення бренду у культурному середовищі міста, зо-
крема, проведення ділових і культурно-мистецьких заходів, по-
дій національного та світового рівня для гостей міста, культур-
них заходів для мешканців;

– промоцію та просування бренду міста.
8 серпня 2018 року була проведена зустріч із провідними 

українськими та іноземними (польськими) експертами, які ма-
ють досвід у впровадженні маркетингу та брендінгу території. 
Обговорили заходи й результати реалізації Маркетингової стра-
тегії та майбутні шляхи покращення іміджу, підвищення впіз-
наваності бренду Кривого Рогу як серед мешканців міста, так і 
далеко за його межами.

Забезпечення повноцінних розрахунків за енергоносії та 
житлово-комунальні послуги, реалізація міської тарифної по-
літики в комунальній сфері

Одним із напрямів діяльності управління є координація ро-
боти щодо забезпечення повноцінних розрахунків за енергоно-
сії та житлово-комунальні послуги.

Питання розрахунків споживачів за енергоносії є акту-
альним для міста та знаходиться на постійному контролі, 
адже від своєчасної їх оплати залежить стабільне та якісне 
надання житлово-комунальних послуг. У місті здійснюється 
постійний моніторинг стану розрахунків споживачів за ці по-
слуги та активне інформування населення про необхідність 
здійснення своєчасних розрахунків, у тому числі на сходах 
мешканців, через засоби масової інформації, шляхом ви-
користання соціальної реклами. З метою підвищення рівня 
розрахунків населення за житлово-комунальні послуги та 
підприємств – надавачів послуг за енергоносії зазначене 
питання неодноразово розглядалось на засіданнях міської 
ради та її виконкому.

З метою зменшення заборгованості та покращення розра-
хунків за спожитий природний газ, Криворізькою міською ра-
дою прийняте рішення від 24.10.2018 №3162 «Про погодження 
комунальному підприємству теплових мереж «Криворіжтепло-

мережа» реструктуризації заборгованості за спожитий природ-
ний газ з публічним акціонерним товариством «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України». Результатом прийнят-
тя вказаного рішення стало укладення комунальним підпри-
ємством теплових мереж «Криворіжтепломережа» договорів 
реструктуризації заборгованості за природний газ з публічним 
акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України». Перевагою укладення договорів є те, що на 
реструктуризовану заборгованість не нараховуються неустойки 
(штрафи, пені) та інфляційні нарахування, а нараховані, за умо-
ви повного виконання договору реструктуризації, підлягають 
списанню у сумі 198 млн.грн.

Функціонування системи публічних закупівель у місті
Сфера публічних закупівель є од-

нією з провідних ланок в питанні за-
безпечення прозорості витрачання 
бюджетних коштів, її регулювання про-
тягом 2018 року здійснювалося на під-
ставі вимог Закону України «Про пуб-
лічні закупівлі».

З метою забезпечення раціонально-
го та ефективного використання дер-

жавних коштів, недопущення правопорушень у сфері публічних 
закупівель відповідальні особи проходять навчання та беруть 
участь у вебінарах, он-лайн курсах, форумах з актуальних пи-
тань закупівель.

У 2018 році розпорядниками коштів міського бюджету та 
комунальними підприємствами міста із застосуванням елек-
тронної системи було проведено 7 150 закупівель на очіку-
вану вартість 4,6 млрд. грн. Порівняно до 2017 року кількість 
проведених закупівель зросла майже на чверть.

Для забезпечення прозорості та 
відкритості влади з 2010 року в Кри-
вому Розі на порталі «Криворізький 
ресурсний центр» діє розділ «Закупів-
лі», де кожен розпорядник бюджетних 
коштів має можливість оприлюднити 
дані про заплановані та проведені 
«допорогові» закупівлі. Так, на кінець 
2018 року на порталі зареєстровано 
127 розпорядників коштів, якими за рік оприлюднено відомості 
про 11 063 закупівлі.

Крім того, на офіційному сайті Криворізької міської ради 
та її виконкому створено розділ «Закупівлі», де розміщується 
актуальна інформація щодо публічних закупівель, в тому числі 
нормативно-правові акти, що регулюють проведення процедур 
закупівель.

Основні пріоритети в роботі управління на 2019 рік:
– продовження виконання завдань та заходів, визначених 

Планом дій з реалізації у 2016 – 2019 роках Стратегічного плану 
розвитку міста, де головним виконавцем є управління економі-
ки виконкому Криворізької міської ради;

– моніторинг реалізації у 2019 році завдань та заходів, ви-
значених Планом дій;

– забезпечення проведення конкурсу проектів місцевого 
розвитку «Громадський бюджет – 2020»;

– реалізація заходів, спрямованих на досягнення показників 
Програми економічного та соціального розвитку на 2017 – 2019 
роки;

– виконання основних завдань, визначених Програмою роз-
витку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016-2020 
роки;

– реалізація Маркетингової стратегії міста, спрямованої на 
покращення іміджу міста, підвищення його інвестиційної при-
вабливості, в тому числі актуалізація рекомендацій щодо засто-
сування бренду міста Кривого Рогу (бренд-бук);

– стимулювання широкої участі громадськості, туристів інших 
міст України та світу в Дні Європи в Кривому Розі EUROFEST;

– реалізація заходів Програми залучення інвестицій та роз-
витку міжнародної співпраці в м. Кривому Розі на 2016 – 2020 
роки;

– забезпечення функціонування конкурентного та прозорого 
середовища в сфері публічних закупівель;

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення 
максимального рівня оплати за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії.

Начальник управління економіки
виконкому Криворізької міської ради Т. ПІДПАЛЬКО

Відеоролик  
зі свята

Звіт про роботу департаменту фінансів  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Робота департаменту фінансів у 2018 році була направлена 
на організацію та координацію діяльності всіх учасників бю-
джетного процесу щодо складання, виконання бюджету міста та 
здійснення контролю на всіх стадіях бюджетного процесу відпо-
відно до вимог Бюджетного кодексу України та інших норматив-
но-правових актів України.

Особлива увага приділялася виконанню завдань з напо-
внення бюджету, залученню додаткових ресурсів освітньої та 
медичної субвенцій з державного бюджету для забезпечення 
фінансування заробітної плати педагогічних та медичних пра-
цівників, а також співпраці щодо залучення кредитних ресурсів 
на фінансування проектів розвитку міста.

Так, з метою організації роботи з виконання міського бю-
джету та економного й раціонального використання бюджетних 
коштів, на початку року були розроблені заходи та поставлені 
завдання усім учасникам бюджетного процесу щодо легалізації 

зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати, про-
ведення контрольно-перевірочної роботи та інших заходів за 
участі структурних підрозділів виконкому міської ради, виконко-
мів районних у місті рад, податкових та контролюючих органів.

Для забезпечення бюджетного процесу у 2018 році депар-
таментом фінансів в межах своєї компетенції підготовлено 41 
проект рішень міської ради та її виконкому.

У сфері регуляторної діяльності для забезпечення у 2019 
році надходжень від місцевих податків і зборів (єдиного, на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного), 
департаментом протягом 2018 року взято участь у підготовці 
відповідних регуляторних актів та проведенні відстежень їх ре-
зультативності дії.

Завдяки реалізації всіх цих заходів у 2018 році мобілізовано 
до бюджету міста 7352,9 млн. грн., в тому числі від сплати по-
датків і зборів – 4178,9 млн. грн., отриманих з бюджетів інших 

рівнів – 3174,0 млн. грн. У порівнянні з 2017 роком доходи бю-
джету збільшились на 875,1 млн. грн., або 13,5%.

У структурі власних доходів домінуючу позицію займає по-
даток на доходи фізичних осіб у сумі 2461,5 млн. грн., питома 
вага якого складає 59%. Крім того, це самий динамічний податок 
завдяки щорічному підвищенню заробітної плати великими під-
приємствами міста, суб’єктами бізнесу та в бюджетній сфері. За 
період 2015-2018 років надходження податку на доходи фізич-
них осіб зросли в 2,2 раза.

 Майже третину надходжень складають місцеві податки і 
збори у сумі 1100,9 млн. грн. В їх структурі 72% займає плата 
за землю – 792,2 млн. грн. Цей показник не виконаний у запла-
нованих обсягах у зв’язку з невиконанням у повному обсязі своїх 
зобов’язань перед бюджетом найбільшим бюджетоутворюючим 
підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». В результаті 
прийнятих виконкомом Криворізької міської ради заходів, на 
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сьогодні це питання розглядається на рівні фіскальних органів 
України.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 347,3 млн. 
грн., в тому числі податків і платежів у сумі 323,7 млн. грн.

Виконання доходів бюджету дозволило протягом року вико-
нувати всі соціальні зобов'язання взяті при затвердженні показ-
ників та провести заплановані витрати своєчасно відповідно до 
пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Витрати бюджету міста за 2018 рік склали 7 443,3 млн. грн., 
що на 829,5 млн. грн. більше 2017 року:

 – за загальним фондом – 6 706,5 млн. грн.;
 – за спеціальним фондом – 736,8 млн. грн., з яких видатки 

бюджету розвитку – 418,4 млн. грн.
У видатках бюджету 42,6%, або 3,2 млрд. грн., займають суб-

венції з інших бюджетів, з яких 1,9 млрд. грн. – це субвенції на 
виконання державних програм соціального захисту.

Понад 75%, або 3,6 млрд.грн., у загальному фонді бюдже-
ту (без урахування субвенцій по державних програмах соці-
ального захисту) займають видатки на утримання бюджетних 
установ. Їх в місті понад 430 з чисельністю працюючих 34 ти-
сячі чоловік.

Забезпечена своєчасна і у повному обсязі виплата заробіт-
ної плати працівникам бюджетних установ. На що спрямовано 
2  758,2 млн. грн. Це на 365,3 
млн. грн. більше 2017 року.

Залишалася значною (понад 
20%) і відчувалася протягом 
усього року недостатність об-
сягів освітньої та медичної суб-
венцій з державного бюджету. 
На дофінансування ключових 
галузей – охорони здоров’я та 
освіти містом з власних коштів 
міського бюджету виділено по-
над 280,0 млн.грн. на заробітні 
плати педагогам та медичним 
працівникам, проведення пер-
шочергових видатків для функ-
ціонування медичних закладів 
вторинного рівня.

Загалом у минулому році збе-
режена соціальна спрямованість 
бюджету. У видатках бюджету 
міста найбільша питома вага 
належить захищеним видаткам 
загального фонду, які склали  
5 610,0 млн. грн. (тобто 75,4% 
обсягу видатків).

На інші захищені видатки (такі як придбання медикаментів, 
продуктів харчування, оплата енергоносіїв та комунальних по-
слуг, різних видів соціальної допомоги мешканцям міста, транс-
ферти іншим бюджетам) направлено 2  851,8 млн. грн., що на 
192,7 млн. грн. більше 2017 року.

Зокрема, відповідно до чинного бюджетного законодавства, 
з міського бюджету перераховано державному бюджету реверс-
ну дотацію у сумі 208,2 млн. грн.

Поряд з утриманням бюджетних установ, з міського бюджету 
з початку року направлено 1,7 млрд. грн. на реалізацію заходів 
31 міської програми у різних сферах діяльності, а це:

благоустрій міста, освітлення вулиць та доріг, ремонт та 
утримання доріг, озеленення міста, ремонт житлового фонду, 
охорона та утримання парків, скверів та інше;

забезпечення безперебійної роботи підприємств міського 
електротранспорту. При цьому ресурси, що виділяються з місько-
го бюджету, дозволили зберегти безкоштовний проїзд пенсіоне-
рам та іншим пільговим категоріям населення міста, незважаю-
чи на те, що на державному рівні цільова субвенція скасована;

виконання програм для вирішення важливих питань у сфе-
рі екології та будівництва і реконструкції соціально значущих 
об'єктів;

соціальна підтримка окремих категорій мешканців міста 

шляхом виплати різних видів матеріальної допомоги й додат-
кових пільг та інше.

З метою залучення кредитних ресурсів для виконання ін-
вестиційних проектів у 2018 році проводилася робота з між-
народними фінансовими організаціями. Відповідно до вимог 
законодавства отримані позитивні висновки Міністерства фі-
нансів України та Антимонопольного комітету України, які дають 
можливість починаючи з 2019 року залучити 10,0 млн. євро від 
Європейського банку реконструкції та розвитку для оновлення 
тролейбусного парку та 6,6 млн. грн. від Північної екологічної 
фінансової корпорації (НЕФКО) для термомодернізації до-
шкільного навчального закладу.

Також департамент фінансів взяв активну участь у відстою-
ванні інтересів місцевого самоврядування при формуванні бю-
джетної політики та міжбюджетних відносин шляхом співпраці 
з Народними депутатами України від міста, звернень до Дніпро-
петровської обласної ради та обласної державної адміністрації, 
співпраці з Асоціацією міст України. Із пропозицій міста, що по-
рушувалися на законодавчому рівні, було враховано, що з 2019 
року місцевим бюджетам передано частину рентної плати за 
користування надрами (додаткові надходження 2019 року – по-
над 60 млн. грн.). У 2018 році збільшено місту обсяги освітньої 
та медичної субвенцій з державного бюджету на 29,0 млн.грн.

Ще одним важливим завданням департаменту фінансів, за-
лишається реалізація проектів та заходів в сфері прозорості і 
доступності бюджету.

Одним з таких проектів є модуль «Відкритий бюджет» на 
порталі «Криворізький ресурсний центр», що надає доступ гро-
мадськості до детальної інформації про обсяги доходів та ви-
датків бюджету міста Кривого Рогу (зведеного бюджету міста, 
міського та бюджету кожного району в місті).

Детальну інформацію можна переглянути не тільки за га-
луззю чи розпорядником коштів, а й за кожним закладом бю-
джетної сфери, комунальною установою, організацією, підпри-
ємством та об’єктом.

Веб-сайт «Відкритий бюджет» оновлюється щоквартально на 
основі звітності казначейства. Сьогодні на сайті доступна інфор-
мація за 2016-2017 роки та 9 місяців 2018 року. Звітні дані за весь 
2018 рік стануть доступні до перегляду вже на початку лютого.

«Відкритий бюджет» міста Кривого Рогу постійно вдоско-
налюється. Реалізована велика кількість додаткових 
можливостей ресурсу. Новаціями 2018 року стали: 
впровадження можливості переходу від кожного роз-
порядника та одержувача бюджетних коштів до їх ін-
формації на офіційних державних інформаційних ре-
сурсах – офіційному порталі оприлюднення інформації 
про публічні закупівлі України «ПроЗорро» (ProZorro) 
і Єдиному веб-порталі використання публічних коштів 
«Є-Data»; створення розділу «Новини», який регулярно 
оновлюється та інформує громадськість про найголов-
ніші події в місті в сфері фінансів.

Інтерес громадськості до сайту «Відкритий бюджет» 
з кожним роком зростає. Кількість відвідувачів за 2018 
рік збільшилася майже на 40% в порівнянні з 2017 ро-
ком.

Криворізький веб-сайт «Відкритий бюджет» не-
одноразово відзначався незалежними експертами, як 
успішний приклад функціонування проектів з відкри-
тості влади в Україні. В 2018 році увійшов до посібника 
Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» (м.Київ) 
«Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності 
органів місцевого самоврядування».

Директор департаменту фінансів  
виконкому Криворізької міської ради  

О. РОЖКО

+31,1% +29,6%

Обсяг реверсної дотації з міського бюджету,  
перерахованої державному бюджету  

за 2016-2018 рр. (млн.грн.)

2016 рік

154,7

195,0

208,2

2017 рік 2018 рік

Звіт про роботу управління екології  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Охорона навколишнього природного середовища – це най-
важливіший пріоритетний напрям діяльності виконкому Кри-
ворізької міської ради, що здійснюється управлінням екології, 
спрямований на запровадження принципів стійкого екологічно 
безпечного розвитку, поліпшення екологічної ситуації в місті. В 
межах визначених повноважень комплексно та послідовно про-
водиться робота, направлена на покращання стану навколиш-
нього природного середовища міста, зменшення антропогенно-
го навантаження на довкілля.

Основою природоохоронної діяльності у місті є Міська еко-
логічна програма вирішення екологічних проблем Кривбасу 
та поліпшення стану навколишнього природного середовища 
на 2016-2025 роки (надалі – Міська екологічна програма), 
що затверджена рішенням міської ради від 28.09.2016 №901. 
Безумовне виконання цього нормативно-правового докумен-
та, реалізація затверджених ним природоохоронних заходів в 
установлені терміни та в повному обсязі забезпечить досягнен-
ня цілей та завдань Стратегічного плану розвитку міста Кривого 
Рогу щодо створення екологічно чистого міста ефективного ви-
користання природних ресурсів.

Хід виконання заходів програми розглядається на засіданнях 
Робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення пи-
тань реалізації державної політики у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища у м. Кривому Розі, до складу якої 
входять депутати міської ради, науковці, фахівці структурних 
підрозділів виконкому міської ради, представники громадських 
організацій та підприємств міста. Загалом управлінням екології 
виконкому міської ради забезпечено проведення 7 засідань, на 
яких звітували ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПРАТ «Хайдельберг-
Цемент Україна», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (двічи), ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ – КРМЗ», ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ «СУХА БАЛКА», 
представник «МЕТІНВЕСТ-ХОЛДІНГУ».

Проведено 3 засідан ня Ради екологічного планування, що 
по суті є платформою для обміну корисною інформацією, яка 
надає можливість науковцям запропонувати свої напрацювання 
в сфері охорони навколишнього природного середовища, а під-
приємствам – оцінити та визначити прийнятний для них варіант, 
впровадження якого сприятиме реалізації заходів міської еко-
логічної програми.

Можливість для обговорення своїх науково обґрунтованих 
пропозицій отримали фахівці Державного вищого навчаль-
ного закладу «Криворізький національний університет», На-
уково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірни-
чорудній і металургійній промисловості Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний універси-
тет», Академії гірничих наук України, ДП «Державний інститут 
по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості 
«Кривбаспроект», ТОВ науково-виробничої фірми «Трібоком», 
Криворізький ботанічний сад Національної Академії Наук 
України.

На засіданнях ради обговорювались питання:
– необхідність комплексного використання мінеральної си-

ровини на прикладі ПРАТ «ІНГЗК»;
– вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплек-

сного промислового перероблення та утилізації промислових 
відходів;

– розробка «Методики розрахунку викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря кар’єрів з урахуванням нестаціо-
нарності їх технологічних процесів»;

– розробка ефективних екологічно безпечних методів бо-

ротьби з карантинною рослиною амброзією, як основним дже-
релом алергічних захворювань у селітебних зонах;

– комплексний підхід рекультивації порушених земель про-
мисловими підприємствами Криворізького залізорудного ба-
сейну;

– моніторинг і забезпечення якості атмосферного повітря 
при використанні твердопаливних котлів населенням та підпри-
ємцями;

– дослідно-промислові випробування з пилогазоподавлення 
при проведенні масових вибухів у кар’єрах та на об’єктах пило-
утворення підприємств з використанням розчину торфгідроок-
сидного реагенту;

– досвід ПРАТ «ПІВНГЗК» щодо ефективності впровадження 
заходу з пилопридушення на хвостосховищі з застосуванням за-
дерніння поверхні;

– використання зв’язуючих речовин для запобігання пилінню, 
у т.ч. хвостосховищ гірничодобувних підприємств;

– результат досліджень щодо застосування ПАР «Лексол» для 
пилопридушення на хвостосховищах гірничодобувних підпри-
ємств міста та рекомендацій щодо впровадження цього заходу.

Для Кривого Рогу велике значен ня має запобігання забруд-
ненню одного з найбільш вражених елементів довкілля – атмос-
ферного повітря.

Міською екологічною програмою передбачено 48 заходів у 
сфері охорони та поліпшення стану атмосферного повітря. Вико-
навцем 20 повітроохоронних заходів, що спрямовані на модер-
нізацію існуючих потужностей та пилогазоочисних установок, 
виведення з експлуатації існуючих цехів і об’єктів, які не від-
повідають сучасним екологічним вимогам (мартенівський цех, 
аглофабрика, доменні печі №№5,7, коксові батареї №№1,2),  

Офіційно
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реконструкцію та будівництво ефективних систем пило- та газо-
вловлення, пилопригнічення, є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Викиди забруднюючих речовин зазначеного підприємства у 
атмосферне повітря щорічно становлять понад 80% від загаль-
ного обсягу викидів по місту. За інформацією Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України, розміщеною на офіційному 
порталі, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» очолює першу десятку 
найбільших забруднювачів по викидах в атмосферне повітря, 
зберігаючи з 2016 року «лідерську» позицію у рейтингу.

Тому повітроохоронна робота підприємства, додержання 
ним термінів реалізації заходів Міської екологічної програми 
знаходиться на особливому контролі управління екології, депу-
татів Криворізької міської ради та громадськості.

Підприємство зобов’язалося здійснити ефективну та ціле-
спрямовану діяльність з організації і виконання природоохо-
ронних заходів програми та гарантування екологічної безпеки 
щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, проте не дотримується цих зобов’язань.

У зв’язку з порушенням ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та 
ПРАТ «ХайдельбергЦемент Україна» термінів виконання захо-
дів, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виконком 
Криворізької міської ради ініціював перед Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України розгляд питання щодо до-
тримання підприємствами умов дозволів.

За підготовленим управлінням екології проектом депутати 
Криворізької міської ради прийняли рішення від 31.01.2018 
№2403 «Про затвердження звіту з виконання у 2017 році 
Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу 
та поліпшення стану навколишнього природного середовища 
на 2016-2025 роки», на виконання якого направлено звернен-
ня Криворізької міської ради до Міністерства екології та при-
родних ресурсів України. З метою забезпечення гарантованих 
конституційних прав мешканців міста Кривого Рогу на безпечні 
для здоров’я та життя умови проживання ініційовано розгляд 
питання щодо реалізації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» пові-
троохоронних заходів, визначених умовами дозволу на викиди 
забруднюючих речовин (насамперед – виведення з експлуатації 
двухванного сталеплавильного агрегату №6) та Міською еколо-
гічною програмою (лист від 06.02.2018 №2/25-570).

В грудні 2018 року на адресу Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи направлено 
інформацію про невиконання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
заходів міської та регіональних екологічних програм, заходів 
інноваційно-інвестиційної діяльності, практику постійного пере-
несення термінів виконання природоохоронних заходів. Комі-
тету надано пропозиції щодо шляхів вирішення на державному 
рівні проблемних питань в сфері екології:

– удосконалення механізму та ефективності державного 
контролю за дотриманням підприємствами природоохоронного 
законодавства;

– перегляд розмірів відшкодування (штрафів) в сторону 
збільшення за збитки, які завдані внаслідок наднормативного 
забруднення довкілля;

– збільшення ставки екологічного податку, який повинен 
стимулювати підприємства вживати максимальних заходів по 
зменшенню забруднення довкілля;

– перерозподілу надходження коштів від сплати еколо-
гічного податку й рентної плати за користування надрами, за 
спеціальне використання води шляхом зарахування до міських 
бюджетів 100 відсотків – екологічного податку та 50 відсотків –  
рентної плати за користування надрами для видобування ко-
рисних копалин загальнодержавного значення;

– розширення Переліку (внесення змін до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147), що визначає 
природоохоронні заходи та який обмежує природоохоронну 
діяльність, для можливості використання екологічних коштів 
на утримання лікувальних закладів, поліпшення здоров’я меш-
канців міста, підвищення рівня їх життя, вирішення важливих 
соціальних питань.

Консолідація зусиль усіх рівнів влади та прийняття виваже-
них рішень із зазначених питань сприятиме забезпеченню ви-
мог екологічної безпеки для покращення стану навколишнього 
середовища міста Кривого Рогу.

В травні-червні 2018 року управлінням екології організовано 
обстеження територій підприємств міста з метою недопущення 
забруднення атмосферного повітря внаслідок пиління з територій 
відвалів, хвостосховищ, шламонакопичувачів, відкритих складів 
та автомобільних шляхів гірничопромислових підприємств міста.

За результатами обстеження матеріали по пилопридушенню 
направлені для реагування в межах повноважень до Міністер-
ства екології та природних ресурсів України, Державної еколо-
гічної інспекції України, Державної служби України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів (листи від 
17.07.2018 №2/25-3121, 2/25-3122, 2/25-3123).

ПРАТ «ПІВНГЗК», робота якого з пилопридушення зазнала 
критики, звітувало про вжиті заходи перед Робочою групою з 
опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації 
державної політики у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища у м. Кривому Розі. Підприємство широко інфор-
мувало громадськість про активізацію діяльності через засоби 
масової інформації.

У рамках опрацювання питання щодо реалізації заходу Міської 
екологічної програми, що стосується пилопригнічення автошляхів, 
вулиць житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності та 
що межують з санітарно-захисними зонами підприємств, в жовтні 
2018 року проведено організаційну нараду під головуванням за-
ступника міського голови Катриченка О.В. та розширено перелік 
вулиць міста, у тому числі центральних, на яких здійснюватиметься 
полив. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «СУХА 

БАЛКА», ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 
підтвердили готовність виконання цих робіт.

Серед виконаних у 2018 році заходів Міської екологічної про-
грами у сфері охорони та поліпшення стану атмосферного пові-
тря слід відзначити активну співпрацю підприємств з місцевими 
науковими установами та організаціями щодо впровадження 
«зелених технологій» з пилопригнічення відвалів, хвостосхо-
вищ. Для зменшення пиління хвостосховищ ПРАТ «ПІВНГЗК» ви-
саджено жито на площі 16,1 га, ПРАТ «ЦГЗК» – очерет та жито 
на площі 70 га. ПАТ «ПІВДГЗК» проводяться дослідження на 2 
експериментальних ділянках загальною площею 1 га. На одній 
ділянці висаджено насіння райгарсу, кострецю, проса, донника 
та овсянниці, другу покрито торфогідрооксидом. ПРАТ «ІНГЗК» із 
гідромоніторів виконано посів насіння рослин на сухій поверхні 
карти хвостосховища площею 3 га.

Для підвищення ефективності заходів з пилопригнічення 
ПРАТ «ПІВНГЗК», ПАТ «ПІВДГЗК» та ПРАТ «ІНГЗК» проведено 
дослідження по використанню спеціальних розчинів зв’язуючих 
речовин на території хвостосховищ, відвалів, автомобільних до-
ріг у кар’єрах.

Знаковим є те, що впровадження інноваційних заходів з 
пилопридушення відбувається з залученням науковців міста – 
Криворізького ботанічного саду, Криворізького національного 
університету в т.ч. Науково-дослідного інституту безпеки праці 
та екології у гірничорудній та металургійній промисловості та 
Академії гірничих наук України.

ПАТ «ПІВДГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ 
«ІНГЗК» розпочато співпрацю з місцевими науковими устано-
вами та організаціями з розробки нових технологій проведення 
масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин 
у атмосферне повітря, виконуються науково-дослідні роботи.

Особлива увага у 2018 році спрямована на удосконалення 
автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного 
повітря в місті, впровадження автоматизованих систем моніто-
рингу промисловими підприємствами на межі їх санітарно-за-
хисних зон та висвітлення даних таких систем в режимі он-лайн 
з метою забезпечення їх відкритості для населення.

У травні 2018 року на 
засіданні виконкому Кри-
ворізької міської ради при-
йнято рішення про впро-
вадження автоматизованої 
системи моніторингу за 
якістю атмосферного пові-
тря в Кривому Розі.

Протягом 2018 року ви-
конувались заходи з удо-
сконалення та розбудови 
міської автоматизованої 
системи моніторингу за ста-
ном атмосферного повітря:

– перенесено пост №1 з 
пл. Молодіжної у Металургій-
ному районі на вул. Ватутіна, 
37в у Покровському районі;

– встановлено новий 
пост спостереження (№5) 
у Металургійному районі 
на вул. Нікопольське шосе 
(станція швидкісного трам-
ваю «Кільцева»);

– дообладнано міські автоматизовані пости пиломірами, пост 
№3 (вул. Дніпровське шосе, 11) газоаналізатором для визначен-
ня озону та етану.

Реалізація цих заходів дозволила розширити мережу моні-
торингу за станом атмосферного повітря міста та перелік за-
бруднюючих речовин, за якими здійснюються 
спостереження.

На офіційному порталі «Криворізький 
ресурсний центр» функціонує модуль «ЕКО-
МОНІТОРИНГ», що в режимі он-лайн ви-
світлює дані 14 автоматизованих постів 
спостереження за станом атмосферного по-
вітря, у тому числі 5 міських та 9 відомчих 
постів (ПРАТ «СУХА БАЛКА», ПАТ «ПІВДГЗК», 
ПАТ «Кривбасзалізрудком»). Відповідно до 
основних принципів відкритості екологічної 
інформації для громадськості забезпечено 
вільний доступ до даних про стан атмосфер-
ного повітря.

На одній з головних подій Східної Європи –  
KyivSmartCityForum 2018, що присвячена 
популяризації smart city технологій та впро-
вадженню інноваційних рішень на містах, ви-
соко оцінено впроваджений у нашому місті 
модуль «ЕКОМОНІТОРИНГ», який визнано 
найкращим з реалізованих в Україні про-
ектів, та відзначено нагородою, яку місто Кривий Ріг отримало 
на урочистостях в листопаді 2018 
року.

Детально ознайомитись з систе-
мою моніторингу за станом атмос-
ферного повітря міста може кожен 
бажаючий за допомогою друкова-
ного видання «Система моніторин-
гу за станом атмосферного повітря 
м. Кривого Рогу», підготовленого 
управлінням екології виконкому 
Криворізької міської ради.

Видання розповсюджено серед 
закладів освіти, культури, депутатів 

міської ради, представників громадськості. Електронний варіант 
розміщено на офіційному сайті виконкому Криворізької міської 
ради та офіційному порталі міста Кривого Рогу «Криворізький 
ресурсний центр» у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ».

З метою дієвого моніторингу за станом довкілля міста, у 
зв’язку з тим, що державні органи контролю не виконують свої 
функції належним чином, вже другий рік, починаючи з 2017 
року, за ініціативою міського голови та за підтримки депутатів 
міської ради управлінням екології, як розпорядником бюджет-
них коштів, за рахунок міського екологічного фонду фінан-
сується послуга з виконання лабораторних досліджень якості 
атмосферного повітря та водних ресурсів міста. Дослідження 
здійснюються за договором – державною установою (ВСП «Кри-
ворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної 
установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України»).

Матеріали по виявленим фактам перевищень з вимогою про-
вести перевірку підприємств-забруднювачів виконкомом Кри-
ворізької міської ради постійно направляються до Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Державної екологічної 
інспекції України, Головного управління Держпродспоживслуж-
би у Дніпропетровській області та органів прокуратури.

В рамках Міської екологічної програми за активної під-
тримки громадськості у 2018 році ТОВ «Науково-дослідний ін-
ститут інноваційних технологій» виконано роботу «Визначення 
хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного 
повітря в місті Кривому Розі, ідентифікації та інвентаризації 
основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» і ПАТ «ПІВДГЗК», у т.ч. оцінки ризиків для 
довкілля та здоров’я населення».

Результатом цієї роботи підтверджено зв’язок між викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» та концентраціями цих речовин у призем-
ному шарі атмосферного повітря, які фіксуються державними 
стаціонарними постами Лабораторії спостереження за станом 
атмосферного повітря м. Кривий Ріг.

Виявлено наявність прямого зв’язку різної сили та ступеня 
достовірності між викидами пилу, оксиду вуглецю від виробни-
чої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та первинною 
захворюваністю населення чотирьох районів усіх вікових груп. 
Доведено, що найбільшою мірою на рівень захворюваності на-
селення різних вікових груп впливають викиди від промислової 
площадки №1 та коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг».

Отримані результати розсіювання забруднюючих речовин в 
приземному шарів атмосфери, результати розрахунку коефіці-
єнту небезпеки вказують на те, що затверджені на теперішній 
час проекти санітарно-захисних зон основних підприємств-за-
бруднювачів мають певні ознаки використання підприємствами 
недостовірної інформації і можуть бути підставою для анулю-
вання висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про за-
твердження таких проектів.

Послідовна, наполеглива та цілеспрямована робота управ-
ління екології виконкому Криворізької міської ради з охорони 
атмосферного повітря міста дозволила сформувати та підтри-
мувати позитивні тенденції цього напрямку природоохоронної 
діяльності.

Комплексна характеристика забруднення атмосферного 
повітря міста в цілому оцінюється індексом забруднення ат-
мосфери. За офіційними даними Центральної геофізичної об-
серваторії України ім. Бориса Срезневського, які ґрунтуються на 
дослідженнях Центрів з гідрометеорології Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, індекс забруднення атмос-
фери становить 8,8 та є меншим, ніж у Дніпрі та Кам’янському 
(11,8 та 11,9 відповідно) й залишається нижчим у порівнянні з 
базовим 2010 роком (10,37).

У 2018 році значна увага управління екології виконкому 
Криворізької міської ради була приділена за-
ходам у сфері охорони та збереження водних 
ресурсів міста.

Для визначення якості води річок Сак-
сагань, Інгулець та інших водних об’єктів з 
2017 року коштом міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
виконано лабораторні дослідження на те-
риторії міста. На підставі виявлених в про-
бах води перевищень вмісту забруднюючих 
речовин проведено роботу з виявлення 
джерел забруднення річок Саксагань та Ін-
гулець.

Офіційно

Міський 
автоматизований пост 

спостереження №5 
здійснює виміри діоксиду 

азоту, діоксиду сірки, 
оксиду вуглецю, аміаку, 

пилу, озону та етану
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У 2018 році проведено 40 комісійних обстежень берегової 
території річок Інгулець та Саксагань. Під час обстежень в Цен-
трально-Міському, Покровському, Інгулецькому та Саксагансько-
му районах міста виявлено 9 витоків, які ліквідовано.

За виявлені правопорушення складено 6 адміністративних 
протоколів, накладено штрафи на громадян і представників 
КП «Кривбасводоканал». По 3 фактах в Покровському районі 
матеріали передано до правоохоронних органів. З власниками 
домоволодінь проведено профілактичну бесіду щодо недопу-
щення забруднення та передбачену чинним законодавством 
відповідальність. Труби, з яких здійснювався скид неочищених 
стічних вод, демонтовано власниками приватних домоволодінь. 
В усіх районах міста створені робочі групи, що працюють з пи-
тань виявлення та ліквідації джерел забруднення, які щомісячно 
звітують на постійній комісії Криворізької міської ради з питань 
природокористування, екології, охорони здоров’я та соціально-
го захисту населення. За результатами проведених у 2018 році 
робіт відзвітували виконкоми Центрально-Міської, Покровської, 
Тернівської, Саксаганської, Інгулецької районних у місті рад.

Крім того, здійснюються лабораторні дослідження скидів 
промислових підприємств у водні об’єкти. Про виявлені пере-
вищення нормативних показників на випуску зворотної води 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» в річку Саксагань направлено листи до 
Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області та 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ». Згідно з інформацією Державної еко-
логічної інспекції в Дніпропетровській області, за результатами 
перевірки дотримання ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» вимог природо-
охоронного законодавства, відповідальних осіб притягнуто до 
адміністративної відповідальності за порушення законодавства 
про охорону та раціональне використання водних ресурсів та 
нараховані збитки.

В межах реалізації заходів Міської екологічної програми 
для забезпечення раціонального використання питної води  
КП «Кривбасводоканал» замінено 6,9 км зношених та аварій-
них ділянок водопровідної мережі. За рахунок коштів міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища онов-
лено насосне і технологічне обладнання (3 насоси, 3 електро-
двигуни, 2 перетворювачі) для каналізаційних насосних станцій 
№№7, 52, 10. З метою запобігання забрудненню довкілля через 
можливі аварійні витоки проводиться реконструкція напірних 
каналізаційних колекторів від КНС №8 по території Централь-
ного кладовища, від мікрорайону Сонячний до вулиці Спаська. 
В 2019 році очікується завершення робіт, що забезпечить без-
аварійне обслуговування більше 182 тисяч мешканців Саксаган-
ського району міста.

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища відновлено водність річки Стара Сак-
сагань у Центрально-Міському районі міста. З Карачунівського 

водосховища з 20 квітня по 21 вересня подано в русло річки 
згідно з проектом 860 тис. м3 води, що забезпечило підтримку 
сприятливого гідрологічного режиму річки, санітарно-гігієніч-
ного та екологічного стану прибережної території. Виконавець 
робіт – ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Триває розробка проекту «Поліпшення гідрологічного режи-
му та екологічного стану р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області», яким передбачено розчистку рус-
ла річки Саксагань, в тому числі з облаштуванням набережної 
в Покровському районі міста вздовж вулиці Кропивницького. 
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
повідомлення про плановану діяльність розміщено 24.10.2018 
на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України в 
Єдиному реєстрі «Оцінка впливу на довкілля». Реалізація цього 
проекту надасть змогу оздоровити річку Саксагань у Покров-
ському та Саксаганському районах міста, створити рекреаційні 
зони і зони відпочинку біля води. Позитивною є готовність Дер-
жавного агентства водних ресурсів України (лист від 13.12.2018 
№7649/4/10/11-18) розглянути можливість виконання в наступ-
них періодах заходів із збереження та поліпшення гідрогеоло-
гічного режиму та екологічного стану річки Саксагань в межах 
Загальнодержавної програми.

В межах Міської екологічної програми в 2018 році розпочато 
роботи з розробки проектів землеустрою та встановлення меж 
територій об’єктів природно-заповідного фонду. На виконан-
ня рішення міської ради від 25.02.2015 №3453 «Про надання 
дозволу публічному акціонерному товариству «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» на розробку проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного фонду в Сак-
саганському районі» зазначеним підприємством укладено угоду 
з виконання робіт по об’єкту природно-заповідного фонду –  
геологічній пам’ятці природи місцевого значення «Сланцеві ске-
лі».

Рішенням Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3082 
«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 
2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища» пе-
редбачено фінансування для виконання в 2019 році робіт з роз-
робки проекту землеустрою з організації та встановлення межі 
території ландшафтного заказника місцевого значення «Балка 
Північна Червона».

За ініціативою виконкому Криворізької міської ради Дніпро-
петровською обласною державною адміністрацією прийнято 
рішення про внесення до переліку природоохоронних заходів 
Дніпропетровської області, які будуть реалізовуватись у 2019 
році, заходу щодо встановлення межі ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення «Балка Північна Червона».

Особливим є відношення містян до об’єкта природно-запо-

відного фонду ландшафтного заказника місцевого значення 
«Візирка», що користується популярністю. У вересні 2018 року 
управлінням екології організовано проведення виїзного на-
вчання депутатів Криворізької міської ради стосовно виконання 
ПРАТ «ІНГЗК» охоронних зобов’язань зі збереження цього об’єкта 
природно-заповідного фонду. Під час ознайомлення депутатів 
із заказником для оновлен ня його фауни та флори випущено 
200 штук фазанів у нове середовище існування, висаджено 30 
дерев.

Продовжується робота із забезпечення належних умов для 
збору та видалення твердих побутових відходів, їх переробки. 
За кошти міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2018 році придбано 274 контейнери (у тому чис-
лі 75 великогабаритних), що розміщуються у житлових районах 
міста, закладах соціального захисту населення, лікувальних за-
кладах.

В 2018 році проведено інвентаризацію земель та рішенням 
Криворізької міської ради від 28.11.2018 №3245 затвердже-
но технічну документацію із землеустрою території, на якій  
планується розмістити об’єкт – нове будівництво комплексу з пе-
рероблення, знешкодження та складування твердих побутових 
відходів у Металургійному районі м. Кривого Рогу Дніпропе-
тровської області. У 2019 році згідно з чинним законодавством 
оформлятимуться землевпорядні документи.

З метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення ста-
ну довкілля, залучення студентської молоді до пропагування 
екологічно безпе чної життєдіяльності на виконання Програми 
реалізації молодіжної політи ки «Нова генерація Кривого Рогу» 
проведено щорічний сьомий міський конкурс студентських на-
укових робіт з питань екології, започаткований роз порядженням 
міського голови від 24.05.2012 №129-р. Актуальність та необ-
хідність проведення такого заходу підтверджується зацікавле-
ністю в ньому молоді. Так, у 2018 році у конкурсі взяли участь 
20 конкурсантів з 8 навчальних закладів міста. За результатами 
конкурсу переможців та його учасників, а також наукових керів-
ників студентських робіт відзначено нагородами на урочистому 
засіданні з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього 
природного середовища.

Подальша робота управління екології виконкому Криворізь-
кої міської ради спрямовуватиметься на інтеграцію європей-
ського підходу до вирішення екологічних питань, використан-
ня та впровадження найкращих технологій у сфері охорони та 
поліпшення стану навколишнього природного середовища, що 
сприятиме забезпеченню екологічно безпечних та комфортних 
умов для проживання населення міста Кривого Рогу.

Начальник управління екології
виконкому Криворізької міської ради 

С. ОХОТНІКОВА

Звіт про роботу управління охорони здоров’я  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Мережу закладів охорони здоров’я міста Кривого Рогу 
складають 48 комунальних медичних закладів, серед яких 13 
багатопрофільних лікарень, 1 самостійна поліклініка, 3 дитячі 
лікарні, 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які 
перетворенні в «КНП ЦПМСД», згідно з Рішенням ХХХІІ сесії 
VІІ скликання №2459 від 28.02.2018 року «Про реорганізацію 
шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства 
комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної до-
помоги № 1,2,3,4,5,6,7 Криворізької міської ради», пологовий 
будинок, 1 перинатальний центр, 8 стоматологічних поліклінік, 4 
диспансери, станції швидкої медичної допомоги та переливан-
ня крові, медико-генетичний центр, міська інфекційна лікарня, 
центр здоров’я, центр профілактики та боротьби зі СНІДом, Бу-
динок дитини, 3 дитячі санаторії.

Усі КНП ЦПМСД уклали угоду з Національною Агенцією.
Згідно з рішенням ХХХІІІ сесії VІІ скликання Криворізької місь-

кої ради № 2579 від 28.03.2018 року, станом на 10 січня 2019 
року вибір лікаря здійснили – 391249 мешканців Кривого Рогу.

13 комунальних закладів охорони здоров’я Дніпропетров-
ської обласної ради зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області прийнято до кому-
нальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу.

В стаціонарах міста вартість 1-го ліжко-дня по продуктах 
харчування та медикаментах складатиме відповідно 7,9 грн. та 
13,6 грн.

В 7 центрах первинної медико-санітарної допомоги міста 
кількість ліжок денного стаціонару складає 532 ліжка. Кількість 
відвідувань до лікарів ЦПМСД в зміну складає 6274.

У 2018 році у місті продовжує діяти програма «Доступні 

ліки», на відшкодування вартості лікарських засобів для ліку-
вання окремих захворювань місту виділено субвенцію з дер-
жавного бюджету у сумі 16 416 060 грн. Управлінням охорони 
здоров’я виконкому Криворізької міської ради було укладено 27 
угод із суб’єктами підприємницької діяльності та відшкодовано 
вартість медикаментів на суму 9 359 875,22 грн. За початку дії 
програми «Доступні ліки» протягом 2018 року суб’єктам підпри-
ємницької діяльності відшкодовано вартість медикаментів на 
загальну суму 16 367 747,70 грн.

З метою надання доступної медичної допомоги в 2018 році 
функціонує 41 амбулаторія загальної практики – сімейної ме-
дицини. На оснащення 3 амбулаторій, відкритих у 2018 році, 
з міського бюджету направлено 12  592,6 тис. грн. Наприкінці 
2018 року та протягом 2019-2022 рр. очікується відкриття но-
вих амбулаторій після проведення капітальних ремонтів та ре-
конструкцій приміщень, що дозволить збільшити кількість ам-
булаторій загальної практики – сімейної медицини до 65 для 
надання якісної та доступної медичної допомоги населенню 
міста.

13 молодих спеціалістів приступили до роботи у 2018 році. 
Щодо виконання заходів до Програм місцевих органів влади, 
спрямованих на впровадження «місцевих» стимулів:

– виділена 1 квартира лікарю КНП ЦПМСД;
– на мобільний та міський зв’язок виділено 206,3 тис. грн.;
– на придбання вакцини для щеплення проти грипу виділено 

123,149 тис.грн. Щеплення проведено 841 особі медпрацівни-
ків.

З метою поліпшення демографічної ситуації, збереження 
і зміцнення здоров’я населення проводилась робота за пріо-

ритетним напрямом профілактики та лікування хронічних не-
інфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих 
у соціально-економічному та медико-демографічному плані. В 
тому числі проводились профілактичні огляди за 2018 рік:

– на туберкульоз – 348878 осіб, що складає – 98,8% від річ-
ного плану, проведено 90996 туберкулінових проб для прове-
дення туберкулінодіагностики;

– на онкозахворювання – 324820 осіб, що складає – 98,4% 
від річного плану;

– на гіпертонічну хворобу – 467707 осіб, що складає – 99,7% 
від річного плану.

За 2018 рік в лікувально-профілактичних закладах здійснено:
– відвідувань до лікарів – 5154560, у т. ч. до лікарів центрів 

первинної медико-санітарної допомоги – 2522329;
– проліковано у стаціонарах 152575 хворих, в денних ста-

ціонарах 49470, із них в центрах первинної медико-санітарної 
допомоги – 36184;

– проведено оперативних втручань 82208, у тому числі 
38825 в амбулаторних умовах;

 – виконано 263352 виїздів швидкої допомоги;
– проведено 58229 досліджень на ВІЛ/СНІД, з них 6701 ва-

гітним;
 – у пологових відділеннях міста народилась 5821 дитина.
Зменшення рівня захворюваності населення та рівня смерт-

ності від захворювань очікується за рахунок підвищення якості 
надання медичної допомоги міста.

Начальник управління охорони здоров’я
виконкому Криворізької міської ради  

К. МУРАШКО

Звіт про роботу департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

У звітному році департаментом соціальної політики продо-
вжено роботу з виконання соціальних ініціатив міської влади, 
забезпечення надання адресної допомоги криворіжцям, вико-
нання державних та міських програм соціального спрямування, 
легалізації праці найманих працівників тощо.

Упродовж 2018 року департаментом профінансовано пільг 
та субсидій мешканцям міста на оплату житлово-комунальних 
послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу на за-
гальну суму 1184,2 млн. грн., укладено 920 договорів на фінан-
сування з підприємствами – надавачами послуг.

Департамент – розробник Програми соціального захисту 
окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 
роки та Комплексної програми підтримки у 2017-2019 роках у 

м. Кривому Розі учасників антитерористичної операції на сході 
України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській об-
ластях, членів їх сімей і сімей загиблих у ході їх проведення.

У 2018 році департаментом підготовлено 176 проектів рі-
шень виконкому міської ради та 16 проектів рішень міської 
ради соціального спрямування. У межах Програми соціального 
захисту коштом міського бюджету проведено виплати матері-
альних допомог сім’ям військовослужбовців, які загинули (по-
мерли), пропали безвісти в зоні проведення антитерористичної 
операції на сході України та операції об’єднаних сил у Доне-
цькій та Луганській областях або перебувають у полоні, сім’ям 
загиблих учасників бойових дій в Афганістані, ветеранам війни, 
громадянам, постраждалим унаслідок аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції, учасникам бойових дій, мешканцям міс-
та, яким виповнилося 100 і більше років, дітям-сиротам та дітям 
загиблих працівників органів внутрішніх справ і надзвичайних 
ситуацій, сім’ям, які опинилися в скрутному матеріальному ста-
новищі та іншим.

Продовжено та забезпечено коштом міського бюджету ви-
плату часткової компенсації за тепло- або водопостачання та 
водовідведення у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні 
послуги. У 2018 році таку компенсацію отримали 144 748 меш-
канців міста на загальну суму 72,4 млн. грн. Зазначені видатки 
передбачені і на 2019 рік. Надано та профінансовано додатко-
вих пільг окремим категоріям мешканців міста, зокрема 50% 
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовного 

Офіційно
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проїзду електро- та автотранспортом на загальну суму 96,2 млн.  
грн. Матеріальну допомогу з міського бюджету отримали 20159 
криворіжців на суму 82,8 млн. грн., у тому числі за рахунок суб-
венції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
обласної міжгалузевої програми «Надання матеріальної допо-
моги за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і 
районів та об’єднаних територіальних громад на виконання до-
ручень виборців депутатами обласної ради в 2018 році» надано 
матеріальну допомогу 357 мешканцям міста на загальну суму 
4,8 млн. грн.

Крім того фахівцями департаменту опрацьовано 6522 заяви 
та документів мешканців міста для надання матеріальної допо-
моги на лікування, вирішення соціальних питань, підготовлено 
49 відповідних протоколів.

Департамент у межах повноважень забезпечує виконання 
заходів Комплексної програми підтримки учасників антитеро-
ристичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у 
Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей і сімей загиблих 
у ході їх проведення.

Департаментом у межах Комплексної програми профінан-
совані видатки на загальну суму 31,2 млн. грн., у тому числі:  
0,1 млн. грн. на одноразову матеріальну допомогу сім’ї військо-
вослужбовця, який загинув під час участі (виконання завдання) 
в антитерористичній операції, 2,2 млн. грн. – одноразову та 
щомісячну матеріальні допомоги сім’ям та дітям військово-
службовців, які загинули під час участі (виконання завдання) в 
антитерористичній операції та смерть яких пов’язана з участю 
в АТО; 0,8 млн. грн. – одноразову та щомісячну матеріальні до-
помоги військовослужбовцям з інвалідністю, які брали участь 
в АТО; 27,0 млн. грн. – одноразову матеріальну допомогу учас-
никам бойових дій, які брали участь в антитерористичній опе-
рації на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і 
Луганській областях. Також відшкодовано фактичні витрати на 
оплату вартості житлово-комунальних послуг сім’ям військо-
вослужбовців, які загинули (померли), знаходяться в полоні, 
або зникли безвісти в сумі 0,8 млн. грн.; компенсаційні випла-
ти комунальним підприємствам міського електротранспорту 
за пільговий проїзд електро- та автотранспортом учасників 
антитерористичної операції, які не отримали статус «Учасник 
бойових дій» – 0,2 млн. грн.; інші видатки на загальну суму  
0,1 млн. грн.

Забезпечені безкоштовним харчуванням у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах та оздоровленням (від-
починком) 1002 дитини військовослужбовців, які беруть участь, 
загинули або пропали безвісти під час виконання завдань у зоні 
АТО та ООС – 3,6 млн. грн.

А також надано медичну допомогу учасникам АТО в реабі-
літаційному центрі на базі комунального закладу «Криворізька 
міська лікарня №5 Дніпропетровської обласної ради» на за-
гальну суму 2,6 млн. грн.

Продовжено роботу, спрямовану на соціальну підтримку осіб 
з інвалідністю.

Департаментом проведено виплату матеріальної допомоги 
(2,6 млн. грн.) батькам 222 дітей з інвалідністю, які потребують 
забезпечення підгузками та якими їх не забезпечує держава 
(у 2017 році таку допомогу отримали 174 особи). Надана до-
помога для дітей хворих на фенілкетонурію (222,7 тис. грн.),  
допомога 35 спортсменам з інвалідністю (105,0 тис. грн.).

Виконуються заходи зі створення 
безбар’єрного середовища для осіб з інва-
лідністю. Коштом міського бюджету надано 
допомогу (289,3 тис. грн.) громадянам з ін-
валідністю, які пересуваються на візках, для 
обладнання зручностями житлових примі-

щень. Взагалі за останні роки 
коштом міського бюджету 
такими зручностями обла-
штовано 20 будинків.

Департаментом соціаль-
ної політики в рамках роботи 
комітету із забезпечення до-
ступності осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури виконкому міської 
ради вжито конструктивні заходи щодо активі-
зації роботи в місті зі створення безбар’єрного 
середовища для людей з особливими потребами. 
Відповідно до розпорядження міського голови 
від 18.12.2017 №298-р «Про організацію ро-
боти з поліпшення умов життєдіяльності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних громадян 
міста Кривого Рогу» комітетом, засідання якого 
проводилися щокварталу, розглянуто питання 
врахування проектно-кошторисною документа- 
цією об’єктів будівництва (реконструкції), що ви-
конується коштом місцевого (державного) бю-
джету, в галузі культури, розвитку інфраструктури 

міста, соціального захисту населення, охорони здоров’я, заходів, 
які забезпечують доступність осіб з інвалідністю та інших мало-
мобільних громадян.

У ході роботи комітету проведено семінар за участю пред-
ставників проектних підприємств та організацій міста з питання 
«Про додержання вимог чинного законодавства України щодо 
включення до проектно-кошторисної документації об’єктів бу-
дівництва (реконструкції, капітального ремонту) заходів із за-
безпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних громадян». Як результат, у 2018 році під-
приємствами, установами та організаціями усіх форм власнос-
ті додатково влаштовано (поновлено) для вказаних громадян 
зручності на 306 об’єктах. До входу в будівлю, де розміщено де-
партамент соціальної політики виконкому Криворізької міської 
ради, встановлено додаткові перила та тактильну плитку конт-
растного кольору для осіб з інвалідністю з вадами зору та по-
рушенням опорно-рухового апарату.

Подальший розвиток отримав проект «соціальне таксі», який 
успішно реалізується в місті з жовтня 2014 року. З початку впро-
вадження проекту надано майже 3 тис. транспортних послуг 
особам з інвалідністю.  

З метою розширення сфери застосуван-
ня вказаних послуг у 2018 році проведено 
закупівлю третьої одиниці «соціального 
таксі» марки «Фіат-Дукато» з упроваджен-
ням цих послуг на базі комунальної уста-
нови «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання со- 
ціальних послуг) №1 в Інгу-
лецькому районі» Криворізь-
кої міської ради.

Вже 11 років у місті функ-
ціонує унікальний муніци-
пальний проект «Найкраще – 
дітям», який не має аналогів 
в Україні. У рамках проекту 
департаментом у 2018 році видано 154 соціальні 
картки сім’ям, у складі яких є діти з інвалідністю 
або онкохворі діти, для отримання соціального 
дисконту – знижки на вартість товару, послуг. За 
вказаним проектом обслуговується 2492 сім’ї .

Департамент здійснює координацію роботи 12 
комунальних установ, а саме: 8 територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг), Будинку милосердя та Будинку 
милосердя «Затишок», Будинку нічного перебу-
вання, Центру соціальної реабілітації дітей з ін-
валідністю. Упродовж 2018 року департаментом 
профінансовано (загальний фонд) 10,1 млн. грн.  
на утримання та забезпечення належних умов 
перебування мешканців міста в комунальних 
установах «Будинок милосердя» та «Будинок ми-
лосердя «Затишок». Проводиться робота щодо ви-
явлення та влаштування до Будинків милосердя 

одиноких непрацездатних громадян, які потребують постійного 
стороннього догляду. У 2018 році видано 39 путівок на посе-
лення непрацездатних мешканців міста до Будинків милосердя.

Одним з напрямків роботи департаменту є координація ро-
боти щодо зайнятості населення. Департамент є розробником та 
одним з виконавців комплексного плану заходів з питань зайня-
тості населення м. Кривого Рогу на 2018-2023 роки.

Рівень зареєстрованого безробіття в місті за період січень-
грудень 2018 року зменшився на 10 відсоткових пунктів і ста-

ном на 01.01.2019 склав 0,95%. Рівень працевлаштування без-
робітних збільшився на 10,4 відсоткових пункти і склав 47,6%; 
одночасно, на 9,6% збільшилася кількість працевлаштованих 
безробітних, це 5 755 осіб проти 5 249 осіб аналогічного пе-
ріоду 2017 року. Упродовж 2018 року на нові робочі місця, за 
створення яких здійснюється компенсація єдиного соціального 
внеску роботодавцям, були влаштовані 123 особи. З метою під-
вищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці 

здійснено професійне на-
вчання 1  414 безробітних, 
1  728 осіб залучено до 
виконання громадських та 
інших робіт тимчасового 
характеру.

Фахівцем департамен-
ту здійснено обстеження 
9 підприємств та установ 
міста з питань охорони 
праці та якості проведен-
ня атестації робочих місць 
за умовами праці, надано 
методичні рекомендації  
і консультації з питань роз-

робки системи управління охороною праці та оформлення від-
повідної документації з урахуванням змін в сучасному законо-
давстві з охорони праці тощо.

Продовжується робота з надання допомоги вимушено пе-
реселеним особам. Департаментом розроблено комплексний 
план заходів для соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб в м. Кривому Розі, які спрямовані на надання 
матеріальної, медичної допомоги, послуг з працевлаштування, 
оздоровлення дітей, влаштування їх до освітніх закладів, від-
шкодування витрат на комунальні послуги тощо.

Забезпечується робота комісії з відбору та заселенню вну-
трішньо переміщених осіб до транзитного містечка модуль-
ного типу. Станом на 01.01.2019 в транзитному містечку про-
живають 88 сімей (201 особа), у тому числі 88 дітей. Коштом 
міського бюджету проведено часткове відшкодування кому-
нальному підприємству «Сансервіс» у сумі 1,3 млн. грн. (2017 рік –  
1,2 млн. грн.) витрат за спожиті мешканцями транзитного містеч-
ка комунальні послуги.

Департаментом постійно проводиться моніторинг виконання 
державних та місцевих програм, які взаємопов’язані між собою 
і направлені на підвищення рівня соціальної захищеності та 
якості життя мешканців міста, а саме:

– призначення та виплати державних соціальних допомог 
та житлових субсидій. Упродовж 2018 року проведено виплату 
державних допомог майже 44 тисячам сімей. В середньому що-
місяця з державного бюджету на виплату допомог спрямовуєть-
ся 43,3 млн. грн. Субсидію отримали понад 143 тис. сімей, у тому 
числі на тверде паливо та скраплений газ готівкою – 673 сім’ї. 
Загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-кому-
нальних послуг склала майже 627,6 млн. грн., субсидії готівкою 
– понад 2 млн. грн.;

– виплати компенсації особам, постраждалим внаслідок Чор-
нобильської катастрофи (у місті мешкає 4,2 тис. постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи, на виплату їм компенсацій з дер-
жавного бюджету в 2018 році профінансовано 10,8 млн. грн.);  

особам з інвалідністю (на 
ремонт, бензин, технічне 
обслуговування автомобі-
лів, транспортне обслуго-
вування, вартості санатор-
но-курортного лікування 
– понад 233,6 тис. грн.);

– забезпечення техніч-
ними засобами реабілітації 
та протезно-ортопедичними 
виробами осіб з інвалідніс-
тю (5,2 тис. одиниць, в тому 
числі 288 крісла колісних);

– забезпечення сана-
торно-курортними путівка-
ми осіб з інвалідністю від 

загального захворювання та з дитинства (185 осіб), учасників 
бойових дій (в тому числі осіб з інвалідністю) в ході антитеро-
ристичної операції на сході України та операції об’єднаних сил 
у Донецькій і Луганській областях (267 осіб), ветеранів війни   
(217 осіб), учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (137 осіб).

Одним із важливих напрямків роботи департаменту є робота 
з легалізації праці найманих працівників, проведення відповід-
ної роз’яснювальної роботи.

Головними спеціалістами інспекції з питань праці та зайня-
тості у складі департаменту здійснено 3110 відвідувань з метою 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з суб’єктами 
господарювання та найманими працівниками щодо додержан-
ня вимог трудового законодавства України. Кожному суб’єкту 
господарювання вручено роз’яснювальний лист «Пам’ятка робо-
тодавцю».

У результаті проведеної роботи, суб’єктами підприємницької 
діяльності повідомлено про прийняття на роботу 460 працівни-
ків, внаслідок чого до бюджету збільшено щомісячні надходжен-
ня зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (надалі ЄСВ) на 370 тис. грн. та майже 
на 300 тис. грн. зі сплати податку на доходи фізичних осіб. До 
суб’єктів господарювання направлено 900 листів з питань недо-
пущення порушень трудового законодавства. За результатами 
розгляду листів 210 суб’єктами господарювання повідомлено 
про підвищення заробітної плати вище мінімального розміру 
чи переведення (легалізацію) працівників з цивільно-правових 
договорів у трудові відносини, а також виправлено помилки в 

Виконання Програми соціального захисту  
окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу  

за 2015-2018 роки, тис. грн.

Виконання Комплексної програми підтримки 
у м. Кривому Розі учасників антитерористичної операції 

на сході України та операції об’єднаних сил  
у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей  

та сімей загиблих у ході їх проведення  
за 2015-2018 роки, тис. грн.

Офіційно

Вул. Чарівна, 5
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раніше поданій звітності та донараховано і сплачено до бюдже-
ту раніше не сплачені суми з ЄСВ.

Упродовж 2018 року здійснено 5 
інспекційних відвідувань суб’єктів гос-
подарювання з питань додержання 
законодавства про працю, за результа-
тами яких винесено 9 постанов про на-
кладення штрафних фінансових санкцій 
відповідно до статті 265 Кодексу законів 
про працю України на загальну суму  
660 тис. грн.

З метою профілактики порушень 
трудового законодавства України та ле-
галізації трудових відносин у місті роз-
міщується соціальна реклама на білбордах, конвекс-бордах та 
розповсюджуються рекламні буклети. Департаментом розроб-
лено відповідні інформаційні буклети, розміщено 235 інфор-

мацій на офіційному веб-сайті Криворізької 
міської ради, 58 на порталі Криворізький 
ресурсний центр. Розглянуто 1518 письмових 
звернень громадян з різних питань, надано 
роз’яснення з соціальних питань через міську 
газету «Червоний гірник», телерадіокомпанії 
«Рудана», «Криворіжжя», 1-й Криворізький 
тощо.

Департамент і в подальшому забезпечить 
виконання соціальних програм, адже головне 
для нас – людина. Наша мета – соціальна під-
тримка та допомога кожному криворіжцю.

Директор департаменту  
соціальної політики виконкому  

Криворізької міської ради І. БЛАГУН

Офіційно

Звіт про роботу департаменту освіти і науки  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Освіта належить до найважливіших напрямів державної по-
літики України і тому діяльність органів місцевого самовряду-
вання направлено на реформування освіти в місті, її модерніза-
цію та підвищення якості надання освітніх послуг.

У 2018 році загальна мережа складала 386 закладів осві-
ти: вищих – 30, професійно-технічних  –  14,  загальноосвіт-
ніх – 146,  дошкільних – 152, позашкільних – 41 (у т.ч. ДЮСШ 
– 10), 3 оздоровчих табори.

Найважливіші зміни відбулись у системі загальної серед-
ньої освіти. Відповідно до Концепції «Нова українська школа»  
з 2018 року розпочався перехід на 12-річне навчання. За новим 
Державним стандартом початкової загальної освіти всі перші 
класи шкіл міста забезпечено новітніми засобами навчання, но-
вими меблями для учнів, оновленими дидактичними матеріала-
ми, інтерактивним обладнанням з доступом до мережі Інтернет. 
Здійснено підготовку вчителів, які навчають учнів 1-х класів, до 
реалізації державної політики у сфері реформування початко-
вої освіти через систему підвищення кваліфікації.

З метою особистісного розвитку першокласників та розши-
рення їх освітніх можливостей дев’ять закладів загальної се-
редньої освіти (школи №№ 10, 26, 65, 68, 85, гімназія №49, на-
вчально-виховні комплекси №№ 22, 128, «Вальдорфська школа 
– ДС») з 1 вересня 2018 року розпочали працювати за 4 освіт-
німи проектами Нової української школи: «На крилах успіху», 
«Інтелект України», «Росток», «Вальдорфська педагогіка».

Мережа закладів освіти міста постійно удосконалюється та 
розширюється. Створено умови для індивідуальної, інклюзивної, 
спеціальної, заочної, вечірньої форм навчання та екстернату в 
закладах освіти міста.

Профільне навчання отримують всі учні 10-11 класів у закладах 
загальної середньої освіти. Найпопулярнішими є природничо-ма-
тематичний та філологічний профілі. Розширюється застосування 
дистанційної освіти як форми організації профільного навчання. 
Продовжує роботу міська дистанційна школа «Крок до Олімпу» із 
предметів: математика, фізика, астрономія, хімія, економіка тощо.

Забезпечується якісне проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання. За підсумками ЗНО у 2018 році найвищу якість ре-
зультатів продемонстрували випускники криворізьких гімназій 
№№ 91, 95, педагогічної та Центрально-Міської гімназій, спеці-
алізованих шкіл №№ 4, 20, 71, навчально-виховних комплексів 
№№ 35, 129, Покровського, Центрально-Міського ліцеїв, загаль-
ноосвітніх шкіл №№ 42, 79, 111.

Велика увага приділялась підтримці й розвитку здібних та 
обдарованих дітей. Серед різноманітних випробувань найбільш 
вагомими є Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисци-
плін. У міських предметних олімпіадах брали участь 1449 учнів 
5-11 класів. 226 переможців міських олімпіад взяли участь у  
ІІІ (обласному) етапі, де здобули 174 перемоги. Найбільшу кіль-
кість перемог мають учні навчально-виховного комплексу №129 
(36 перемог), гімназій №№ 95, 49, Центрально-Міського ліцею,  
КСШ №71 (по 12-13 перемог). На всеукраїнському рівні в олім-
піадах 13 учнів показали високі знання і посіли призові місця: 
КСШ №№ 71, 4, 20, КГ №№ 95, 127, КЦМЛ, КЗШ №94, навчаль- 
но-виховний комплекс №129.

Продуктивно та зацікавлено діє 51 учнівське наукове то-
вариство (охоплено 3957 учнів 4-11 класів), що вплинуло на 
старт реалізації нових наукових і новаторських ідей. 568 учнів 
8-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної осві-
ти міста взяли участь у І (міському) етапі Всеукраїнського кон- 
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 
України, а 254 старшокласники міста посіли 109 призових місць 
на ІІ (обласному) етапі. На ІІІ (загальнонаціональному) етапі   
10 учнів стали призерами та переможцями (школи №№ 71, 130, 
НВК №129, гімназія №95, обласний ліцей-інтернат та природ-
ничо-науковий ліцей). Учениця КСШ №71 здобула перемогу у  
V Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів. Стипен- 
діатами Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
стали 105 учнів шкіл міста за підсумками участі у науково-до-
слідницькій діяльності.

Мають перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних освітніх 
конкурсах з еколого-біологічного, мовно-літературного, на-

уково-технічного, математичного навчальних напрямів учні 
гімназій №№ 95, 91, 49, навчально-виховного комплексу №129, 
природничо-наукового ліцею, шкіл №№78, 123, станції юних 
техніків Покровського району та учнівська команда КЗШ №126.

У 2018 році 5 учнів закладів загальної середньої освіти (шко-
ли №№ 71, 94 природничо-науковий ліцей, навчально-виховний 
комплекс №129) є лауреатами стипендії Президента України.

Розширюється мережа закладів дошкільної освіти. У 2018 
році відкрито новостворений центр розвитку дитини №243 у 
Покровському районі (8 груп, 110 місць). Відкрито 5 додаткових 
груп у діючих закладах Саксаганського та Центрально-Місько-
го районів. Загалом забезпечено 285 місць для дітей дошкіль-
ного віку. Існуюча мережа дошкільних закладів міста охоплює  
95% дітей віком від 2-х до 6-ти років. Вартість перебування од-
нієї дитини в дошкільному закладі для міського бюджету скла-
дала 27 тис. 094 грн. (проти 22 тис. 881 грн. – у 2017 році).

У закладах дошкільної освіти міста достатня мережа спеці-
альних груп для дітей з особливими освітніми потребами, в яких 
отримують корекційну допомогу 3 267 дітей (226 груп). Додат-
ково 212 дітей з особливими освітніми потребами перебувають 
у навчально-виховних комплексах №№ 218, 278, 291 (16 груп),  
70 – у Криворізькому навчально-реабілітаційному центрі  
(6 груп). З метою забезпечення і підтримки стану здоров’я до-
шкільнят функціонують 53 санаторні групи для дітей із захворю-
ваннями органів травлення, дихання та латентної туберкульоз-
ної інфекції.

Особлива увага приділяється організації інклюзивного на-
вчання. З 1 вересня 2018 року розпочав роботу новостворений 
КУ «Міський інклюзивно-ресурсний центр №1», який здійснює 
супровід дітей з особливими освітніми потребами та надає про-
фесійну підтримку педагогам міста. 75 дітей та учнів у закладах 
дошкільної і загальної середньої освіти отримують інклюзивне 
навчання (проти 23 – у 2017 році).

У місті продовжується робота щодо розширення мережі за-
кладів для дітей з особливими освітніми потребами, їх соціалі-
зації. Для цього функціонує 72 класи інтенсивної педагогічної 
корекції для дітей із затримкою психічного розвитку в школах 
та інтернатах міста, 210 груп з різними нозологіями у 58 спе-
ціальних закладах дошкільної освіти, 3 навчально-виховних 
комплексах та навчально-реабілітаційному центрі.

Одним зі шляхів у забезпечені підвищення рівня освіти до 
європейських стандартів є міжнародна співпраця освітніх за-
кладів, участь учнів і педагогів у проектах міжнародних освіт-
ніх організацій і співтовариств, яка здійснюється за напрямами: 
організація мовної практики в країнах Європи (9 закладів), 
участь у міжнародних освітніх конференціях скайп-нарадах, 
онлайн-конференціях, вебінарах (16 закладів), співпраця з між-
народними освітніми організаціями (Британська Рада, Корпус 
Миру, Альянс Франсез, Гете-Інститут (15 закладів), участь учнів 
у міжнародній проектній діяльності з підвищення рівня знань 
іноземних мов.

На базі КЗ «ДОТ «Слава» була організована робота міської 
літньої школи олімпійського резерву «Інтелектуальний потен-
ціал Криворіжжя», а також, на базі СЮН Покровського району, 
проект «Міська літня біологічна школа» для учнів 6-10 класів 
(написання науково-дослідницьких і експериментальних робіт).

У дитячих оздоровчих таборах «Слава», «Сонячний», «Старт» 
оздоровлення та відпочинок було забезпечено для близько  
4 тисяч обдарованих і пільгових категорій дітей. У 2018 році 
ДОТ «Старт» передано у підпорядкування до департаменту осві-
ти і науки для юних спортсменів. На функціонування цих таборів 
було виділено близько 26 млн. грн.

У літній період протягом трьох змін у 123 тимчасових табо-
рах відпочинку з денним перебуванням (112 таборів на базі за-
кладів загальної середньої освіти і 11 таборів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл) відпочило 19 364 дитини.

Мережа закладів позашкільної освіти міста є однією з най-
більших у Дніпропетровській області, якою охоплено близько  
30 тисяч дітей. Крім того, майже 11 тисяч дітей мають змогу 
розвивати свої таланти у гуртках, що працюють на базі шкіл  
(67% від загальної кількості дітей та учнівської молоді міста). 

На базі цих закладів працюють 36 колективів, що мають звання 
«Народний» та «Зразковий»; діють міська спілка творчо обдаро-
ваних дітей та міська асоціація дитячих об’єднань, які об’єднують 
волонтерів, лідерів учнівського самоврядування, юних музеє-
знавців, журналістів, екологів, туристів-краєзнавців.

Удосконалюється фахова майстерність педагогів міста. Крім 
традиційних науково-методичних заходів, були проведені фо-
руми щодо запровадження інновацій на шляху створення Нової 
української школи, серед яких міні EdCamp (не)конференція, яка 
вперше відбулась у Дніпропетровській області, та Edfest-форум 
за участю освітян міста та інших областей України на базі за-
кладів Кривого Рогу.

Продовжується в експериментальному режимі діяльність  
51 закладу освіти, де здійснюються дослідження за 17 напряма-
ми з реалізації здоров’язбережувальних технологій, формуван-
ня національно-духовних цінностей, громадянських компетент-
ностей, створення моделі STEM-освіти тощо.

У різних всеукраїнських та міжнародних педагогічних кон-
курсах більше 100 учасників стали переможцями та призерами. 
Перемогу у ІІІ Всеукраїнському Інтернет-конкурсі «Учитель року 
– 2018» здобула учитель хімії КЦМЛ. Призерами обласного ета-
пу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» стали вчи-
телі німецької мови шкіл №4 (I місце), №32 (II місце). Вчитель 
фізики Центрально-Міського ліцею стала переможцем облас-
ного етапу конкурсу та увійшла до 12 кращих учителів країни, 
зайнявши сьоме рейтингове місце. До ТОП-50 напівфіналістів 
премії GlobalTeacherPrizeUkraine увійшла вчитель інформатики 
КЗШ №114, яка стала єдиною представницею Дніпропетров-
ської області, та інші.

Інноваційні досягнення освітян міста були представлені на 
престижних міжнародних педагогічних виставках «Інноватика в 
сучасній освіті» (50 закладів освіти міста) та «Сучасні заклади 
освіти» (50 закладів дошкільної та загальної середньої освіти), 
на яких отримано 17 золотих, 7 срібних та 2 бронзові медалей.

Для забезпечення та оновлення освітнього середовища в за-
кладах освіти було направлено значні кошти з міського бюдже-
ту. Так, у 2018 році проведено капітальні ремонти у 55 закладах 
освіти та 2 ДЮСШ на загальну суму 48,7 млн. грн. За рахунок 
цих коштів проведено капітальні ремонти покрівель (11 закл.), 
замінено вікна (17 закл.), відремонтовано спортивних та акто-
вих залів, приміщень (14 закл.), ігрові, спортивні майданчики 
та благоустроєно подвір’я (8 закл.), відремонтовано та утеплено 
фасади (6 закл.), встановлено індивідуальні теплові пункти та 
відремонтовано системи опалення (10 закл.). Також протягом 
2018 року здійснено поточні ремонти у всіх закладах освіти на 
загальну суму понад 30 млн. грн., а саме: ремонти покрівель, ві-
кон, приміщень, систем водопостачання та водовідведення, опа-
лення та інше.

Для впровадження протипожежних заходів у закладах осві-
ти використано більше 18 млн. грн. (встановлення автоматичної 
пожежної сигналізації, систем блискавкозахисту, обробка засо-
бами вогнезахисту дерев’яних елементів, горищних покриттів 
тощо).

Оновлено матеріально-технічну база закладів освіти на  
13,5 млн. грн., у тому числі інтерактивні дошки, мультимедійні 
проектори, комп’ютери, а також різне холодильне та технологіч-
не обладнання для харчоблоків їдалень закладів.

За кошти міського бюджету здійснювалось щоденне харчу-
вання дітей початкових класів шкіл та дітей пільгових категорій, 
на що було витрачено 99,6 млн. грн.

Місто підтримує педагогів. На рівні 20% збережено надбавку 
за престижність педагогічної праці, здійснюється виплата над-
бавки за вислугу років, щорічна винагорода за сумлінну працю 
та матеріальна допомога на оздоровлення.

Департаментом освіти і науки забезпечуються умови форму-
вання нового освітнього середовища, підвищення якості освіти, 
професійної компетенції педагогів та ефективне управління за-
кладами освіти.

Директор департаменту освіти і науки  
виконкому Криворізької міської ради  

Т. КРІПАК

Звіт про роботу управління розвитку підприємництва  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Програма сприяння розвитку малого та середнього підпри-
ємництва в м. Кривому Розі на 2017-2020 роки як комплекс 
заходів, спрямованих на сталий розвиток малого й середнього 

підприємництва та відкритого партнерства влади, бізнес-асо-
ціацій і громадських організацій підприємців, стала основним 
інструментом реалізації публічної політики управління розвитку 

підприємництва виконкому Криворізької міської ради (надалі – 
управління) в 2018 році. Бюджетні призначення на реалізацію 
цієї програми склали понад 832 тис. грн.
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ВЛАДА БІЗНЕСУ
Міською владою вживалися дієві заходи щодо сприяння 

розвитку підприємництва, дерегуляції його діяльності, і тому ре-
зультатами в 2018 році стали:

– перегляд 38 нормативно-правових актів, що мають ознаки 
регуляторного характеру, за результатами якого 3 – скасовано, 
унесено 9 змін. У поточному році ухвалено 9 регуляторних ак-
тів, у тому числі 3 – за регуляторною процедурою, розпочатою у 
2017 році. Нові регулювання стосуються встановлення місцевих 
податків і зборів на 2019 рік, діяльності бізнесу. Одним із інстру-
ментів регуляторного вимірювання є М-Тест, який визначає стан-
дарти аналізу регуляторного впливу (АРВ), значно підвищує якість 
регуляторного рішення та активізує діалог між владою й підпри-
ємництвом. Інформування з регуляторної діяльності здійснюється 
через міську газету «Червоний гірник», офіційний веб-сайт Криво-
різької міської ради та її виконавчого комітету (підрозділ «Регу-
ляторна політика», розділи «Законодавство України», «Інформа-
ційна база»), тематичний модуль «Віртуальний бізнес-інкубатор» 
офіційного порталу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний 
центр», Єдиний державний портал відкритих даних;

– удосконалення Порядку використання коштів міського бю-
джету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів ма-
лого й середнього підприємництва. Відтепер виплата часткової 
компенсації здійснюється через 6 місяців у розмірі 75% фактич-
но сплачених суб’єктом господарювання відсоткових ставок за 
кредитом з моменту створення нових робочих місць та за умови 
їх збереження. Протягом 2018 року проведено 9 конкурсів, ви-
знано 17 переможців, виплачено часткової компенсації відсот-
кових ставок за кредитами на суму 61,4 тис. грн.;

– збереження тенденції до зниження податкового наванта-
ження відсоткових розмірів ставок єдиного податку для плат-
ників І групи від 4% до 8%, ІІ групи – від 4% до 17% при мак-
симально допустимих 10% та відповідно 20%, передбачених 
Податковим кодексом України;

– підвищення інформаційної обізнаності суб’єктів господа-
рювання через проведення освітніх семінарів, тематичних сю-
жетів, фокус-груп, яких протягом року організовано понад 600, 
у тому числі в ефірі інформаційної програми «Цей день» кому-
нального підприємства телерадіокомпанії «Рудана». Це майже в 
1,5 раза більше порівняно з минулим роком;

– розвиток та модернізація старт-майданчика для підпри-
ємців – інформаційного модуля «Віртуальний бізнес-інкуба-
тор» на офіційному порталі «Криворізький ресурсний центр», 
що допомагає заощадити час і кошти для започаткування та 
впровадження господарської діяльності, відкриття об’єктів 
бізнесу за галузевими сферами діяльності. У поточному році 
з метою підтримки місцевих товаровиробників, збільшення 
обсягів виробництва й реалізації продукції, підвищення її кон-
курентоспроможності, гарантування належного рівня безпеч-
ності, орієнтування потенціалу товаровиробників на європей-
ські стандарти якості в модулі створено нову рубрику «Вікно 
в Європу»;

– упевнений крок влади на шляху подолання несанкціо-
нованої торгівлі – ухвалення регуляторного акта – рішення 
виконкому міської ради від 14.02.2018 №66 «Про конкурсні 
засади розміщення тимчасових споруд та утримання об’єктів 
благоустрою в м. Кривому Розі». За період його дії проведено 
12 конкурсів, 87 переможців отримали право встановлювати 
пересувні тимчасові споруди на об’єктах комунальної влас-
ності під час проведення сезонних ярмарків з продажу овочів, 
плодів, ягід, безалкогольних напоїв, квасу, морозива, друкова-
ної продукції. До бюджету міста від такої діяльності надійшло 
понад 248 тис. грн., суб’єктами господарювання легалізовано 
38 найманих працівників.

БІЗНЕС ГРОМАДІ
Створення сприятливого бізнес-клімату, доступність, прозо-

рість надання публічних послуг сприяли активізації бізнесових 
процесів у місті, що підтверджено такими показниками:

– на обліку в фіскальних органах перебуває понад 40 тис. 
фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (з них мають 
статус фізичної особи-підприємця 73%, решта – юридичні осо-
би), підприємницька діяльність здійснюється в майже 10,0 тис. 
об’єктах бізнесу, внесок малого й середнього підприємництва до 
бюджетного кошика складає понад 40%;

– протягом року торговельна мережа зросла майже на 40 
об’єктів. Розпочали роботу такі великі торговельні комплек-
си: «Зірка» (Інгулецький район), «Проспект» (Саксаганський 
район), на мкр-ні Східному (Довгинцівський район) з торго-
вельними площами майже на 10 тис. м2, у яких розміщуються 
магазини продовольчих та непродовольчих товарів, об’єкти 
мережевої торгівлі – супермаркети «Варус», магазини «Єва», 

«Сумка.юа», «Топаз». Після реконструк-
ції в оновленому форматі розпочали 
роботу 8 магазинів «Продукти» торго-
вельної мережі «АТБ-Маркет» у Інгу-
лецькому, Покровському, Металургійно-
му, Саксаганському районах. Приємно 
вразили містян фудпейрінгом оновлені 
заклади ресторанного господарства: 
ресторани «Пурі чвені», «Джигіт», «Каз-
бек», «Бараш лаваш», кафе «Любов і 
голуби», «Варенична майстерня «Круте 
тісто»;

– стабільно працюють 52 підприємства 
харчової промисловості й 23 з них мають 
свої торгові марки, добре відомі далеко 
за межами Кривого Рогу. Протягом року 
вироблено продукції понад 50 тис. тонн 
на загальну суму понад 800 млн. грн. За 
поточний рік порівняно з аналогічним 
минулорічним періодом зросли обсяги 
виробництва масла вершкового на 66%, круп – на 45%, ковбас-
них виробів – на 36%, безалкогольних напоїв – на 25%, сирів 
сичужних – на 15%, дріжджів – на 14%, молока – на 2%. Асор-
тимент продукції, що виготовляється місцевими товаровиробни-
ками, нараховує понад 800 найменувань. Успішно продовжує ді-
яти муніципальний проект «Марка якості «Криворіжжя». За час 
його дії чисельність виробників – учасників проекту збільшила-
ся майже втричі й сьогодні складає 21 підприємство, а кількість 
найменувань продукції збільшено в 12 разів і становить – 176 
одиниць. Користується попитом продукція криворізьких підпри-
ємств харчової промисловості (приватне акціонерне товариство 
«Надєжда», товариства з обмеженою відповідальністю «Вироб-
ник Плюс» та «Меганом-АП») і на ринках Європейського союзу 
та ближнього зарубіжжя;

– аграрії та товаровиробники продуктів харчування бра-
ли активну участь у ярмарках «Золота 
осінь», що проходили на ринках та в 
житлових мікрорайонах міста. Протягом 
року було проведено майже 400 продо-
вольчих ярмарків за участю понад 30 
товаровиробників продуктів харчуван-
ня та майже 1000 осіб, які мають власні 
домогосподарства. У рамках 16 вистав-
ково-ярмаркових заходів традиційно 
проведено благодійні акції для багато-
дітних сімей та дітей, які залишилися 
без батьківського піклування;

– стрімкими темпами розвивалася 
соціально орієнтована форма ведення 
бізнесу, місією якої було досягнення 
суспільного добробуту. Соціальне під-
приємництво представлено в реаліза-
ції 6 муніципальних проектів «Зігріємо 

турботою ветерана», «Найкраще – дітям», «Кривий Ріг – місто 
дитячих розваг», «Підприємницький воркшоп», «Криворізька 
гостинність», «Кіно без віку»:

«Зігріємо турботою ветерана» – у рамках проекту 1 282 
особи з інвалідністю внаслідок війни придбавали за рекомен-
дованими цінами продукти харчування першої необхідності та 
хліб за соціальною ціною. Для постільнохворих осіб з числа 
учасників бойових дій відпущено більше 7 тонн безкоштовно-
го молока. Рішенням виконкому міської ради від 13.11.2018 
№502 торговельну мережу з пільгового обслуговування вете-
ранів оновлено і на сьогодні до її складу входить 42 об’єкти 
торгівлі. За знижками ветерани придбавали лікарські засоби, 
отримували безкоштовно побутові послуги з хімічного чищен-
ня та перукарські послуги. Внесок підприємців за проектом 
«Зігріємо турботою ветерана» склав майже 1 млн. грн.

«Найкраще – дітям» – проект спрямовано на підтримку сі-
мей, у яких виховуються діти з інвалідністю, онкохворі діти, яким 
при придбанні товарів, лікарських засобів, послуг надавався 
дисконт у розмірі від 5% до 50% від їх вартості. У проекті брали 
участь 140 суб’єктів господарювання, яким підпорядковано 287 
об’єктів бізнесу. Внесок учасників муніципального проекту «Най-
краще – дітям» склав близько 800 тис. грн.

«Кривий Ріг місто – дитячих розваг» – у проекті 12 суб’єктів 
господарювання на відкритих атракціонах чи в розважальних 
комплексах «Ігролайф», «Флай Парк», «Джамп-сіті», «Терра 
Парк» надавали безкоштовно послуги з відпочинку та роз-
ваг дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, військово-
службовців. Крім того, підприємцями впроваджено послугу для 
всіх дітей у день народження відвідувати розважальні центри 
безоплатно.

Послугами відпочинку та розваг безкоштовно скористали-
ся понад 16 тис. дітей, благочинні внески підприємців склали 
близько 500 тис. грн.

«Підприємницький воркшоп» – ініційований підприємцями 
проект, метою якого є надання дітям, молоді практичних на-
вичок освоєння конкретних професій у бізнесових закладах: 
«Центр професійної освіти і навчання», ательє «С.Ірена», «Єв-
рохімчистка», ресторани «Природа», «Околиця», кафе «Копоть 
& Баклажан», «Біля млина», «Мелроуз», отель «Раціотель», перу-
карня «Міф», автокомплекс «Автостар». Діти та студенти випро-
бовували себе в приготуванні фірмових страв та кондитерських 
виробів, опановували основи перукарської майстерності, ре-
монту та пошиття одягу, постільної білизни, м’яких іграшок, об-
слуговування автомобілів, хімічного чищення одягу, будівельної 
справи, дізналися про особливості діяльності готелів та закладів 
ресторанного господарства.

Під час канікулів понад 1 000 дітей пройшли профе-

сійне навчання в 14 об’єктах бізнесу.
«Криворізька гостинність» – новий 

проект 2018 року, запроваджений до Дня 
заснування міста Кривого Рогу, у рамках 
якого для туристів передбачена «Картка 
гостинності». При відвідуванні 68 об’єктів 
бізнесу (готелів, оздоровчих, спортивних, 
ресторанних, медичних закладів, салонів 
краси, сувенірних магазинів, магазинів 
продовольчих та непродовольчих товарів, 
туристичних агенцій, аптек) за її наявнос-
ті туристи отримують дисконт до 10% на 
придбані товари та послуги.

Протягом дії зазначеного проекту 
більше 300 туристів з міст України та за-
рубіжжя отримали «Картку гостинності» і 
скористалися відповідними послугами.

«Кіно без віку» – з 01.10.2018 до Між-
народного дня людей похилого віку та 
Дня ветерана стартував новий проект, що 

має на меті забезпечення цікавого дозвілля для людей похило-
го віку та дітей, у тому числі позбавлених батьківського піклу-
вання або бать-
ки яких беруть 
участь у операції 
об’єднаних сил у 
Донецькій та Лу-
ганській областях.

У 5 кінозалах 
міста для 195 ве-
теранів праці та 
дітей підприєм-
цями організова-
но безкоштовний 
перегляд повно-
метражних кінокартин, короткометражних кінострічок, фільмів 
з ефектами віртуальної реальності у форматі 3, 4D та 8D.

У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ ВЛАДИ Й БІЗНЕСУ
Підґрунтям ефективному розвитку малих і середніх підпри-

ємств є діалог влади та бізнесу, спрямований на вирішення на-
гальних питань громади.

Ураховуючи зазначене, продовжували ефективно працюва- 
ти:

– міські координаційна рада з питань розвитку підприємни-
цтва, 12 галузевих рад підприємців, ключовими завданнями в 
роботі яких є створення сприятливого середовиша для розвитку 
бізнесу та реалізації регуляторної політики. Завдяки спільній ро-
боті з діючими об’єктами інфраструктури до органів центральної 
виконавчої влади, народним депутатам України направлялися 
пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, 
запровадження яких направлено на дебюрократичні процеси у 
підприємницькій діяльності;

– робоча група, що проводить моніторинг з питань детініза-
ції трудових відносин. Протягом року було проведено адресну 
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо легалізації найма-
ної праці з понад 19 тис. суб’єктів господарювання, внаслідок 
чого захищено соціальні права 12  190 найманих працівників 
(на 28% більше порівняно з минулим роком) та забезпечено до-
даткові надходження до бюджету міста від сплати податку на 
доходи фізичних осіб у сумі 9,3 млн. грн. і єдиного соціального 
внеску – 11,2 млн. грн.;

– робоча група з питань обігу алкогольних напоїв і тютю-
нових виробів, дії якої було направлено на припинення неза-
конного продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, 
тютюнових виробів, дотримання суб’єктами господарювання 
законодавчо установлених вимог їх реалізації, попереджен-
ня продажу такої продукції особам, які не досягли 18 років. 
Моніторингом охоплено понад 1000 об’єктів бізнесу. За по-
рушення підприємцями вимог чинного законодавства подат-
ківцями застосовано фінансові санкції на 1,7 млн. грн. Упо-
рядковано продаж підакцизної групи товарів у 26 об’єктах, 
припинено роботу 10 тимчасових споруд. До бюджету міста на-
дійшло акцизного податку від роздрібного продажу алкогольних 
напоїв, пива, тютюнових виробів на суму близько 118,00 млн.  
грн.;

– міська, районні робочі групи з питань припинення функціо-
нування стихійної торгівлі та правоохоронні органи, за резуль-
татами діяльності яких складено майже 500 адміністративних 
протоколів. На жаль, ужиті заходи не призвели до остаточної 
ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі.

Протягом року до управління надійшло 253 письмові та 
електронні звернення, інформаційних запитів з питань діяль-
ності об’єктів бізнесу від громадян, суб’єктів господарювання. 
Представником управління в Центрі адміністративних послуг 
«Віза» надано 1 655 консультацій суб’єктам господарювання. На 
всі звернення вжито відповідних заходів реагування, надано 
мотивовані та ґрунтовні відповіді.

СТРАТЕГІЯ НА МАЙБУТНЄ
Ключовими векторами зміцнення малого й середнього під-

приємництва на наступний рік визначено його подальший роз-
виток, повноцінне використання його потенційних можливостей, 
перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних 
і соціальних завдань, вирішення проблем зайнятості населення, 
створення нових робочих місць, а також протидія тіньовому 
бізнесу, дерегуляція, у тому числі скасування застарілих норм і 
правил та підтримка підприємців-виробників.

Начальник управління розвитку
підприємництва виконкому

Криворізької міської ради І. РИЖКОВА

Офіційно
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Звіт про роботу департаменту розвитку інфраструктури міста 
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Основним завданням виконкому міської ради є виконання 
комплексу заходів, пов’язаних з питанням стабільної та безава-
рійної роботи міського господарства, забезпечуючи своєчасно 
мешканців міста якісними житлово-комунальними послугами, 
створивши комфортні умови для життя кожному з криворіжців.

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Кри-
ворізької міської ради організовує роботу в сфері благоустрою, 
дорожньо-мостового господарства та житлової політики, коор-
динує діяльність підпорядкованих комунальних підприємств 
житлово-комунальної сфери, сприяє їх розвитку.

У галузі зовнішнього освітлення
У 2018 році по галузі зовнішнього освітлення освоєно коштів 

на загальну суму 79 332,04 тис.грн.
На зовнішнє освітлення та світлофорні об'єкти міста спожито 

електроенергії обсягом 20 705 598 кВт. У межах надання послуг 
з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано за-
міну 21 814 ламп (та інші роботи).

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовніш-
нього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 2 912 
світильників, у тому числі в секторі приватної забудови 756 сві-
тильників, 38,28 км кабельно-провідникової продукції. Змонто-
вано 310 світильників над нерегульованими пішохідними пере-
ходами для додаткового їх освітлення.

Коштом субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, райо-
нів та об’єднаних територіальних громад на виконання доручень 
виборців депутатами обласної ради, виконано поточний ремонт 
мереж зовнішнього освітлення ділянки вул. Сергія Параджанова 
від вул. Мальовничої до розворотнього кільця ст. Батуринська 
та біля двох спортивних майданчиків на мікрорайоні Східний-2 
(біля магазину «Фреш»).

Виконано експертизу розроблених у 2017 році проектів 
та безпосередньо роботи з капітального ремонту мереж зо-
внішнього освітлення окремих вулиць приватного сектору від  
вул. Привітна до вул. Щукіна в Довгинцівському районі та вул. 

Олексія Солом’яного в Тернівсь- 
кому районі. На зазначених 
об’єктах встановлено 58 залізо- 
бетонних опор, змонтовано 
648 світлодіодних світильни-
ків, в тому числі і на нерегульо-
ваних пішохідних переходах, 
змонтовано 18,69 км кабелю. 
На замовлення департамен-
ту розвитку інфраструктури 
міста виконкому Криворізької 
міської ради в 2018 році роз-
роблено 11 проектів з капі-
тального ремонту мереж зо-
внішнього освітлення окремих 

ділянок доріг, вулиць, у парках та вули-
цях приватного сектору, проведено їх 
експертизу та реалізовано із них п’ять 
проектів, а саме: по вулицях Толстого 
та Туполєва у Центрально-Міському 
районі, по вул. Руданського, від вул. Ру-
данського до вул. Чарівна вздовж КЗ 
«Криворізька міська клінічна лікарня 
№8», на вул. Карбишева (від вул. Сер-
гія Колачевського до будинку №18 на  
вул. Карбишева) в Тернівському районі. 
На зазначених об’єктах встановлено 26 
залізобетонних та 54 оцинковані опо-
ри, змонтовано 167 світлодіодних сві-
тильників, прокладено 23,87 км кабелю.

За звітний 2018 рік відкориговано 6 проектів із будівництва 
мереж зовнішнього освітлення та 
проведено їх експертизу.

Виконано повірку та технічну пе-
ревірку 38 засобів обліку електричної 
енергії. Проведено параметризацію 
(зміни тарифних зон і тарифних ко-
ефіцієнтів) 32 засобів обліку елек-
тричної енергії. Для запобігання без-
облікового споживання електричної 
енергії на час проведення повірки, 
ремонту засобів обліку, можливості 
заміни лічильника при виникненні 
аварійних ситуацій та для створення 
обмінного фонду, здійснено придбан-
ня 20 нових, параметризованих засо-
бів обліку електричної енергії.

Світлофорні об’єкти
На утримання 129 світлофорних об’єктів у 2018 році витра-

чено 1 052,4 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 
640 світлофорних ламп та 11 світлодіодних матриць, наладку 
27 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, 
профінансоване місячне, квартальне та піврічне обслуговування 
світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 15 світлофорних 
об’єктів витрачено коштів у сумі 666,2 тис.грн. За рахунок цих 
коштів виконано середній ремонт 2 пішохідних та 3 транспорт-
них світлофорів, прокладено 359 м кабелю, змонтовано 5 ко-
мандоконтролерів, 1 секцію зворотного відліку часу, замінено 
20 електроламп транспортних світлофорів на світлодіодні ма-
триці тощо.

Виконано розробку проектно-кошторисної документації та 
проведено експертизу по об’єкта: «Капітальний ремонт світ-
лофорного об’єкта на перехресті вулиць Гірників та Рудна в  
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Сума витрачених ко-
штів складає 16,2 тис.грн.

У 2018 році виконано основні обсяги з будівництва 3 світло-
форних об’єктів за такими адресами: на вул. Січеславській на-
впроти будинку №9, на вул. Едуарда Фукса навпроти будинку 
№40 та на вул. Сергія Колачевського (в районі магазину «Брус-
ничка»). Крім того, розроблено проектно-кошторисну докумен-
тацію на нове будівництво 2 світлофорних об’єктів за адресами: 
перехрестя вул. Серафимовича та Башкирська, на автодорозі від 
вул. Соборна до мікрорайону Сонячний в районі зупинки швид-
кісного трамваю «Міська лікарня № 2». На зазначені цілі витра-
чено кошти у сумі 1348,6 тис.грн.

У галузі дорожньо-мостового господарства
У 2018 році по галузі дорожньо-мостового господарства 

освоєно коштів на загальну суму 232 558,4 тис.грн.
Протягом 2018 року здійснювалося утримання 211 автошля-

хів міста, дренажних мереж та дощової каналізації.
Виконано поточний ремонт доріг загальною площею 248,725 

тис.м2, нанесено 103 км та 5 748 м2 дорожньої розмітки; уста-
новлено 201 решітку та 91 люк на дощовій каналізації.

Виконано поточний ремонт деформаційного шва шляхопро-
воду №5 на об’їзній дорозі, опоряджувальні роботи мосту №34 
на вул. Петра Калнишевського та роботи з ліквідації провалля 
на мосту №61 на вул. Українській, а також мостового переходу 
через річку Саксагань.

У 2018 році на замовлення департаменту розвитку інфра-
структури міста виконкому Криворізької міської ради розроб-
лено та проведено експертизу проекту з капітального ремонту 
дороги на пр-ті 200-річчя Кривого Рогу від вул. Спаської до  
вул. Едуарда Фукса, відкориговано та проведено експертизу про-
екту з капітального ремонту дороги на вул. Сергія Колачевського 
(від житлового будинку №52 на вул. Сергія Колачевського до вул. 
Олексія Солом’яного). Розроблено проектно-кошторисну доку-
ментацію на «Капітальний ремонт дороги на проспекті 200-річ-
чя Кривого Рогу від площі 30-річчя Перемоги до вул. Спаської 
в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті» та частково на «Капітальний ремонт об'їзної дороги (від  
вул. Електрозаводська до ж/м Кресівський-2) в м.Кривому Розі, 
Дніпропетровської області». Виконано роботи з розробки про-
ектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
мосту №33 у м. Кривий Ріг» на вул. Електрозаводській, відкориго-
вано проектно-кошторисну документацію та пройдено експерти-
зу по об’єкту «Капітальний ремонт мосту №52 через річку Інгулець 
на вул. Старовокзальній (вул. Урицького) у м. Кривий Ріг». 

Відкориговано проектно-кошторисну документацію по об’єкту 
«Реконструкція підвісного мосту на вул. Грабовського в парку 
культури та відпочинку ім. «Газети «Правда» в м.Кривому Розі».

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного ста-
ну проведено експертне обстеження шляхопроводів №11 на  
вул. Бикова та №85 на вул. Кокчетавській, а також мосту №33 на 
вул. Електрозаводській.

Виконано роботи з поточного ремонту дорожнього огоро-
дження (колесовідбійний брус, турнікетне огородження) на 
площі Горького (кільце 95 кварталу), перехрестя просп. Миру та  
вул. Гетьманської, на вул. Бикова (під’їзні шляхи до шляхопрово- 
ду №11), в районі шляхопроводу №1 на об’їзній дорозі (виїзд до 
с.Радушне), на об’їзній дорозі біля станції швидкісного трамваю 
«Міська лікарня №2», а також коригування проектно-кошто-
рисної документації на капітальний ремонт дорожнього огоро-
дження по таких об’єктах: на вул. Кокчетавській (під’їзні шляхи 
до шляхопроводів №85 та №30) та на об’їзній дорозі (під’їзні 
шляхи до шляхопроводу №3) м. Кривий Ріг.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та 
поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 316 одиниць 
дорожніх знаків, у тому числі 40 одиниць дорожніх знаків «Пі-
шохідний перехід» зі світлодіодами.

У сфері озеленення
Система озеленення характеризується великим ступенем 

складності, яка пов’язана із тісною залежністю від процесів роз-
витку населених пунктів.

Об’єкти озеленення міста Кривого Рогу займають площу 19 
тис. га. На заходи з озеленення території міста у 2018 році осво-
єно 49 656,3 тис.грн.

За рахунок цих ко-
штів виконано такий об-
сяг робіт:

– висаджено 1 370 
дерев, 2 500 чагарни-
ків, 11 549 м2 квітників 
(районний парк «Пів-
нічний», площа 40-річчя 
Перемоги, сквер Івана 
Сірка, районний парк 
«Шахтарський», сквер 
по вул. Сержанта Рзян-
кіна, вул. Мусоргського, площа Горького, сквер «Квітка Кривба-
су», сквер Співдружності, районний парк «Героїв», сквер біля 
монумента «Перемога», сквер біля пам’ятної Дзвіниці, сквер 
«Алея 200 каштанів», сквер на площі Молодіжній, районний 
парк «Ювілейний», площа героїв Кривбасу, Дніпровське шосе, 
дитячий парк ім. Ю.Гагаріна, сквер на площі Визволення, набе-
режна річки Саксагань, сквер на проспекті Поштовий, сквер по 
вул. Лермонтова, сквер по вул. Свято-Миколаївській, районний 
парк Савицького, сквер на проспекті Південний, районний парк 
«Юнацький»);

– засіяно газонів на площі 6,7 га;
– влаштовано 1 000 м2 рулонного газону (площа Володимира 

Великого – Саксаганський район);
– видалено 1 069 сухостійних та аварійних дерев, обрізано 

18 400 дерев та 6 200 чагарників, омолоджено 1 116 дерев, ви-
корчувано 1 270 пнів, знесено 976 700 од. самосівних дерев та 
чагарників (поросль) (районний парк «Північний», вул. С. Кола-
чевського, районний парк «Шахтарський», сквер по вул. Консти-
туційній, районний парк «Руданівський», вул. Медова, м-н Гір-
ницький, районний парк «Будівельників», проспект Металургів, 
районний парк біля КЗ «Центр художньо-естетичної творчості 
школярів та молоді», Дніпровське шосе, районний парк Кара-
чунівський, вул. Старовокзальна, районний парк Інгулецький,  
вул. Чумацький Шлях);

– викошено газонів на площі 2 589,89 га;
– виконані роботи з очищення газонів від опалого листя на 

площі 184,3 га.
– виконано інші доглядні роботи (полив, прополювання, 

стрижка, омолодження) за зеленими насадженнями в парках і 
скверах міста.

Інвентаризація зелених насаджень
У 2018 році на послуги з інвентаризації зелених насаджень 

освоєно коштів у сумі 152,5 тис.грн. Проведено інвентаризацію 
зелених насаджень на території 4 об’єктів зеленого господар-
ства, а саме: районного парку «Руданівський» в Саксаганському 
районі (6,7 га); районного парку «Ювілейний» в Довгинцівсько-
му районі (19,86 га); скверу біля монумента «Перемога» в Мета-
лургійному районі (2,3 га); куточку відпочинку по вул. Глагольє-
ва, 10 в Покровському районі (0,3 га).

У сфері благоустрою
На заходи у сфері благоустрою міста у 2018 році витрачено 

коштів міського бюджету у сумі 48 178,0 тис.грн.
У межах надання послуг з утримання кладовищ надано по-

слуги з прибирання територій від сміття та снігу, вивезення 
сміття на полігон для утилізації у кількості 15 750 м3, виконано 
догляд за могильними спорудами (братськими могилами). На 
кладовищі «Широківське» в Центрально-Міському районі ви-
конано поточний ремонт огородження. Частково виконано ка-
пітальний ремонт ритуального майданчика, розташованого на 
території кладовища «Центральне» в Довгинцівському районі. 
Крім того, у 2018 році забезпечено охорону 9 кладовищ міста та 
послугами з водопостачання – 19 кладовищ міста.

Надано послуги з доставки до Криворізького міжрайонного 
відділу КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної 
експертизи» ДОР» 1825 тіл одиноких громадян, осіб без пев-
ного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися 
рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів 
або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл.

У 2018 році виконано поточний ремонт дренажних насосних 
станцій: по вул. Українській, вул. Апостолівській, вул. Транспорт-
ній, вул. Милашенкова, пл. Молодіжній.
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З метою проведення капітального ремонту ДНС №5 було 
проведено коригування та експертизу проектно-кошторисної 
документації «Капітальний ремонт дренажної насосної станції 
№5 на вул.  Дніпровське шосе, м. Кривий Ріг».

Здійснено утримання та поточний ремонт фонтану на площі 
Молодіжній, 1.

Здійснено утримання малої архітектурної форми павільйону 
«Квітковий годинник».

Проведено заходи з дератизації на «Алеї 200 каштанів».
Для належного санітарного стану міста та вирішення проб-

леми безпритульних тварин, у звітному році було проведено ро-
боту із біостерилізації 535 безпритульних тварин (собак).

Виконано роботи з поточного ремонту на об’єктах благо-
устрою, а саме: підпірної стінки по вул. Володимира Великого 
вздовж будинку 38 у Саксаганському районі; декоративного 
каскадного басейну на площі Молодіжній, 1; підпірної стінки за 
адресою вул. Дишинського біля буд. №1 в Покровському районі; 
блоку управління механізму малої архітектурної форми – па-
вільйону «Квітковий годинник»; станції з сонячними панелями 
для підзарядки телефонів і різних гаджетів «Сонячне дерево»; 
фарбування лав біля Пам’ятної Дзвіниці у Металургійному райо-
ні; ремонт стели в районному парку «Північний» в Тернівському 
районі; ремонт комплексу «В’їзний знак «Кривий Ріг» на в’їзді у 
місто з боку м. Кропивницького.

У 2018 році, з метою відновлення експлуатаційних характе-
ристик, підвищення якості озеленення та благоустрою, виконані 
такі роботи, а саме:

– капітальний ремонт скверу по вул. Кармелюка в Інгулець-
кому районі;

– капітальний ремонт частини скверу по вул. Сержанта Рзян-
кіна в Покровському районі;

– частково виконано капітальний ремонт скверу «Суха Бал-
ка» вул. Невська в Покровському районі;

– виконано коригування проектно-кошторисної документа-
ції по об’єкту: «Капітальний ремонт районного парку ім. Павлова 
(Центрально-Міський район) в м. Кривому Розі, Дніпропетров-
ської обл.»;

– реконструкція малої архітектурної форми (постамент та 
платформа) на площі Олександра Поля у Саксаганському районі;

– нове будівництво малої архітектурної форми (постамент) 
по вул. Петра Калнишевського у Центрально-Міському районі;

– частково виконано капітальний ремонт підпірної стінки та 
сходового маршу біля будівлі Амбулаторії комунального неко-
мерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №4» Криворізької міської ради за адресою мкр. Юві-
лейний, 8а в Саксаганському районі;

– розроблено проектно-кошторисну документацію по 
об’єктах: «Капітальний ремонт декоративного фонтану на пл. 
Молодіжній, 1, Металургійний район у м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровської області» та «Капітальний ремонт підпірної стінки по 
вул. Генерала Радієвського біля будинку 15 у Саксаганському 
районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.».

Для забезпечення належної роботи об’єктів благоустрою 
здійснено постачання енергоносіїв на МАФ «Квітковий годин-
ник» та фонтан на пл. Молодіжній, 1.

Забезпечено охорону 22 об’єктів благоустрою.
Протягом 2018 року здійснено утримання малих архітектур-

них форм (догляд за урнами) у кількості 1 426 одиниць.
Протягом року здійснено утримання 8 біотуалетів.
Придбано 19 модульних туалетних кабін «Екостайл» (біоту-

алети).
Придбано 92 лавки та 342 урни.
Придбано та встановлено елементи дитячого та спортивного 

майданчика на бульварі Маршала Василевського біля будинку 8 
в Покровському районі.

За рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, 
районів та об’єднаних територіальних громад на виконання до-
ручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році:

– придбано та встановлено 28 лав зі спинкою, виконано по-
точний ремонт тротуарної доріжки в парку культури та відпо-
чинку ім. Федора Мершавцева;

– придбано та встановлено 7 лав на мікрорайоні Сонячному 
біля будинків 21, 26, 27, 31, 32;

– придбано та встановлено елементи дитячого та спортив-
ного майданчика на території парку культури та відпочинку  
ім. Федора Мершавцева;

– придбано та встановлено елементи дитячого та спортивно-
го майданчика по вул. Шиферній біля будинку 38;

– реалізовано на території міста проекти за бюджетами 
Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської, Довгинцівської,  
Інгулецької районних у місті рад.

Коштом субвенції з державного бюджету на соціально-еконо-
мічний розвиток окремих територій виконано відновлення елемен- 
тів благоустрою (пішохідної доріжки) з елементами східців між 
вул. Фруктова та вул. Зарічна в Центрально-Міському районі.

У 2018 році здійснено розбирання: металевих новорічних 
конструкцій та світлових прикрас на території районного парку 
Героїв та МАФ «Квітковий годинник».

Виконано демонтаж бризгового басейну по вулиці Петра До-
рошенка, 7 в Довгинцівському районі.

У 2018 році розроблено проекти землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок для розширення кладовищ «Цен-
тральне» та «Західне».

У галузі водопостачання, водовідведення  
та теплопостачання

По галузі водопостачання, водовідведення та теплопостачан-
ня у 2018 році освоєно 23 192,2 тис.грн.

У звітному році здійснено утримання 10 дренажних насос-
них станцій та забезпечено їх поточною електроенергією. КП 
«Кривбасводоканал» придбано матеріалів, обладнання (устат-

кування) для виконання капітальних ремонтів мереж та споруд 
водопостачання та водовідведення по об’єктах за адресами: пр. 
200-річчя Кривого Рогу Саксаганського району м. Кривого Рогу 
та вул. Толстого Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. 
Здійснено реконструкцію напірної каналізації, що потрапляє 
під проектовану автодорогу від мкр. Сонячний до вул. Спаської у  
м. Кривий Ріг та каналізаційного колектору від КНС-8 по тери-
торії Центрального кладовища м. Кривий Ріг на суму 22 381,4 
тис.грн. Придбано насосне технологічне обладнання для заміни 
такого, що використало свої технічні можливості (насосів – 3 од., 
електродвигунів – 3 од., частотних перетворювачів – 2 од.).

З метою оснащення вузлами комерційного обліку теплової 
енергії житлових будинків, приєднаних до зовнішніх інженер-
них мереж, КПТМ «Криворіжтепломережа» придбано 583 оди-
ниці зазначених приладів, надано послуги з розробки проекту 
на встановлення таких приладів. Виконано монтажні роботи з 
оснащення 235 вузлами обліку теплової енергії, придбаними за 
рахунок підприємства.

У галузі житлової політики
За 2018 рік на галузь житлової політики профінансовано ко-

штів міського бюджету у сумі 122 763,0 тис.грн.

З метою сприяння реалізації державної та регіональної по-
літики в напрямку створення ОСББ, підвищення зацікавленос-
ті мешканців у формуванні ефективного колективного влас-
ника багатоквартирних будинків, рішенням міської ради від 
21.12.2016 №1210 затверджено Програму підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 
2017-2019 роки. Відповідно до зазначеної Програми здійсне-
но капітальний ремонт конструктивних елементів 22 житлових 
будинків, мешканцями яких створено ОСББ. Таким чином, від-
ремонтовано: покрівель 15 будинків, внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання 6 будинків та електропостачання на 
одному будинку. У місті на сьогодні створено 526 об’єднань спів-
власників багатоквартирного будинку, у тому числі у 2018 році 
створено 68. Постійно проводиться робота серед населення сто-
совно висвітлення вимог чинного законодавства щодо рефор-
мування та нових форм розвитку житлово-комунальної галузі в 
напрямку створення об’єднань співвласників багатоквартирного 
будинку. На порталі «Криворізький ресурсний центр» в електрон- 
ному вигляді розміщено посібник щодо створення та реєстрації 
ОСББ.

Крім того, за рахунок міського бюджету у 2018 році виконано 
виготовлення технічної та іншої документації на 35 житлових 
будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку.

З метою упровадження енергозберігаючих технологій, що 
сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснен-
ня заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, 
надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних 
будинків для підтримки в належному стані їх будинків, стиму-
лювання діяльності управителів багатоквартирних будинків 
і їх прибудинкових територій та об'єднання ресурсів органів 
місцевого самоврядування й співвласників багатоквартирних 
будинків через співфінансування конкурсних проектів «Теплий 
дім», затверджено Програму «Теплий дім» щодо виконання за-
ходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх 
співвласників у м. Кривому Розі на 2012-2021 роки (надалі – 
Програма). Протягом 2018 року, відповідно до Програми, у 98 
житлових будинках проведено заходи з енергозбереження за 
рахунок видатків з міського бюджету, а саме: виконано ремонт 
та ізоляцію внутрішньобудинкових мереж централізованого 
опалення; заміну вікон і дверей у місцях загального користуван-
ня; модернізацію систем електропостачання багатоквартирного 
будинку із заміною електрощитових і внутрішньої електропро-
водки.

На проведення заходів з енергоефективності та енергозбе-
реження в житловому фонді (поточний ремонт житлових будин-
ків), за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання 
доручень виборців депутатам обласної ради у 2018 році, здій-
снено заміну вікон у 13 житлових будинках (411 вікон).

В рамках Програми відшкодування частини кредитів, що на-
даються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних за-
ходів у житловій сфері на 2016-2018 роки, відшкодовано 20% 
суми залучених кредитів 48 багатоквартирним будинкам на 
такі енергоефективні заходи: заміна вікон та дверей в місцях 
загального користування, придбання та модернізація енерго-
ефективного обладнання, теплоізоляція і термомодернізація 
внутрішньобудинкових систем опалення, облаштування ІТП і т.п.

Крім цього, здійснено капітальний ремонт житлового фонду, 
а саме:

– відремонтовано покрівлі на вул. Гірничозаводській, 6;  
вул. Транспортній, 14; вул. Телевізійній, 6; вул. Володимира Ве-
ликого, 11;

– посилено конструктивні елементи будинку по вул. Шостако-
вича, 16 та вул. Тополиній, 19;

– частково відремонтовано конструктивні елементи будинку 
по вул. Ветеранів Праці, 9.

З метою покращення умов проживання мешканців, гаранту-
вання належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебій-
ної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, у 
2018 році виконано капітальний ремонт 99 ліфтів, а також екс-
пертне обстеження 38 ліфтів, термін експлуатації яких становить 
25 років і більше.

З метою збереження нерухомого майна територіальної гро-
мади міста Кривого Рогу, а саме гуртожитків на вул. Каховська, 
23в, Каткова, 23, Авіаційна, 2а, недопущення випадків їх руйну-
вання та розкрадання, вжито заходів з їх охорони.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
04.10.2017 №769 за рахунок субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України, та співфінансування місцевого бю-
джету в місті Кривому Розі придбано 15 квартир для забезпе-
чення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів вивезено 
та заскладовано з 51 стихійного сміттєзвалища на полігони міс-
та 2 000 м3 відходів. Щоденно в санітарній очистці міста задіяно 
104 одиниці спеціалізованої техніки.

У 2018 році для збору твердих побутових відходів придба-
но 140 одиниць контейнерів об’ємом 1,1 м3, 
75 одиниць об’ємом 6 м3 та 30 контейнерних 
систем для розміщення контейнерів для збору 
твердих побутових відходів.

 Проведено технічну інвентаризацію та пас-
портизацію 138 контейнерних майданчиків для 
збирання твердих побутових відходів.

У звітному 2018 році здійснено знесення 
(розбирання) таких об’єктів нерухомого майна, а 
саме: нежитлової, окремо розташованої будівлі 
по вул. Першотравневій, 11; нежитлової, окремо 
розташованої будівлі по вул. Дубова Балка, 16; 
нежитлової, окремо розташованої будівлі (га-

ражні бокси) по вул. Мусоргського, 15а; сміттєзбірника по вул. 
Кокчетавській, 20.

Одержувачі бюджетних коштів у 2018 році
У звітному 2018 році надано підтримку у сумі 74 576,6 тис.

грн. таким комунальним підприємствам міста:
– КПТМ «Криворіжтепломережа» та КП «Кривбасводоканал» 

(підприємства, які надають послуги, необхідні для життєзабез-
печення міста Кривого Рогу, але мають об’єктивні труднощі, а 
саме значну дебіторську заборгованість споживачів за отримані 
послуги. Отже, у 2018 році, ураховуючи можливості міського бю-
джету, підприємствам надано фінансову підтримку);

– КП «Сансервіс» (з метою дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, надано підтримку на утримання 8 туалетів модульного 
типу; сплачено податок на прибуток та частину чистого прибутку, 
які отримано від операцій з придбання техніки, що вкрай необ-
хідна для забезпечення благоустрою. Здійснено нове будівни-
цтво мережі водопостачання та водовідведення модульного 
туалету типу «Девіз» по вул. Святогеоргіївська в м. Кривий Ріг);

– КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР (забезпечено поховання 378 
одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, 
від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних 
трупів, у разі відсутності родичів);

– КЗ ДОТ «Перлина Криворіжжя» КМР (з метою належного 
функціонування дитячого оздоровчого табору забезпечено його 
фінансову підтримку);

– КП «Центр поводження з тваринами» КМР (придбано мате-
ріали, обладнання (у тому числі операційне), медикаменти, кор-
ми, які необхідні для гуманного утримання бездоглядних тварин, 
а також проведено роботи з реконструкції, а саме: розроблено 
проектно-кошторисну документацію по об’єктах: «Реконструк-
ція нежитлової одноповерхової будівлі Д-1 під санпропускник, 
що входить до комплексу будівель та споруд, розташованих за 
адресою: 50054, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Довгин-
цівський район, вул. Привітна, буд. 56» та «Реконструкція не-
житлової одноповерхової будівлі Ж-1 під лабораторний корпус, 
що входить до комплексу будівель та споруд, розташованих за 
адресою: 50054, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Довгин-
цівський район, вул. Привітна, буд. 56»);

– КП «Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького» КМР 
(виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлен-
ня парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького 
Криворізької міської ради (від вулиці Святогеоргіївської до 
набережної зони) м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 
в рамках якого встановлено 46 опор та 61 світильник. У 2018 
році, з метою належної організації дозвілля, активного відпо-
чинку і розваг різноманітних груп населення, забезпечення ес-
тетичних потреб громадян та гостей міста, розроблено проект на 
реконструкцію парку. Придбано мотоблок, використання якого 
надало можливість підготувати ґрунт у парку для посадки газо-
нів та квітників. Отже, протягом 2018 року виконано такі роботи 
з благоустрою території парку: омолоджено 16 одиниць дерев 
набережної зони та нижньої частини парку; виконано обрізку за 
допомогою висоторізу та автопідіймача 12 000 дерев; здійсне-
но обрізку кущів загальною протяжністю 2600 м п.; викошено 
газонів (близько 85 га) малогабаритною і багатофункціональ-
ною спеціалізованою технікою «Bobcat»; здійснено вигрібання 
опалого листя на території майже 14 га; щоденно виконувалося 
прибирання території парку, збір випадкового сміття; виконано 
планування ґрунту на території парку – 4 га; здійснено протягом 
року вивіз негабаритного сміття (загальним обсягом 540 м3); на 
території парку висаджено 15 000 одиниць квітів; висаджено 80 
одиниць кущів; виконано сівбу газонних трав – 1 900 м2; вста-
новлено 30 лав та 30 урн; щонеділі в літній період (з травня по 
вересень) виконувалося миття фонтану; здійснено фарбування 
фонтану, стели, елементів дитячих майданчиків.

Офіційно
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Придбання спецтехніки
З метою утримання водопровідної та каналізаційної мережі 

в належному стані, усунення аварійних ситуацій, у 2018 році КП 
«Кривбасводоканал» придбано у фінансовий лізинг спецтехніку 
на суму 31 387,3 тис.грн., а саме екскаватори-навантажувачі в 
комплекті з навісним обладнанням у кількості 15 од. Очікува-
ним результатом є: ліквідація екологічних аварій; очищення 
промислової каналізації; ліквідація наслідків сезонної повені та 
підтоплення будівель у населених пунктах; очищення поверхонь 
будь-якої конфігурації; видалення мулових відкладень і наносів.

З метою видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев 
КП «Сансервіс» КМР придбано автопідйомник АТ-28/4 на шасі 
МАЗ-4371N2 з підйомною установкою SOCAGE DA328 з робо-
чою висотою підйому 28 м на суму 3 193,0 тис.грн.

Інші видатки
У 2018 році освоєно бюджетних коштів на загальну суму 

577,2 тис.грн. на інші видатки в галузі житлово-комунального 
господарства, а саме:

– інвентаризацію, технічну інвентаризацію, оцінку об’єктів 
нерухомого майна;

– судові витрати та оголошення за судовими справами;
– висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструк-

тури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масо-
вої інформації;

– сплату земельного податку.

Громадський бюджет
У 2018 році районними у місті радами реалізувались проекти- 

переможці конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський 
бюджет» згідно з рішенням виконкому Криворізької міської 
ради від 12.07.2017 №316 «Про проведення конкурсу місцево-
го розвитку «Громадський бюджет», реалізація яких планується 
у 2018 році» на загальну суму 512,2 тис.грн.:

1. «Придбання та встановлення елементів благоустрою в зе-
леній зоні відпочинку на б-рі Маршала Василевського»;

2. «Облаштування дитячого майданчика в районі вулиць Пі-
сочна та Салтикова-Щедрина»;

3. «Облаштування дитячого майданчика в районі парку «Бу-
дівельник».

Організаційна робота департаменту розвитку інфраструктури 
міста виконкому Криворізької міської ради

Департаментом у 2018 році згідно з планом роботи прово-
дились:

– щотижнево: з січня по серпень засідання міського штабу з 
підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплово-
допостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового госпо-
дарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 
років, а з вересня по грудень – оперативна нарада з керівника-
ми підприємств – виробниками та надавачами житлово-кому-
нальних послуг;

– щомісячно засідання: по розгляду питань щодо відключен-
ня споживачів від мереж централізованого опалення та гарячо-
го водопостачання;

– щоквартально засідання: постійно діючої комісії з питань 
поводження з безхазяйними відходами; постійної комісії із за-
безпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

На виконання рішення міської ради від 12.06.2017 №1762 
«Про електронну петицію «Захистимо безпритульних тварин від 
жорстокості людей, а людей – від вимушеної агресії тварин!», 
департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Кри-
ворізької міської ради створено тимчасову робочу групу з ви-
вчення питання здійснення в м. Кривому Розі захисту безпри-
тульних тварин, за участю депутатів Криворізької міської ради, 
громадських організацій міста та представників громадськості.

На теперішній час проведено 7 засідань робочої групи. В 
2018 році 2 засідання, останнє з яких відбулося 17.10.2018, де 
опрацьовані питання стосовно змісту статуту комунального під-
приємства «Центр поводження з тваринами», обговорювалися 
внесення змін в Правила утримання домашніх та інших тварин, 
поводження з ними у м. Кривому Розі та надані пропозиції щодо 
створення Програми поводження з безпритульними тваринами 
в місті Кривому Розі.

Протягом 2018 року департаментом підготовлено 45 проек-
тів рішень міської ради, 88 проектів рішень виконкому міської 

ради, 115 розпоряджень міського голови. 
Департаментом за рік отримано та роз-
глянуто 3025 звернень громадян міста.

Для виконання послуг з утримання 
об’єктів благоустрою, закупівлі товарів, 
робіт за бюджетні кошти укладено до-
говорів на виконання робіт, послуг, по-
стачання товарів та додаткових угод до 
них у кількості 1549 од. Проведено 84 
процедури закупівель.

Департаментом розроблено програ-
ми та кошториси видатків (у тому чис-
лі включено пріоритетні статті витрат 

департаменту як головного розпорядника), а саме: Програма 
розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі 
на період 2013-2020 років, Програма підтримки об'єднань 
співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі 
на 2017-2019 роки, Програма розвитку та утримання об'єктів 
(елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 
років, Програма розвитку та утримання житлово-комунально-
го господарства міста на період 2017-2019 років, Програма 
«Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в 
багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому 
Розі на 2012-2021 роки, Кошторис видатків міського цільового 
фонду від плати за тимчасове використання місць розташуван-
ня об’єктів зовнішньої реклами, Перелік природоохоронних 
заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів 
міського фонду охорони навколишнього природного середо-
вища за пріоритетами програм природоохоронних заходів 
місцевого значення, Програма відшкодування частини кре-
дитів, що надаються об'єднанням співвласників багатоквар-
тирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на 
впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 
2016-2018 роки, Програма економічного та соціального роз-
витку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки.

Метою діяльності департаменту є створення сприятливих 
умов для функціонування житлово-комунального господарства 
міста, прав громадян на сприятливий рівень проживання та за-
безпечення належної якості житлово-комунальних послуг.

У 2019 році департамент продовжуватиме виконання покла-
дених на нього функцій і завдань з урахуванням пріоритетних 
напрямів роботи з реформування та розвитку житлово-кому-
нального господарства міста.

Основні показники роботи Департаменту розвитку 
інфраструктури міста на 2019 рік

Розвиток житлово-комунального господарства
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
– утримання об’єктів (елементів) благоустрою в належному 

стані, збереження та відновлення їх експлуатаційних характе-
ристик та санітарне очищення, удосконалення системи управ-
ління об’єктами (елементами) благоустрою, охорони об’єктів та 
елементів благоустрою;

– відновлення та збільшення зелених насаджень;
– забезпечення на належному рівні електропостачання, во-

допостачання об’єктів благоустрою та організації в них водовід-
ведення;

– зменшення чисельності безпритульних тварин;
– забезпечення поховання померлих та надання ритуаль-

них послуг; доставка до бюро судово-медичної експертизи тіл 
одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, 
від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних 
трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть 
взяти на себе доставку тіл;

– співпраця з комунальними підприємствами, а також інши-
ми підприємствами, установами та організаціями, що виробля-
ють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, 
поліпшення їх роботи та забезпечення мешканців міста якісни-
ми послугами, створення конкурентного середовища на ринку 
комунальних послуг;

– спрямування коштів із спеціального фонду, отриманих від 
мешканців гуртожитків у вигляді плати за виготовлення свідо-
цтва про права власності на кімнати в гуртожитку, продаж над-
лишків загальної площі житлових приміщень у гуртожитках, на 
капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, експлуатацію 
гуртожитків, окремі кімнати в яких є власністю територіальної 
громади міста Кривого Рогу;

– зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, упро-
вадження прогресивних технологій для виконання робіт на під-
приємствах, які надають житлово-комунальні послуги;

– покращення умов проживання мешканців, гарантування 
належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної ро-
боти, безпеки мешканців під час користування ліфтами, недопу-
щення частих зупинок ліфтів з технічних причин і гарантування 
безпечного користування ними шляхом проведення капітальних 
ремонтів (заміни та модернізації), оновлення, проведення тех-
нічної експертизи ліфтів, що використовувалися понад 25 років;

– капітальний ремонт конструктивних елементів будинків, 
ліфтів, у яких створено ОСББ;

– утримання в належному стані та покращення технічного 
стану доріг, вулиць, мостів та шляхопроводів.

Очікувані результати виконання Програм у 2019 році:
– покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду 

міста, збереження об’єктів загального користування, природних 
ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

– гарантування умов безпечного проживання населення міста, 
підвищення якості життя в місті та його інвестиційної привабливості;

– відновлення та створення нових зон культурного масового 
відпочинку мешканців міста, створення безпечних і комфортних 
умов активного відпочинку біля водойм, створення необхідних 
умов для відпочину дітей, підлітків та дорослого населення, їх 
фізичного розвитку;

– продовження термінів експлуатації об’єктів (елементів) 
благоустрою, запобігання аварійним ситуаціям на них, запобі-
гання випадкам пошкодження, знищення чи викрадення об’єктів 
(елементів) благоустрою;

– підвищення рівня надання населенню житлово-комуналь-
них послуг відповідно до вимог національних стандартів;

– забезпечення сталої ефективної роботи комунальних підпри-
ємств, а також інших підприємств, установ та організацій, що вироб-
ляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги;

– безпечне користування ліфтами мешканцями багатоквар-
тирних будинків, їх належна технічна експлуатація, безперебій-
на робота та подовження терміну експлуатації;

– забезпечення безпеки дорожнього руху.
Директор департаменту  

розвитку інфраструктури міста  
виконкому Криворізької міської ради І. КАРИЙ

Звіт про роботу інспекції з благоустрою  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Робота інспекції з благоустрою виконкому Криворізької 
міської ради направлена на створення комфортних і безпеч-
них умов проживання жителів Кривого Рогу.

Основними завданнями та функціями інспекції є:
– здійснення контролю за:
станом благоустрою міста Кривого Рогу;
дотриманням Правил благоустрою міста Кривого Рогу;
розміщенням зовнішньої реклами в місті;
– сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міс-

та;
– притягнення до відповідальності винних за порушення 

законодавства у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої 
реклами;

– профілактика, запобігання правопорушенням у сфері бла-
гоустрою міста та розміщення реклами.

При виявленні порушень працівниками інспекції з благо-
устрою виносяться приписи на їх усунення, а особи, винні в їх ско-
єнні, притягуються до адміністративної відповідальності за стат-
тею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протягом 2018 року винесено 1675 приписів на усунення 
порушень та складено 549 протоколів на притягнення поруш-

ників до відповідальності за статтею 152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.

Інспекцією здійснюється постійний контроль реагування на 
приписи, спеціалісти інспекції здійснюють виїзди за адресами 
та контролюють якість виконаних робіт.

Пріоритетні напрямки в роботі інспекції:
Контроль дотримання належного санітарного стану на 

об’єктах благоустрою міста.
Працівники інспекції з благоустрою здійснюють постійний 

моніторинг території міста. Контролюються стан прибирання 
прибудинкових та інших територій, санітарний стан контей-
нерних майданчиків, наявність урн біля об’єктів торгівлі тощо.

Особлива увага приділяється стану благоустрою на об’єктах 
дитячого дозвілля. Спеціалістами інспекції у березні-квітні 
2018 року були проведені перевірки стану благоустрою дитя-
чих, спортивних майданчиків. У ході обстежень було виявле-
но, що частина їх потребує ремонту, деякі – систематичного 
прибирання. Інформацію було систематизовано та надано до 
виконкомів районних у місті рад, на балансі яких знаходяться 
ці об’єкти. Як результат, на дитячих майданчиках були прове-

дені ремонтні роботи: фарбування, заміна окремих елементів, 
ремонт огороджень тощо, налагоджено регулярне прибирання. 
Санітарний стан дитячих майданчиків знаходиться на постій-
ному контролі інспекції.

У зимовий період інспекція контролює вжиття заходів 
боротьби зі снігом та ожеледицею, як то проведення робіт з 
очищення доріг і тротуарів від снігу, льоду, обробка матеріала-
ми проти ожеледиці, очищення дахів від снігу та льоду, влітку 
– покіс трави та вжиття заходів з боротьби з карантинними 
рослинами.

Порушники, на яких складались адміністративні протоко-
ли та виносились приписи на усунення виявлених недоліків: 
управителі, ОСББ, житлово-будівельні та гаражні кооперативи, 
підприємства – надавачі комунальних послуг, промислові під-
приємства, суб’єкти бізнесу від великих торговельних мереж 
до фізичних осіб-підприємців, навчальні та лікарняні заклади, 
бюджетні установи тощо.

Контроль за відновленням об’єктів благоустрою після 
проведення земляних робіт.

Криворізькою міською радою було прийнято регуляторний 
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акт «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушен-
ня об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення 
та анулювання таких дозволів» і з травня 2018 року інспекція 
з благоустрою розпочала роботу з видачі дозвільних докумен-
тів. Затвердження вищевказаного рішення дозволило інспек-
ції підсилити контроль за відновленням порушених об’єктів 
благоустрою після проведення земляних та ремонтних робіт. 
На сьогодні видано більш ніж 1300 дозволів, 27 суб’єктів гос-
подарювання отримали відмову у зв’язку із недостовірністю 
даних, вказаних в заяві, 2 дозволи анульовано. За проведення 
робіт без дозволу складено 11 протоколів про адміністративні 
правопорушення.

Інспекція контролює здійснення робіт з відновлення тро-
туарів, прибудинкових територій, газонів, інших об’єктів, по-
рушених суб’єктами господарювання. Серед них комунальні 
підприємства «Кривбасводоканал», «Криворіжтепломережа», 
акціонерні товариства «Криворізька теплоцентраль», «Криво-
ріжгаз», «ДТЕК «Дніпровські електромережі», «Укртелеком», 
інші юридичні та фізичні особи.

Протягом 2018 року працівниками інспекції вищевказаним 
підприємствам винесено більше 300 приписів по усуненню 
розкопів. За результатами вжитих заходів на сьогодні віднов-
лено понад 500 об’єктів благоустрою.

Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої 
реклами.

З 1 серпня 2018 року рішенням міської ради на інспекцію 
з благоустрою покладено функції робочого органу щодо регу-
лювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами 
в місті.

На сьогодні інспекцією видано 116 дозволів на розміщен-
ня рекламних конструкцій, 8 дозволів анульовано, надано 174 
пріоритети на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

За поданням інспекції рішенням виконкому міської ради 
створено Раду з питань розміщення та впорядкування зо-

внішньої реклами у місті Кривому Розі, яка є консультативно- 
дорадчим органом при інспекції з благоустрою виконкому 
Криворізької міської ради. Основне завдання Ради –  роз-
гляд  питань розташування  об’єктів зовнішньої реклами, кон-
структивних рішень рекламних конструкцій та надання ре-
комендацій щодо естетичного вигляду цих об’єктів, розробка 
концепції розміщення й розвитку зовнішньої реклами в місті 
та комплексної схеми розміщення рекламних засобів на тери-
торії Кривого Рогу.

З урахуванням напрацьованих пропозицій інспекцією під-
готовлено та передано в роботу технічне завдання по ство-
ренню ресурсу «Реклама в місті» для мобільного додатку «Мій 
Кривий Ріг» Smart city.

Спеціалістами інспекції проводиться робота з суб’єктами 
господарювання стосовно узаконення рекламних конструкцій. 
За 2018 рік на порушників складено 148 адміністративних 
протоколів, демонтовано 24 конструкції, встановленої без  
дозволу.

Робота зі скаргами та зверненнями громадян.
Особлива увага приділяється роботі зі скаргами та звер-

неннями громадян, що є для інспекції основним показником з 
виявлення проблемних питань щодо благоустрою міста. Спеці-
алісти інспекції здійснюють виїзди за вказаними у зверненнях 
адресами, спілкуються з мешканцями та вживають заходів, у 
межах своєї компетенції, щодо усунення виявлених пору- 
шень.

Протягом 2018 року до інспекції надійшло та було відпра-
цьовано 128 звернень громадян.

З метою оперативного реагування на проблеми, що турбу-
ють жителів міста, нами створено в соціальній мережі «Фейс-
бук» сторінку інспекції з благоустрою, яка на даний час має по-
над 2 тис. підписників. На ній висвітлюються актуальні питання, 
здійснюється спілкування в онлайн-режимі з мешканцями 
міста з проблемних питань та вживаються заходи реагування  

на факти порушень, повідомлення про які громадяни розміщу-
ють на сторінці.

Роз’яснювальна робота.
Інспекцією проводиться інформаційно-роз’яснювальна ро-

бота з керівниками підприємств, установ, організацій, фізич-
ними особами-підприємцями та громадянами, що дозволяє 
запобігати порушенням у сфері благоустрою та зовнішньої 
реклами.

Роз’яснювальна робота проводиться безпосередньо в ході 
проведення спеціалістами інспекції рейдових заходів, розпо-
всюджуються інформаційні пам’ятки, буклети, розміщуються 
матеріали на офіційному сайті виконкому міської ради в ме-
режі Інтернет.

Проблеми та питання у сфері благоустрою та розміщення 
зовнішньої реклами в місті висвітлювались інспекцією про-
тягом року на телеканалах «Рудана», «Перший міський», «34 
канал», на сторінках газети «Пульс», здійснювались виступи на 
«Радіо Криворіжжя».

При зверненні мешканців міста до структурного підрозділу 
нами надаються всі необхідні роз’яснення з питань, що нале-
жать до компетенції інспекції.

У наступному році інспекція продовжить роботу за вказа-
ними напрямками.

У 2019 році планується внести проекти регуляторних актів: 
на розгляд виконкому Криворізької міської ради «Про Поря-
док розміщення реклами в місті» та на розгляд міської ради 
«Про внесення змін до рішення Криворізької міської ради від 
21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в 
місті Кривому Розі», що дозволить вживати більш дієвих за-
ходів щодо покращення стану благоустрою в місті та його са-
нітарного стану.

Начальник інспекції з благоустрою  
виконкому Криворізької міської ради  

Ю. СТАВЕЦЬКА

Офіційно

Звіт про роботу департаменту  
регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин 

виконкому Криворізької міської ради у 2018 році
Департамент регулювання містобудівної діяльності та зе-

мельних відносин виконкому Криворізької міської ради реа-
лізує повноваження міської ради та її виконавчого комітету у 
сферах містобудування, архітектури та земельних відносин, які 
спрямовані на здійснення містобудівних заходів, пов’язаних з 
розв’язанням поточних і перспективних завдань розвитку міс-
та, організацію та здійснення землеустрою на території міста, 
проведення робіт, пов’язаних з продажем земель, становлен-
ням ринку земель міста відповідно до чинного законодавства 
України.

Розвиток містобудівних територій у місті провадиться згід-
но з Генеральним планом міста, розробленим на розрахунко-
вий період до 2030 року. З метою реалізації довгострокової 
стратегії розвитку міста, на виконання міської Програми місто-
будівної діяльності та створення геоінформаційної електрон-
ної містобудівної кадастрової системи міста Кривого Рогу 
на 2004-2020 рр., у 2018 році проведено публічні закупівлі 
з метою придбання та встановлення технічного комплексу 
геоінформаційної системи містобудівного кадастру. Відповід-
но до укладеного договору виконавцем послуг закуплено та 
встановлено на сервер містобудівного кадастру ліцензійне 
програмне забезпечення АrcGis та сформовано первинну базу 
даних електронної містобудівної кадастрової системи м. Кри-
вий Ріг.

 Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість за-
безпечити органи управління, проектні установи, організації, 
громадськість актуальною і об’єктивною інформацією про дій-
сний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, 
зміни їх характеристик, функціонального використання, ре-
зультатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Для виконання містобудівних заходів, спрямованих на вирі-
шення питань розвитку міста, координацію діяльності суб’єктів 
господарювання при забудові міста, міською радою прийняті 
відповідні рішення, якими затверджені 73 проекти містобу-
дівної документації під реконструкцію та будівництво об’єктів; 
надано дозволи на розробку проектів містобудівної докумен-
тації – 94, на розроблення проектів відведення земельних ді-
лянок під існуючими об’єктами нерухомого майна – 116.

 Для узгодження державних, громадських і приватних ін-
тересів під час планування, забудови та іншого використання  
територій відповідно до діючого законодавства України де-
партаментом у поточному році проведено 80 громадських об-
говорень містобудівної документації.

Схвалена громадськістю містобудівна документація стала 
підставою для подальшого будівництва об’єктів містобудуван-
ня та оформлення правоустановчих документів на землю.

Протягом 2018 року департаментом була продовжена 
робота щодо забезпечення передачі безоплатно у власність 
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 
на сході України, членам їх сімей, членам сімей загиблих для 
будівництва й обслуговування житлових будинків, господар-
ських будівель і споруд.

Коштом міського бюджету у відповідності до вимог чинного 
законодавства здійснюються роботи з розробки, погодження і 
затвердження містобудівної та землевпорядної документації 
на земельні ділянки для розміщення садибного будівництва 
в місті.

На засіданнях тимчасової робочої групи для розгляду заяв 

вищевказаних категорій громадян з питання отримання зе-
мельних ділянок згідно з проектом землеустрою щодо впо-
рядкування території для містобудівних потреб здійснено роз-
поділ 286 ділянок для садибного будівництва між вулицями 
Самарською та Шполянською у Довгинцівському районі. Після 
проведення комплексу робіт по зміні цільового призначення 
земельних ділянок для подальшого використання як земель 
житлової та громадської забудови відповідно до вимог чин-
ного законодавства України, вони згідно з рішеннями міської 
ради будуть надані учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей у приватну власність.

Рішенням міської ради від 26.12.2018 №3351 затверджено 
детальні плани територій для розміщення садибного будівни-
цтва на території міста загальною орієнтовною площею 64 га 
кількістю 451 ділянка.

Робота із забезпечення всебічного сприяння членам сі-
мей загиблих учасників антитерористичної операції щодо 
оформлення права власності на земельні ділянки, надання 
консультативної допомоги, роз’яснень щодо положень чинно-
го законодавства, а також з визначення додаткових територій 
для подальшої розробки містобудівної та землевпорядної до-
кументації з метою надання земельних ділянок вищевказаним 
категоріям громадян продовжується.

Порядок залучення забудовників до пайової участі в ство-
ренні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інф-
раструктури м. Кривого Рогу забезпечує можливість запрова-
дження єдиного спрощеного підходу до визначення розміру 
пайової участі суб’єктів господарювання у створенні й розвит-
ку інфраструктури міста, дає змогу акумулювати в міському 
бюджеті кошти на відновлення інженерно-транспортної інф-
раструктури міста, вирішення питань, пов’язаних з соціально-
економічним розвитком.

 У 2018 році надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Кривого Рогу складає 2 251 444, 97 грн.

 У зв’язку з тим, що в країні відбулися значні економічні змі-
ни, посилились інфляційні процеси, визначений у 2012 році 
розмір відрахувань забудовників у створення й розвиток інф-
раструктури міста потребував перегляду. Тому, з метою збіль-
шення надходжень коштів до міського бюджету від пайових 
внесків, унесено зміни до Порядку залучення забудовників до 
пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу, затвердженого 
рішенням міської ради від 26.09.2012 №1381.

Стабільність надходжень пайових внесків до бюджету роз-
витку дозволить забезпечити своєчасне фінансування соціаль-
но важливих видатків, а введення суб’єктами господарювання 
в експлуатацію нових (реконструйованих) об’єктів надасть 
мешканцям міста додаткові пропозиції на ринку товарів і 
послуг та сприятиме створенню додаткових робочих місць і 
вирішенню питань, якими опікуються органи місцевого само-
врядування.

Одним із основних завдань департаменту є реалізація по-
вноважень міської ради та її виконавчого комітету в галузі 
земельних відносин у порядку, визначеному чинним законо-
давством України.

З метою визначення основних засад реформування зе-
мельних відносин на основі раціонального ефективного ви-
користання землі затверджена Програма розвитку земельних 

відносин у м. Кривому Розі на 2016-2020 роки та розроблені 
відповідні заходи.

 Так, на виконання цієї Програми у 2018 році за резуль-
татами процедури публічних закупівель виконавцем послуг 
здійснено інвентаризацію земель Металургійного району 
м. Кривого Рогу (4570,0 га), в результаті якої територіальна 
громада має можливість встановлювати місця розташування 
об’єктів землеустрою, їхні межі, розміри, правовий статус. Ви-
явлено землі, що не використовуються чи використовуються 
нераціонально або не за цільовим призначенням. Встановлені 
кількісні та якісні характеристики земель, необхідні для ве-
дення державного земельного кадастру, здійснення держав-
ного контролю за їх використанням та охороною.

Станом на 01.01.2019 в департаменті обліковано 3 191 до-
говір оренди землі, підготовлено та поновлено 521 договір 
оренди, укладено 33 попередні договори щодо укладання 
договору оренди (основного договору) земельної ділянки в 
майбутньому, підготовлено 65 договорів особистого сервітуту, 
12 угод про дострокове розірвання договорів оренди, 24 до-
даткових угоди про внесення змін до договорів оренди та 2 
договори суперфіцію.

Проводиться робота щодо реєстрації права власності те-
риторіальної громади на землі комунальної власності. Так, за 
2018 рік зареєстровано за територіальною громадою міста 
правовстановлюючі документи на 408 земельних ділянок за-
гальною площею 1 312,023 га.

У 2018 році діяльність департаменту здійснювалася у вза-
ємодії з постійними комісіями міської ради, виконкомами 
районних у місті рад, державними податковими інспекціями 
міста і була спрямована на збільшення дохідної частини місь-
кого бюджету за рахунок сплати за землю всіма користувача-
ми земельних ділянок у межах міста. За результатами роботи 
додатково до міського бюджету надійшли кошти з орендної 
плати за землю в розмірі 792,3 тис. грн., в т.ч. на відшкодуван-
ня збитків, заподіяних територіальній громаді міста, у розмірі 
70,7 тис. грн.

Становлення ринку землі є одним з основних факторів 
розвитку земельних відносин. Продаж земельних ділянок не-
сільськогосподарського призначення в м. Кривому Розі здій-
снюється з 2001 року. За 2018 рік опрацьовано матеріали від-
носно 2 суб’єктів господарювання та прийнято рішення міської 
ради про продаж земельних ділянок площею 0,0475 га.

Надходження до міського бюджету від продажу земельних 
ділянок за 2018 рік становлять 1 266,3 тис. грн. Отримані ко-
шти спрямовані на здійснення програм соціально-економічно-
го розвитку територіальної громади міста.

 З метою запобігання втрат надходжень коштів до бюдже-
ту від сплати за землю, департаментом постійно проводить-
ся роз’яснювальна робота щодо необхідності оформлення 
правовстановлюючих документів на землю відповідно до 
вимог чинного земельного законодавства України через міс-
цеві засоби масової інформації, на особистих прийомах та 
при листуванні з громадянами та суб’єктами господарюван- 
ня.

В.о. директора департаменту
регулювання містобудівної діяльності

та земельних відносин виконкому
Криворізької міської ради О. БРИЗЕЦЬКИЙ
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Звіт про роботу відділу з питань державного  
архітектурно-будівельного контролю  

виконкому Криворізької міської ради у 2018 році
Відділ з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю виконкому Криворізької міської ради в межах м. Кри-
вого Рогу здійснює державний контроль за дотриманням зако-
нодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної докумен-
тації, будівельних норм, державних стандартів та правил тощо. 
Надає громадянам дозвільні і реєстраційні послуги, консультації 
щодо будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію 
об’єктів через Центр адміністративних послуг «ВІЗА».

Відділом за 2018 рік було розглянуто 1274 документи до-
звільного та декларативного характеру.

Одним із актуальних, можна 
сказати життєво важливих, пи-
тань, яке турбує мешканців міста, 
є вступ у дію так званої «будівель-
ної амністії 2018». Зокрема те, що 
вона вперше стала безстроковою.

З вересня цього року запра-
цював Порядок проведення тех-
нічного обстеження і прийняття 
в експлуатацію індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків, гос-
подарських (присадибних) буді-
вель і споруд, будівель і споруд 
сільськогосподарського призна-
чення, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідка-
ми (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового 
призначення без дозвільного документа на виконання будівель-
них робіт (надалі – Порядок).

За спрощеною процедурою прийняття в експлуатацію таких 
об’єктів здійснюється безоплатно, а штрафні санкції за виконан-
ня будівельних робіт без отримання документів не застосову-
ються.

Відділом було розглянуто і опрацьовано за «будівельною ам-
ністією» 216 документів (16,95% від загальної кількості).

У 2018 році до керівництва відділу надійшло 147 
звернень, у порівнянні з 2017 роком кількість звернень 
збільшилась на 9%. Також спеціалістами відділу про-
водилися консультації у Центрі адміністративних по-
слуг «Віза», де був забезпечений оперативний розгляд 
цих звернень або надано пояснення щодо вирішення 
проблемних питань. Кількість звернень замовників по-
слуг, громадян на надання консультацій збільшилась у 
порівнянні з 2017 роком на 15,7% (2017 рік – надано 
558 звернень, 2018 – 662 звернення).

Актуальні питання у зверненнях, що надійшли до 
відділу, залишилися незмінними:

– незаконне будівництво об’єктів;
– введення самочинного будівництва в експлуа-

тацію;
– дотримання вимог містобудівного законодав-

ства;
– проведення заходів державного архітектурно-

будівельного контролю згідно з чинним законодав-
ством.

Зазначимо, відділ своєчасно інформував меш-
канців щодо актуальних питань у сфері містобудів-
ної діяльності; здійснення дозвільно-реєстраційних 

функцій та заходів державно-
го архітектурно-будівельно-
го контролю. На офіційному 
сайті виконкому Криворізької 
міської ради відображена в 
актуальному стані інформація 
щодо роботи відділу та змін 
чинного законодавства.

Як головний розпорядник 
бюджетних коштів, відділом 
було складено паспорт бю-
джетної програми та Кошто-
рис на 2018 рік, де передба-
чено бюджетні кошти у сумі 
142  722,00 грн. для пред-
ставництва та захисту інтере-
сів відділу в судах будь-якої 

юрисдикції. Станом на 31.12.2018 відділом здійснено касові 
видатки у сумі 102  216,62 грн., що складає 71,6% виконання 
бюджету до річного плану.

У 2018 році було проведено:
планових перевірок – 24 шт.,
позапланових перевірок – 101 шт.
Видано приписів про усунення порушення вимог законодав-

ства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, держав-
них стандартів і правил – 56 шт.

Накладено штрафів:
– про адміністративні правопорушення на суму 330  650,0 

грн.;
– правопорушення у сфері містобудівної діяльності на суму 

2 104 390,0 грн.
Правова робота ведеться головними спеціалістами, які за-

безпечують організацію та ведення правової роботи у відді- 
лі.

Проводиться претензійно-позовна робота за напрямами 
роботи відділу з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю виконкому Криворізької міської ради, а саме:

– підготовка адміністративних позовів, відзивів, заперечень, 
апеляційних та касаційних скарг;

– участь у судових засіданнях у судах загальної юрисдикції 
першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у адміністративних 
та цивільних справах;

– контроль за виконанням прийнятих на користь відділу су-
дових рішень.

У провадженні відділу перебуває 80 адміністративних справ, 
з них: в суді першої інстанції – 53 справи; в апеляційній інстан-
ції – 14 справ; в касаційній інстанції – 13 справ.

За звітний 2018 р. період до відділу надійшло 43 адміністра-
тивні позови.

Головні спеціалісти відділу брали участь у близько 150 судо-
вих засіданнях, як в судах першої інстанції в місті Кривому Розі, 
так і перебували у відрядженнях до міста Дніпра.

Протягом року у будівництві було впроваджено низку елек-
тронних послуг, якими громадяни та бізнес-структури можуть 
легко скористатися, а отже, розпочати та завершити будівни-
цтво. Відповідні сервіси доступні на офіційному веб-порталі 
Держархбудінспекції (e-dabi.gov.ua) та Єдиному державному 
порталі адміністративних послуг (my.gov.ua).

На сьогодні вже працює сервіс ПРОЗОРА ДАБІ, який дозволяє 
забудовникам в онлайн-режимі дізнатися про стан розгляду по-
даних до Держархбудінспекції дозвільних документів.

Крім того, онлайн-платформа вже доповнена Відкритою систе-
мою проведення інспекційних заходів у будівництві, до якої по-
слідовно підключають територіальні органи Держархбудінспекції.

Робота відділу з питань державного архітектурно-будівель-
ного контролю виконкому Криворізької міської ради у 2019 
році і далі буде спрямована на забезпечення комфортних умов 

для надання та реєстрації 
документів, що дають пра-
во на виконання підготов-
чих та будівельних робіт; 
прийняття в експлуатацію 
об’єктів завершеного бу-
дівництва; здійснення 
державного архітектурно-
будівельного контролю; де-
регуляцію бізнесу.
В.о. начальника відділу 

з питань державного
архітектурно-

будівельного контролю
виконкому Криворізької 

міської ради  
Т. ЛАБА

Порівняльний аналіз документів, розглянутих відділом

Порівняльний аналіз виданих документів дозвільного характеру

Звіт про роботу управління комунальної власності міста 
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Робота управління комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради спрямована на забезпечення на-
лежної матеріальної основи місцевого самоврядування, за-
безпечення ефективності управління майном 
територіальної громади міста Кривого Рогу, його 
збереження і ефективне використання.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування, у першу чергу, є рухоме і нерухоме 
майно територіальної громади міста.

Вартість комунального майна територіальної громади міста, 
що перебуває на власних балансах комунальних підприємств, 
установ і закладів, за результатами останньої щорічної інвента-
ризації становить 43,85 млрд. грн.

До складу структури основних засобів комунальної власності 
міста входять:

– об’єкти житлового та нежитлового фонду, які складають 
39,34 млрд. грн., або 89,71%;

– об’єкти незавершеного будівництва складають 
273,09 млн. грн., або 0,62%;

– інші об’єкти нерухомості (об’єкти інфраструк-
тури, благоустрій) становлять 662,13 млн. грн., або 
1,51%;

– інші основні засоби становлять 3,58 млрд. грн., або 8,16%.
Питому вагу у структурі комунальної власності територіаль-

ної громади нашого міста становлять об’єкти житлового фонду.

Відповідно до розпорядження міського голови від 29.09.2017 
№218-р «Про щорічну інвентаризацію майна комунальної влас-
ності міста» за даними інвентаризації комунального майна 

станом на 01.10.2017, перелік 
комунального майна територі-
альної громади міста Кривого 
Рогу оприлюднено на Єдиному 
державному веб-порталі від-
критих даних, а саме old.data.
gov.ua

Збільшення вартості майна 
здійснюється шляхом прийняття до комуналь-
ної власності об’єктів соціальної інфраструктури, 
благоустрою та інженерної інфраструктури не-
державної форми власності та іншого. На підставі 
ухвалених міською радою відповідних рішень до 
комунальної власності міста у 2018 році було при-
йнято об’єкти недержавної форми власності, у тому 

числі:
– майнові комплекси трьох 

палаців культури та двох па-
лаців спорту у Покровському, 

об'єкти житлового та 
нежитлового фонду;  

39,34 млрд. грн.; 
89,71%

об'єкти 
незавершеного 

будівництва; 
273,09 млн. грн.; 

0,62%

інші основні засоби 
(земельні ділянки, 

озеленення,  
рухоме майно тощо); 

3,58 млрд. грн.; 
8,16%

інші об'єкти нерухомості  
(об'єкти інфраструктури, благоустрій); 

662,13 млн. грн.; 1,51%
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Вівторок, 29 січня 2019 рокуОфіційно
Тернівському та Інгулецькому районах міста від приватних ак-
ціонерних товариств «Центральний гірничо-збагачувальний 
комбінат», «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», «Інгу-
лецький гірничо-збагачувальний комбінат»;

– 13 закладів охорони здоров’я з майном зі спільної влас-
ності територіальних громад міст, сіл, селищ Дніпропетровської 
області;

– ряд об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.
Починаючи з 2008 року у місті Кривому Розі активно про-

водиться робота по виявленню відумерлого нерухомого майна. 
У вересні 2018 року міською радою скасовано попередній По-
рядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання 
відумерлого майна та затверджено Регламент проведення про-
цедур виявлення, взяття на облік, передачі, використання без-
хазяйного та відумерлого майна. Започаткування процедури з 
визнання майна відумерлим здійснюють виконкоми районних 
у місті рад.

За період з 2008 по 2018 роки Криворізька міська рада 
надала згоду на прийняття до комунальної власності міста 46 
об’єктів нерухомості (квартири, домоволодіння), які за рішен-
нями суду були визнані відумерлою спадщиною, у тому числі у 
2018 році – 5. Прийняті до комунальної власності міста об’єкти 
нерухомого майна розподіляються виконкомами районних у 
місті рад серед громадян, які потребують поліпшення умов про-
живання і перебувають на відповідному обліку у виконкомах 
районних у місті рад.

Наступним джерелом поповнення комунального майна є 
взяття на облік, збереження, використання безхазяйного неру-
хомого майна.

Станом на теперішній час до комунальної власності міста 
прийнято 58 безхазяйних об’єктів нерухомості, у тому числі у 
2018 році – 10 об’єктів.

На кінець 2018 року в місті налічується 433 діючих кому-
нальних підприємства, заклади, установи, за зверненнями яких 
упродовж 2018 року опрацьовано й затверджено 74 статути у 
новій редакції, що пов’язано зі створенням нових юридичних 
осіб, внесенням змін до статутного капіталу підприємств, зміною 
назв або поштових адрес окремих юридичних осіб, назв уповно-
важених органів управління, розширенням статутної діяльності 
підприємств та внесенням змін до окремих розділів статуту у 
зв’язку зі змінами в чинному законодавстві України.

Криворізькою міською радою були прийняті рішення:
– від 28.03.2018 №2579 «Про надання згоди на прийнят-

тя майна юридичних осіб – комунальних закладів охорони 
здоров’я Дніпропетровської обласної ради зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської об-
ласті до комунальної власності територіальної громади міста 
Кривого Рогу»;

– від 28.02.2018 №2459 «Про реорганізацію шляхом пере-
творення в комунальні некомерційні підприємства комунальних 
установ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №№1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 Криворізької міської ради».

У звітному періоді створено:
– комунальне підприємство «Центр поводження з тварина-

ми» Криворізької міської ради (вул. Привітна, 56) для забез-
печення належних умов для утримання безпритульних тварин, 
дотримання принципів гуманного естетичного поводження з 
домашніми й безпритульними тваринами;

– комунальна установа «Криворізький інклюзивно-ресурс-
ний центр №1» Криворізької міської ради (мкр-н Сонячний, 36а) 
для реалізації державної політики в галузі освіти, підтримки сі-
мей, що мають дітей з особливими освітніми потребами віком 
від 2 до 18 років, їх системного психолого-педагогічного супро-
воду, своєчасного психолого-педагогічного оцінювання розвит- 
ку дітей та надання їм комплексної допомоги;

– на базі майна, безоплатно прийнятого до комунальної 
власності міста від приватних акціонерних товариств «Північ-
ний гірничо-збагачувальний комбінат» і «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» – комунальні заклади «Палац культу-
ри «Північний» Криворізької міської ради (вул. Маршака, 1в) і 
«Палац культури «Центральний» Криворізької міської ради (вул. 
Мусоргського, 19).

З метою відкриття комплексного закладу позашкільної осві-
ти для організації роботи з вихованцями, учнями, слухачами на 
території Тернівського району та з метою відкриття дошкільного 
відділення для надання дошкільної освіти дітям з території об-
слуговування школи №58 у Саксаганському районі в 2018 році 
здійснено перепрофілювання (зміна типу) окремих закладів 
освіти, а саме: комунального позашкільного навчального закла-
ду «Клуб науково-технічної творчості учнівської молоді Тернів-
ського району» Криворізької міської ради у комунальний заклад 
позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти «Терни» Криво-

різької міської ради (вул. Вартаняна, 1) та Криворізької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області у Криворізький навчально-виховний 
комплекс №58 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкіль-
ний навчальний заклад (дитячий садок)» Криворізької міської 
ради Дніпропетровської області (вул. Льотчиків, 29).

Керуючись Законом України «Про реформування державних 
і комунальних друкованих засобів масової інформації», у 2018 
році завершено реформування друкованих засобів масової ін-
формації: газети «Червоний гірник» і альманаху «Саксагань», 
засновником яких була Криворізька міська рада. Зазначені ко-
мунальні підприємства перетворені в підприємства приватної 
форми власності зі збереженням назви, цільового призначення 
та тематичної спрямованості видання.

Управлінням комунальної власності міста виконкому Криво-
різької міської ради на власному балансі обліковано 800 об’єктів 
нерухомого комунального майна вартістю 66 770,1 тис. грн.

Фінансування видатків, пов’язаних з виконанням повнова-
жень щодо належного утримання та збереження об’єктів неру-
хомого майна, які перебувають на балансовому обліку управ-
ління комунальної власності міста виконкому Криворізької 
міської ради, передбачено Програмою управління комунальним 
майном територіальної громади міста Кривого Рогу на 2016- 
2020 роки, затвердженою рішенням Криворізької міської ради 
від 24.12.2015 №69, зі змінами.

З метою ефективного використання майна територіальної 
громади міста Кривого Рогу станом на 31.12.2018 в переліку 
вільних приміщень для подальшої оренди перебувають 415 
об’єктів загальною площею 151,6 тис. кв. м, у тому числі 4 оди-
ниці окремо індивідуально визначеного майна та транспортних 
засобів.

На теперішній час укладено 3 908 договорів оренди об’єктів 
нерухомості загальною площею 559,5 тис. кв. м, у тому числі 
1 987 договорів терміном дії до п’яти днів на загальну площу 
257,8 тис. кв. м.

З початку 2018 року (станом на 01.12.2018) нараховано 
плату за оренду об’єктів комунальної власності міста на суму  
31 452,3 тис. грн., сплачено орендарями 31 424,9 тис. грн., що 
складає 99,9% від нарахованої суми, та перераховано до місь-
кого бюджету 22 148,5 тис. грн., що складає 123,0% від плано-
вих надходжень (18 000,0 тис. грн.).

Проблемним залишається невиконання окремими оренда-
рями істотних умов договорів оренди, як-то: своєчасне пере-
рахування орендної плати, дотримання терміну дії договору, 
виконання інших зобов’язань і умов договору.

У 2018 році управлінням підготовлено та направлено до су-
дів різних інстанцій 9 позовних заяв, з них на стягнення забор-
гованості 5 позовних заяв на суму 41 306,01 грн.

Протягом 2018 року в судах різних інстанцій розглянуто та 
прийнято позитивні рішення за 4 позовними заявами, а саме: 
щодо стягнення заборгованості з орендної плати – за 3 позов-
ними заявами на загальну суму 24 189,74 грн. та розірвання до-
говорів оренди за порушення суттєвих умов договорів оренди 
– за 1 позовною заявою.

З метою забезпечення ефективного використання майна те-
риторіальної громади міста Кривого Рогу, наповнення міського 
бюджету, управлінням комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради здійснено заходи щодо упорядку-
вання відносин, пов’язаних з орендою комунального майна, 
саме платою за землю, на якій розташовані об’єкти оренди. Про-
тягом 2018 року укладалися та переукладалися договори про 
відшкодування земельного податку. Станом на 01.01.2019 діє 
385 договорів про відшкодування земельного податку, згідно з 
якими до міського бюджету протягом 2018 року перераховано  
3 018,9 тис. грн.

З метою спрощення отримання інформації суб’єктами гос-
подарювання щодо оренди комунального майна та його при-
ватизації, управлінням комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради в порталі «Криворізький ресурсний 
центр» підтримуються в актуальному стані електронні інфор-
маційні ресурси: «Річні ставки орендної плати», «Криворізькі 
державні нотаріальні контори», «Віртуальний бізнес-інкубатор».

У розділі «Віртуальний бізнес-інкубатор» розкрито порядок 
та зміст послуг у алгоритмах щодо:

– оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста;
– реконструкції орендованого об’єкта комунальної власності 

міста.
Алгоритми відповідають діючим у місті Положенню про по-

рядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міс-
та і Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста 
та незавершеного будівництва і підтримуються в актуальному 
стані.

Для більш детального та відкритого використання інформа-
ції стосовно можливості приватизації об’єктів нерухомості кому-
нальної власності міста на електронному порталі «Криворізький 
ресурсний центр» модифікований ресурс «Потенційні об’єкти 
приватизації комунальної власності м. Кривого Рогу» підтри-
мується в актуальному стані та містить інформацію щодо опису 
об’єктів нерухомості у вигляді фотографій об’єктів, графічні ма-
теріали, адреса та розташування їх на мапі міста.

Керуючись рішеннями Криворізької міської ради про за-
твердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, за 
результатами проведених управлінням комунальної власності 
міста виконкому Криворізької міської ради заходів у 2018 році 
було приватизовано 16 об’єктів загальною площею 4 390,76  
кв. м.

Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку в 2018 
році від відчуження майна, що знаходиться в комунальній влас-
ності міста, склали 7 261,1 тис. грн., або 100,8% від доведеного 
річного плану (7 200,0 тис. грн.).

Протягом 2018 року в рамках фінансування заходів Про-
грами розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2016- 
2020 роки управлінням комунальної власності міста викон-
кому Криворізької міської ради здійснювались відповідні дії 
щодо оформлення землевпорядної документації під окремо 
розташованими будівлями – потенційними об’єктами привати-
зації.

В управлінні комунальної власності міста виконкому Кри-
ворізької міської ради в 2018 році на контролі перебувало 94 
договори купівлі-продажу. За звітний період було здійснено 33 
поточні перевірки виконання зобов’язань, узятих покупцями 
приватизованих об’єктів. Умови договорів купівлі-продажу пе-
реважно виконуються.

За невиконання умов договорів у попередні роки, управлін-
ням вживаються заходи відповідно до чинного законодавства та 
діючого у місті Порядку.

Так, у 2017 році за невиконання умов договору купівлі-про-
дажу об’єкта незавершеного будівництва – будинку молоді, 
розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 
27, управління комунальної власності міста виконкому Криво-
різької міської ради звернулось до господарського суду Дніпро-
петровської області щодо примусового виконання власником 
(ТОВ «Підприємство СОЦІУМ») умов даного договору. Рішенням 
від 19.01.2018 господарський суд Дніпропетровської області 
зобов’язав власника зазначеного об’єкта виконати умови вище-
зазначеного договору і завершити розбирання об’єкта незавер-
шеного будівництва.

На виконання рішення суду було видано відповідний наказ, 
однак Покровський ВДВС м. Кривого Рогу ГТУЮ у Дніпропетров-
ській області не прийняв виконавчий документ до виконання і 
повернув його. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської 
області від 07.05.2018 такі дії державного виконавця були ви-
знані незаконними та зобов’язано відкрити виконавче прова-
дження за заявою УКВМ.

Станом на теперішній час, управлінням проводиться робота з 
Покровським ВДВС м. Кривого Рогу ГТУЮ у Дніпропетровській 
області по даному питанню.

З метою захисту інтересів територіальної громади міста, на 
виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської об-
ласті управлінням спільно з правоохоронними органами та 
Саксаганським відділом державної виконавчої служби міста 
Кривого Рогу головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області, у 2017 році було вилучено майно та 
нежитлове приміщення у приватного підприємства «ВІЗАВІ» за 
адресою: мкр-н Ювілейний, буд. 4, прим. 97. Після чого Витягом 
від 12.07.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності було зареєстровано пра-
во власності за територіальною громадою міста Кривого Рогу в 
особі Криворізької міської ради на зазначений об’єкт.

Об’єкти, за якими термін перебування на контролі в органі 
приватизації закінчено та їх власниками виконані всі умови до-
говорів купівлі-продажу, знімаються з контролю за результатами 
підсумкових перевірок. У 2018 році управлінням комунальної 
власності міста виконкому Криворізької міської ради було знято 
з післяприватизаційного контролю 25 об’єктів.

Робота щодо належного обліку, упорядкування, зберігання 
майна територіальної громади міста ведеться та потребує по-
стійної уваги. Плідна робота та ефективність проведених захо-
дів можливі лише за умови спільної співпраці органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів, суб’єктів господарювання і кожного 
члена територіальної громади.

Начальник управління комунальної власності міста
виконкому Криворізької міської ради  

С. ВОЛОШИНЕНКО

Звіт про роботу управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

На замовлення управління капітального будівництва викон-
кому Криворізької міської ради у 2018 році за рахунок бюджет-
них коштів здійснювалися роботи з проектування та будівни-
цтва 56-ти соціально важливих для міста об’єктів.

Пріоритетність об’єктів, запланованих до будівництва в 2018 
році, та обсяги їх фінансування визначено, насамперед, Страте-
гічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 
року, затвердженим рішенням міської ради від 31.03.2016 
№376, та програмами міста, в т.ч.:

– Програмою економічного та соціального розвитку м. Кри-
вого Рогу на 2017-2019 роки;

– Програмою розвитку та безпеки дорожнього руху в місті 
Кривому Розі на період 2013-2020 років;

– Міською програмою вирішення екологічних проблем Крив-
басу та поліпшення стану навколишнього природного середови-
ща на 2016-2025 роки.

За 12 місяців 2018 року на об’єкти будівництва використа-
но 32,6 млн. грн., з них: 20,4 млн. грн. – міський бюджет, 12,2 
млн. грн. – міський фонд охорони навколишнього середови- 
ща.

2018 рік ознаменовано здобутками, які по праву можна вва-
жати певним внеском у динаміку розвитку будівельної галузі 
міста й твердою ознакою реалізації державної політики в сфері 
будівництва, а саме.

Введено в експлуатацію такі об’єкти.
1. «Нове будівництво котельні та теплових мереж до загаль-

ноосвітньої школи I-III ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а» 
(Металургійний р-н).

В процесі будівництва споруджено інженерні мережі, установ-
лено газорегуляторний пункт та мобільну котельню потужністю 300 
кВт з автоматичним регулюванням температури підігріву води в 
системі. Реалізація проекту дозволяє зменшити витрати газу, а отже 
і заощадити кошти на оплату послуг для опалення будівлі школи.

Завдяки будівництву відокремленої котельні усунуто вибухо-
пожежну небезпеку в приміщенні школи, створеної внаслідок 
розміщення старої котельні у підвальному приміщені навчаль-
ного закладу.

2. «Реконструкція запасного футбольного поля з улашту-
ванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» 
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ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5» (Металургійний р-н).

Під час будівництва здійснена реконструкція існуючого за-
пасного футбольного поля розміром 108,00х68,00 м, площею 
покриття 7 344,00 м2, а саме:

– укладено професійне штучне трав’яне покриття за останні-
ми сучасними технологіями;

– реконструйовано трибуни з навісом на 294 посадкових 
місця;

– установлено футбольні ворота та сітки за ними;
– відновлено освітлення території поля;
– споруджено металеве огородження території футбольного 

поля та влаштовано тверде покриття навколо об’єкта та інше.
Проект реалізовано з метою забезпечення ефективного про-

ведення тренувань учнів секції футболу, а футбольне поле має 
стати базою для підготовки професійних спортсменів з футбо- 
лу.

3. «Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та 
Ногіна».

В процесі реалізації робочого проекту відвід побутової ка-
налізації від житлових будинків вулиць Тихвинської, Ракітіна 
(колишня Ногіна) та від дошкільного навчального закладу №26 
здійснено шляхом самопливного колектора в існуючий само-
пливний каналізаційний колектор на перехресті вулиць Воло-
годська та Петроградська.

Перехід каналізації через вул. Ракітіна (колишня Ногіна) 
здійснено в сталевому футлярі методом горизонтального бурін-
ня. Труби для самопливної каналізації – полівінілхлоридні; для 
каналізації, прокладеної в футлярі, – поліетиленові; для футляру 
– сталеві електрозварні з вельми посиленою ізоляцією (епок-
сидна перхлорвінілова).

На кутах поворотів шляху та на прямих ділянках при відстані 
між колодязями більше 50 м передбачені оглядові каналізацій-
ні колодязі з залізобетонних елементів.

Будівництво каналізаційних мереж та споруд надало змогу 
здійснити підключення житлових будинків вулиць Тихвінської 
та Ракітіна (колишня Ногіна) до центральних каналізаційних 
мереж.

Завершено будівництво та готується до введення в екс-
плуатацію об’єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення 
вулиць».

Завдяки реалізації проекту мешканці міста отримали 120 
освітлених, затишних та безпечних вулиць у Металургійному, 
Довгинцівському, Покровському, Саксаганському та Тернів-
ському районах міста, на яких розташовано понад 3000 домо-
володінь. Довжина прокладеного кабелю становить 103,66 км, 
установлено та замінено 2988 світильників. Загальна кількість 
установлених опор складає 1494.

Продовжено будівельно-монтажні роботи на об’єкті «Бу-
дівництво ділянки самоплинного каналізаційного колектора від 
мкрн. Сонячний» (Саксаганський р-н).

Метою будівництва ділянки колектора довжиною 701 м є 
виведення з експлуатації діючого колектора, що здійснює во-
довідведення з мікрорайонів Східний-1, 2, 3 та мікрорайону 
Сонячного, стан якого є аварійним в результаті хімічної корозії. 
Реалізація проекту убезпечить мешканців цих мікрорайонів від 

негативних наслідків аварійних ситуацій в системі водовідве-
дення.

Розпочато будівництво таких об’єктів.
1. «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розмі-

щення дошкільного навчального закладу».
Проектними рішеннями передбачено облаштування дитячих 

ясел-садка на 2 групи (35 дітей). Реконструкція об’єкта включає 
роботи щодо підсилення деформованих конструкцій споруди, 
заміни вікон на енергоефективні, облаштування фасаду та уте-
плення стін, відновлення покрівлі та спорудження пандусу для 
доступу маломобільних груп населення.

2. «Нове будівництво централізованої системи водовідве-
дення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№13 Криворізької міської ради, розташованої за адресою: вул. 
Шкільна, 27ж».

Реалізація проекту передбачає підключення споруди школи 
до центральної системи водовідведення для відведення від бу-
дівлі господарсько-побутових стоків, які раніше накопичувались 
у вигрібній ямі. Будівництво об’єкта здійснюється для покращен-
ня санітарно-побутових умов в приміщенні школи.

Укладено договори підряду на будівництво об’єктів у 2019 році.
1. «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому 

Розі Дніпропетровської області» – проектом передбачається бу-
дівництво мосту довжиною 65 м та шириною пішохідної частини 
3,0 м, що забезпечить комфортний перехід в парк ім. Ю. Гагаріна з 
вулиці Свято-Миколаївська та скоротить час, що раніше витрачав-
ся на обхід до пішохідного мосту через річку Саксагань.

2. Реконструкція приміщень під амбулаторію ЦПМСД №2 по 
вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області – 
реконструкція приміщень під амбулаторію загальною площею 
51,25 м2 забезпечить територіальну та функціональну доступ-
ність прикріпленого населення до первинної медико-санітарної 
допомоги. Обслуговування населення – 4500 осіб.

3. Кладовище в районі Північного ГЗК – загальна площа від-
ведення земельної ділянки під будівництво кладовища – 41,2 
га, в т.ч. під кладовище (з урахуванням санітарно-захисної зони) 
– 22 га. Загальна кількість місць поховання – 29 252.

Завершено проектування та отримано позитивні експертні 
звіти до проектів будівництва:

1. «Будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електро-
ніки», що забезпечить розвантаження центральних магістралей 
міста, комфортні та безпечні умови руху автотранспорту. Довжи-
на дороги 1 529,0 п.м.

2. «Реконструкція спортивного комплексу стадіону «Мета-
лург» КПНЗ «ДЮСШ №1». (Металургійний р-н).

Проектними рішеннями передбачено виконання комплексу 
робіт з реконструкції існуючих підтрибунних приміщень захід-
ної трибуни, а також заміну покрівлі всіх трибун, збірних залізо-
бетонних плит трибун та сидінь для глядачів.

Метою реалізації проекту є відновлення гідроізоляції підтри-
бунних приміщень стадіону та унеможливлення потрапляння в 
них дощових та талих вод, що надасть можливість відновити всі 
підтрибунні приміщення в цілому.

3. Реконструкції приміщень під амбулаторії Центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги за такими адресами:

вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 (Покровський р-н),
вул. Івана Сірка, 24 (Тернівський р-н),
вул. Рокоссовського, 9 (Саксаганський р-н),
вул. Вернадського, 141в (Довгинцівський р-н).
Для реалізації коштом обласного бюджету передано до де-

партаментів Дніпропетровської обласної державної адміністра-
ції проектно-кошторисну документацію під будівництво двох 
об’єктів:

1. «Нове будівництво житлового будинку на основі неза-
вершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва 
(Центрально-Міський район).

Проектом передбачено 72 житлові квартири, нежитлові при-
міщення допоміжного призначення, облаштування пандусами, а 
також комплекс кабінетів лікарів загальної практики. Окрім того, 
будинок буде мати власну автономну блочну котельню з усіма 
підвідними мережами.

2. «Нове будівництво автодороги від мкр. Сонячний до вул. 
Спаської» (Саксаганський р-н).

Реалізація проекту забезпечить безпечний рух автотран-
спорту та комфортне вело-пішохідне сполучення мешканців 
міста від мікрорайону Сонячний до вулиці Спаської.

Для забезпечення реалізації програми будівництва на на-
ступні роки проектними організаціями розробляються робочі 
проекти по об’єктах різних галузей.

Для поліпшення умов медичного обслуговування населен-
ня продовжується проектування реконструкції приміщень під 
амбулаторії за адресами: вул. Миколаївське шосе, 21 (Централь-
но-Міський р-н) та вул. Дружби, 2 (Інгулецький р-н).

Виконується робочий проект «Капітальний ремонт будівлі 
головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфек-
ційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. 
Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область». 
Реалізація проекту забезпечить обслуговування дитячого на-
селення міста Кривого Рогу та прилеглих районів в кількос-
ті 144520 дітей. Загальна площа будівлі головного корпусу 
інфекційної лікарні, що підлягатиме капітальному ремонту,  
3 608,9 м2.

Для об’єктів житлово-комунального та соціально-культур-
ного призначення замовлено проекти:

– «Реконструкція привокзальної площі станції залізничного 
вокзалу Кривий Ріг-Головний»;

– «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. 
Житомирська, 2а, під розміщення комунального підприємства 
«Криворізький міський театр ляльок»;

– «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом 
«Льодова арена» з улаштуванням додаткових приміщень для 
роздягалень»;

– «Будівництво універсального спортивного комплексу в 
парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького».

Головною метою будівництва об’єктів за рахунок бюджетних 
коштів є вирішення актуальних питань життєдіяльності міста та 
поліпшення екологічного стану навколишнього природного се-
редовища.

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради В. КАТЬКІН

Звіт про роботу відділу з питань енергоменеджменту  
та впровадження енергозберігаючих технологій  

виконкому міської ради у 2018 році
На сьогоднішній день в місті в напрямку підвищення енерго-

ефективності діє програма – План дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року, затверджений рішен-
ням міської ради від 27.03.2013 №1838, зі змінами.

За 2018 рік промисловими, комунальними підприємствами 
та бюджетними закладами міста було виконано заходи з енер-
гоефективності на загальну суму 125,9 млн. грн., з них за раху-
нок бюджетних коштів – 58,5 млн. грн., що були спрямовані на 
заходи з утеплення фасадів у бюджетних закладах, заміну ві-
кон на енергоефективні, ремонт систем опалення, в тому числі з 
установленням індивідуальних теплових пунктів, ремонт систем 
вентиляції із запровадженням рекупераційного обладнання, за-
міну ламп на енергозберігаючі, заміну насосного обладнання та 
встановлення перетворювачів частоти на каналізаційних насос-
них станціях, встановлення загальнобудинкових вузлів обліку 
теплової енергії та інші заходи.

Унаслідок зазначеного заощаджено 35,4 тис. тонн умовного 
палива, а саме:

 – природного газу 8,5 млн. м3;

 – електроенергії 67,2 млн. кВт*год.;
 – теплової енергії 7,9 тис. Гкал.
Основним інструментом енергоменеджменту на 

всіх його рівнях є енергетичний моніторинг, який 
впроваджено в бюджетних закладах міста з 2012 
року.

Протягом звітного року забезпечувалося прове-
дення енергетичного моніторингу: щотижня за до-
помогою відповідного модуля, що діє на офіційному 
порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний 
центр», проводився аналіз споживання природних та 
енергетичних ресурсів відносно 411 закладів і уста-
нов бюджетної сфери. За результатами моніторингу 
з’ясовувалися причини перевитрат паливно-енерге-
тичних ресурсів та надавалися рекомендації щодо 
вжиття заходів для їх зменшення.

Регулярно проводилися засідання міської галу-
зевої ради підприємців з питань енергозбереження, навчання 
посадових осіб виконкому міської ради (головних розпорядни-
ків коштів міського бюджету), технічного персоналу бюджетних 

закладів та представників об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків і житлово-будівельних кооперативів з питань 
упровадження пріоритетних енергоефективних заходів.

Завдяки фінансовій підтримці міської ради у 48 багатоквар-
тирних житлових будинках міста, в яких створені об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівель-
ні кооперативи (надалі – ОСББ та ЖБК), впроваджено енерго-
ефективні заходи в рамках міської Програми відшкодування 
частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження 
енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551, зі 
змінами, відповідно до якої з міського бюджету відшкодовуєть-
ся 20% суми банківського кредиту, залученого ОСББ та ЖБК для 
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Цього року ОСББ та ЖБК завдяки дії міської програми про-
явили особливу активність у питанні енергозбереження. Сума 
кредитних коштів, залучена ОСББ та ЖБК на придбання енерго-
ефективного обладнання та матеріалів для впровадження енер-
гозберігаючих заходів, становить 7 654,8 тис. грн.

В будинках ОСББ та ЖБК в місцях загального користування 

Споживання електричної енергії в розрізі галузей за грудень 2018 року за даними модуля  
на порталі «Криворізький ресурсний центр», кВт*год
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Вівторок, 29 січня 2019 рокуОфіційно
(під’їздах, сходових клітках) замінювались старі дерев’яні вікна 
на сучасні енергоефективні, встановлювались тамбурні двері, 
замінювалась електропроводка, модернізовувалась система 
освітлення з упровадженням світлодіодного обладнання, також 
проводилась термомодернізація внутрішньобудинкової систе-
ми опалення, в тому числі з установкою індивідуальних тепло-
вих пунктів, та інші заходи. Всього з міського бюджету на ці цілі 
було відшкодовано 1 335,8 тис. грн. вартості кредитів, або 99% 
від запланованих обсягів. Реалізація вказаних заходів забезпе-
чить економію енергетичних ресурсів, поліпшить якість надання 
житлово-комунальних послуг, зменшить витрати на подальше 
утримання будинку за рахунок впровадження енергозберігаю-
чих технологій.

Важливе місце в забезпеченні реалізації політики енерго-
ефективності та енергозбереження посідають інформаційна 
діяльність і популяризація відповідних заходів. З метою інфор-
мування населення міста з питань ощадливого ставлення до 
природних та енергетичних ресурсів регулярно поновлюється 
сторінка відділу на офіційному сайті Криворізької міської ради 
та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua), рубрики «Ощад-
ливе споживання енергетичних ресурсів» та «Все про ОСББ» в 
частині впровадження енергоефективних заходів на офіційно-
му порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» 
(http://krmisto.gov.ua), де розміщуються матеріали з тематики 
енергоефективності та ощадливого використання енергоресур-
сів.

Розміщуються матеріали з тематики енергоефективності та 
ощадливого використання енергоресурсів і на сторінках друко-
ваних видань міста.

Продовжується плідна співпраця з Асоціацією «Енергоефек-
тивні міста України», членом якої місто є з 2010 року. В рамках 
ініціативи Європейської Комісії «Угода Мерів» за підтримки 
Асоціації «Енергоефективні міста України», та міської галузе-
вої ради підприємців з питань енергозбереження, у співпраці з 
Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого 
розвитку» у місті Кривому Розі вже 7 рік поспіль проводяться 
Дні енергії.

Під час Днів енергії в освітніх закладах міста були проведені 
інформдайджести щодо збереження та економного викорис-
тання енергоресурсів, профорієнтаційні лекції для дітей, фото-

виставки, відкриття пунктів збору використаних 
батарейок, конкурси малюнків, перегляд відеоро-
ликів з ощадливого використання ресурсів, флеш-
моби, екоекскурсія на Центральну станцію аерації 
КП «Кривбасводоканал», місячник «Енергозбере-
ження у побуті» та інші.

Протягом тижня фахівці відділу з питань 
енергоменеджменту та впровадження енерго-
зберігаючих технологій виконкому міської ради 
розповсюджували серед відвідувачів Центру ад-
міністративних послуг «Віза» інформаційні мате-
ріали з питання популяризації заходів з енерго-
збереження та залучення кредитних коштів для їх 

впровадження.
 Активно велася робота в 

напрямку залучення фінан-
сових ресурсів міжнародних 
фінансових організацій, у т. ч. 
й кредитних.

Триває робота в напрям-
ку реалізації в місті проекту 
«Заходи енергоефективності 
в місті Кривий Ріг, Україна» 
у рамках співпраці з Північ-
ною екологічною фінансо-
вою корпорацією (НЕФКО), а 
саме виконання капітального 
ремонту шляхом проведення 
комплексної термомодерні-
зації будівлі комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №231 комбінованого типу».

Проектом передбачається виконання 
комплексу заходів з термомодернізації будівлі дошкільного 
навчального закладу та модернізації інженерних мереж, у тому 
числі утеплення стін та покрівлі, установлення рекупераційних 
вентиляційних установок у групах, реконструкції внутрішньої 
системи опалення та встановлення індивідуального теплового 
пункту.

В листопаді 2018 року між Північною екологічною фінансо-
вою корпорацією та Криворізькою міською радою були підпи-
сані кредитний договір на суму 6 602,8 тис. грн. та договір про 
грант на суму до 94 990 євро.

Наразі ведеться робота з підготовки та проведення процеду-
ри конкурсних торгів. Реалізація проекту запланована на 2019 
рік.

Продовжується тісна співпраця з Європейським банком ре-
конструкції та розвитку щодо реалізації важливого для міста 
проекту «Підвищення енергоефективності громадських буді-
вель у м. Кривому Розі».

У 2018 році спеціалістами компанії «ІС consulenten» у рам-
ках програми UPSEEF, що фінансується Європейським банком 
реконструкції та розвитку, було обстежено та зібрано вихідні 
дані по більш ніж 70-ти закладах освіти міста, підготовлено 
ТЕО проекту, яке презентовано виконкому міської ради в грудні 
2018 року.

Згідно з розробленим ТЕО запропоновано включити до про-
екту з підвищення енергоефективності громадських будівель 44 
бюджетні заклади, у тому числі 27 шкіл та 17 дитячих садків.

Проектом передбачається два рівні реновації будівель дитя-

чих садків та шкіл. В рамках 
першого рівня реновації для 
частини будівель передбача-
ється виконання комплексу 
енергоефективних заходів 
з глибокої термореновації, 
зокрема – повне утеплення 
огороджувальних конструк-
цій будівель (стін, даху, цоко-
лю), заміна старих дерев’яних 
вікон, встановлення нових 
теплоізольованих дверей, 
встановлення індивідуаль-
ного теплового пункту з ав-
томатичним регулюванням, 
ізоляція труб в підвалі, вста-
новлення нової системи опа-
лення, модернізація системи 
вентиляції.

Для іншої частини бу-
дівель, в рамках заходів з 
реновації другого рівня, пе-
редбачається проведення 
коротко-, середньострокових 
енергоефективних заходів, 
це, переважно, установка 
індивідуального теплового 
пункту з автоматичним ре-
гулюванням, заміна старих 
дерев’яних вікон та дверей.

Триває в місті робота, спрямована на участь у спільному з Єв-
ропейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України» з реалізації субпроек-
ту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу  
(І етап)». Метою втілення проекту є реконструкція та оптиміза-
ція системи теплопостачання в м. Кривому Розі, а саме: шляхом 
установлення нових 5-ти районних котелень та модернізації ко-
тельні «Гігант» з виведенням з експлуатації фізично та морально 
застарілої котельні з надлишковою потужністю й низькою енер-
гоефективністю на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 
ліквідації великої кількості магістральних трубопроводів, що 
мають високі втрати теплової енергії; часткової заміни тепло-
вих мереж від котельні «Гігант» та котельні «Механобрчормет»; 
оптимізації системи управління та контролю теплопостачання, у 
результаті чого очікується досягти скорочення втрат у теплових 
мережах, економії палива й зменшення витрат електроенергії.

У березні 2018 року було підписано грантову угоду між Єв-
ропейським банком реконструкції та розвитку та Європейським 
інвестиційним банком на виділення місту гранту від Східноєвро-
пейського фонду енергоефективності та екологічного партнер-
ства (E5P).

Подальша робота відділу з питань енергоменеджменту та 
впровадження енергозберігаючих технологій виконкому місь-
кої ради буде спрямована на досягнення показників за пріори-
тетними напрямами, визначеними Планом дій зі сталого енерге-
тичного розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року.

Заступник начальника відділу з питань
енергоменеджменту та впровадження

енергозберігаючих технологій  
виконкому міської ради О. КОТУНОВА

Звіт про роботу департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту 
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

1. Розвиток фізичної культури і спорту в місті
З метою розвитку сфери «Фізична культура і спорт» у місті 

задіяно відповідну спортивну базу. Це 1446 спортивних споруд, 
а саме: 17 стадіонів, 15 плавальних басейнів, 234 спортивних 
зали; 212 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, з 
яких 111 з тренажерним обладнанням, 838 спортивних май-
данчиків, 107 з яких обладнані тренажерами, 2 криті споруди зі 
штучним льодом, автодром «Кривбас-Екстрім».

Організацію фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масо-
вих заходів на Криворіжжі забезпечують 11 дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (10 комунальних та 1 приватна), 154 спортивні 
клуби, колективи фізичної культури промислових підприємств 
і організацій, фізкультурно-оздоровчі клуби, фітнес-центри  
за місцем проживання та громадських організацій фізкультур-
но-спортивної спрямованості, 18 закладів вищої, 143 загальної 
середньої та 151 дошкільної освіти.

У вищезазначених організаціях та закладах працює 1216 
фахівців з фізичної культури та спорту, з яких 1001 працівник –  
штатний.

Спільними зусиллями їм вдалося залучити більше як 132 ти-
сячі мешканців міста до участі у фізкультурно-оздоровчих захо-

дах, а до занять спортив-
ною діяльністю – більше 
28 тисяч криворіжців.

Щороку у місті здій-
снюються модернізація, 
реконструкція, капітальні 
ремонти спортивної інф-
раструктури та будуються 
нові спортивні об’єкти. Не 
став винятком і 2018 рік.

За рахунок бюджетних 
коштів було завершено 
реконструкцію запас-
ного футбольного поля 
спорткомплексу «Мета-
лург» дитячо-юнацької 
спортивної школи №1 з улаштуванням синтетичного покриття 
«Штучна трава».

Триває капітальний ремонт 50-метрового плавального ба-
сейну Палацу водних видів спорту комунального позашкільного 
навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» 

Криворізької міської 
ради. Завдяки бюджет-
ним коштам конкурсу 
«Громадський бюджет- 
2018», плідній спів-
праці міської влади, 
депутатського корпусу 
та бізнесу в рамках 
партнерства в місті збу-
довано 7 спортивних 
майданчиків та один 
тренажерний зал у на-
вчальних закладах та за 
місцем проживання.

В 2018 році фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова 
робота проводилася на 88 промислових підприємствах та орга-
нізаціях міста. Масові комплексні спартакіади за видами спорту 
серед працівників організовували 7 промислових підприємств 
та організацій, а саме: приватні акціонерні товариства Цен-
тральний, Інгулецький та Північний гірничо-збагачувальні ком-
бінати, публічні акціонерні товариства «Південний гірничо-зба-
гачувальний комбінат», «Криворізький залізорудний комбінат», 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», фізкультурно-спортивний клуб 
«Локомотив» регіональної філії «Придніпровська залізниця» 
акціонерного товариства «Українська залізниця».

Криворізькою міською організацією фізкультурно-спортив-
ного товариства «Україна» в 2018 році було проведено 7 місь-
ких спартакіад із 51 змагання, в яких взяло участь 5630 осіб.

У парках культури і відпочинку, на стадіонах міста прово-
дилися різноманітні спортивно-масові заходи, присвячені Дню 
металурга, Дню незалежності України, Дню захисту дітей, Дню 
молоді, Дню фізичної культури і спорту, в яких брало участь 
населення усіх вікових груп. У кожному з районів міста серед  

Динаміка розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2009-2018 рр., чол.

Динаміка збільшення кількості спортивних майданчиків за період 2010-2018 рр.
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дітей, підлітків та молоді в літній оздоровчий період проводи-
лися спартакіади за місцем проживання «Юність-2018» та спар-
такіади пришкільних таборів, в яких взяло участь понад 18 тисяч  
осіб.

Розвиток велоруху – одна з ознак сьогодення спортивного 
Кривбасу. Спільно з молодіжними організаціями «Велокрив-
бас», «Команда Адреналін», «Кривбас Фрірайд» та «Україн-
ська велородина» в місті розвиваються екстремальні види 
спорту та проводяться змагання по крос-кантрі, міні-даунхілу 
(швидкісний спуск), традиційні велопробіги по вулицях міста, 
присвячені Дню Перемоги, Всеукраїнському Велодню та Дню 
фізичної культури і спорту, в яких постійно беруть участь біль-
ше тисячі учасників. Треба відмітити, що сьомий рік поспіль 
в місті проводяться дитячі змагання з велосипедного спорту 
«Чудернацькі перегони», в яких беруть участь діти віком від 
3 до 14 років, а три роки поспіль проводиться веломарафон 
«Залізна сотня», в якому беруть участь велосипедисти з усіх 
регіонів України.

14 жовтня 2018 року в місті вперше було проведено Перший 
криворізький напівмарафон «STEEL RUN», присвячений Дню за-
хисника України та Дню Українського козацтва.

В 2018 році на міських спортивних спорудах було організо-
вано й проведено 508 спортивних змагань різного рівня з олім-
пійських та неолімпійських видів спорту, з яких 246 – районних, 
212 – міських, 23 – обласних та 27 – всеукраїнських.

Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження 
й подальше зміцнення позицій провідних спортсменів міста на 
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, удоскона-
лення діючої системи підготовки спортсменів вищої кваліфіка-
ції та олімпійського резерву. У 2018 році фізкультурно-спортив-
ними організаціями міста підготовлено:

– 3 майстра спорту України міжнародного класу;
– 12 майстрів спорту України;
– 201 кандидата в майстри спорту України;
– 223 спортсмена І розряду;
– 2583 спортсмена масових розрядів.
Спортивні досягнення у нашому місті оцінюють належним чи-

ном. Спортсмени, які досягли успіхів на міжнародних змаганнях, 
були запрошені на урочистий прийом у виконком міської ради 
з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту України й 
нагороджені нагрудними знаками «За заслуги перед містом» ІІ і 
ІІІ ступеня, Почесними грамотами та Грамотами виконкому Кри-
ворізької міської ради, дипломами управління молоді і спорту 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та цінни-
ми подарунками.

З метою підтримки кращих спортсменів міста та їх тренерів, 
заохочення їх за успішні виступи на міжнародних і всеукраїн-
ських змаганнях, починаючи з 2017 року надаються стипендії за 
рахунок міського бюджету. За підсумками 2018 року стипендії 
отримали 87 осіб, з них 49 спортсменів та 38 тренерів-викла-
дачів.

З 200 лауреатів відзнаку міського голови для обдарованих 
дітей і молоді в номінації «За спортивні досягнення» отримали 
69 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних 
клубів міста.

2018 рік видатний ще й тим, що 4 грудня в Брюсселі наше 
місто отримало офіційну номінацію кандидата на звання Євро-
пейської столиці спорту – 2023.

2. Реалізація державної сімейної політики
Державна сімейна політика є важливим інструментом впливу 

на забезпечення умов для всебічного розвитку сім’ї.
На сьогоднішній день у місті мешкає 151 тисяча сімей різ-

них категорій, а саме: 3 771 багатодітна родина, де виховуються 
12 708 дітей, 47 тисяч молодих сімей та 54 – студентські сім’ї.

Реалізація сімейної політики в місті здійснюється відповідно 
до Програми підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових 
категорій.

За рахунок коштів міського бюджету у закладах освіти міста 
безкоштовно харчуються не лише діти початкової школи, але й 
діти з багатодітних сімей, які навчаються у 5-11 класах.

У 2018 році також забезпечено безкоштовним харчуванням 
дітей із студентських сімей, які перебувають у закладах дошкіль-
ної освіти.

На виконання бюджетної Програми реалізації державної та 
місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, жінок і 
сім’ї у м. Кривому Розі для багатодітних сімей проводяться місь-
кі акції: до Дня матері, з нагоди новорічних та Різдвяних свят, до 
1 вересня. За 2018 рік до акцій було залучено:

– 161 багатодітну родину – до Дня матері;
– 125 дітей з багатодітних сімей, які пішли до 1 класу, отри-

мали шкільні рюкзаки;
– 906 дітей з багатодітних сімей та дітей з інвалідністю за-

лучено до акцій з нагоди новорічних і Різдвяних свят.
За зразкове виховання дітей та забезпечення умов всебічно-

го їх розвитку почесне звання «Мати-героїня» мають 188 жінок 
міста, які народили та виховали до 8-річного віку п’ять і більше 
дітей. 4 з них отримали звання у 2018 році.

Вже традиційно у травні 2018 року було проведено акцію 
«День народження міста – день народження моєї сім’ї» з по-
здоровленням для молодих подружжів, які брали шлюб у день 
народження нашого міста (7 подружніх пар).

У рамках проведення спеціалізованої виставки-форуму «Від 
майбутньої дитини до щасливої родини» відбулася концертна 
програма за участі творчих сімей нашого міста.

Під час проведення міського свята «День сім’ї» 28 творчих 
родин нашого міста продемонстрували свої таланти та здіб-
ності.

Світовою громадськістю насильство визнано одним із ключо-
вих моментів, які ставлять людину в залежне становище.

З метою захисту жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, 

з 2018 року в місті створений та працює комунальний заклад 
«Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в 
сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради, який 
розрахований на одночасне перебування 30 осіб. Центр є най-
більшим в Україні. За час роботи Центру допомогу отримали 
142 особи.

У 2018 році на базі навчальних закладів, підприємств, уста-
нов та організацій проведено понад 160 інформаційно-профі-
лактичних заходів щодо протидії домашньому насильству.

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту співпрацює 
з багатьма громадськими організаціями міста, напрям роботи 
яких полягає у підтримці жінок, багатодітних сімей, сімей, в яких 
виховуються діти-інваліди, діти з сімей, батьки яких загинули 
або знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції 
на сході України та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луган-
ській областях.

3. Реалізація державної молодіжної політики
Кривий Ріг – місто молодих, перспективних, амбітних та та-

лановитих людей. У ньому мешкає близько 200 тисяч молодих 
громадян віком від 14 до 35 років.

Молодь є важливою частиною сучасного суспільства, носієм 
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціаль-
но-економічного прогресу. Від її здатності бути активною твор-
чою силою значною мірою залежить процес державотворен-
ня.

Четвертий рік поспіль департамент у справах сім'ї, молоді та 
спорту координує виконання Програми «Нова генерація Криво-
го Рогу на 2016-2020 роки», завдяки якій реалізуються молодіж-
ні ініціативи, акції та проекти, що направлені на забезпечення 
необхідних умов для соціального становлення та розвитку мо-
лоді нашого міста.

У 2018 році в рамках Програми пройшли міські конкурси 
та акції: конкурс студентських наукових робіт з питань екології, 
спрямований на поліпшення стану довкілля та залучення молоді 
до вирішення екологічних проблем міста, конкурс на кращу сту-
дентську раду, конкурс підприємницької діяльності серед молоді 
«Бізнес-план», конкурс з правової тематики «Я маю право», акції 
«Студенти – дітям», «Зелений десант», «Новорічна казка» тощо.

Триває тісна співпраця з молодіжними громадськими органі-
заціями, що в свою чергу сприяє вирішенню нагальних проблем 
молоді й молодих сімей та реалізації державної молодіжної по-
літики у м. Кривому Розі.

За підтримки виконкому Криворізької міської ради, у травні 
2018 року, в рамках відзначення Дня Європи у Кривому Розі, 
пройшов Перший Всеукраїнський форум-фестиваль «Молодь як 
чинник формування позитивного іміджу міста», на який завітали 
гості з 12 областей України.

Одним з пріоритетних завдань Програми «Нова генерація 
Кривого Рогу» залишається національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді міста.

У 2018 році в районах міста проведено військово-патріо-
тичні та військово-спортивні ігри: «Сокіл» («Джура»), «Спалах», 
«Інгульчани», «Довгинцеве моє».

До Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої 
Богородиці в місті проведено міський конкурс на кращий курінь 
районного осередку громадської організації «СІЧ» м. Кривого 
Рогу в рамках ІІ Всеукраїнського фестивалю козацької пісні.

В межах Програми «Нова генерація Кривого Рогу» здійснює 
свою роботу і молодіжний виконком. У 2018 році члени моло-
діжного виконкому взяли участь в обговоренні проекту рішення 
«Про проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Гро-
мадський бюджет – 2019» та відвідали семінар з теми «Управ-
ління місцевим розвитком» в рамках проекту «Професійні ка-
дри в місцевому самоврядуванні – формування компетентних 
команд публічної адміністрації у сфері підтримки реформи са-
моврядування в Україні», який співфінансується Міністерством 
закордонних справ Республіки Польща.

З метою підтримки обдарованої молоді та відмінників на-
вчання в місті засновані та виплачуються іменні стипендії.

Щорічно муніципальні іменні стипендії імені Г.І. Гутовського 
та О.М. Поля отримують 60 студентів вищих навчальних закладів 
та 8 учнів професійно-технічних навчальних закладів.

10 представників учнівської та студентської молоді, які є 
одними з кращих у засвоєнні гірничо-металургійних спеці-
альностей, отримали стипендію ім. Вадима Гурова, а 10 кра-
щих молодих викладачів, аспірантів, студентів, які проявили 
себе у науковій діяльності, – стипендію ім. Володимира Бизо- 
ва.

Восьмий рік поспіль 200 найталановитіших представників 
молодого покоління отримують відзнаку Криворізького місь-

кого голови за видатні досягнення в культурі, спорті, науковій 
та інтелектуальній діяльності, за розвиток молодіжного руху та 
студентського самоврядування.

У місті підтримуються творчі ініціативи молоді, в тому чис-
лі проведення ігор Клубу веселих та кмітливих. При підтримці 
департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Кри-
ворізької міської ради громадською організацією «КВН-48» 
проводяться ігри Криворізького Кубку КВК за участю учнівської, 
студентської, робітничої молоді Кривого Рогу та інших міст Укра-
їни.

З метою профілактики негативних проявів у молодіжному 
середовищі, запобігання злочинності, наркоманії, пропаганди 
здорового способу життя департаментом у справах сім'ї, моло-
ді та спорту спільно з представниками комунальних закладів 
«Міський центр профілактики боротьби зі СНІДом», «Міський 
центр здоров’я», обласного комунального закладу «Психонев-
рологічний диспансер м. Кривий Ріг» та правоохоронних орга-
нів для учнівської, студентської, робітничої молоді проведено 
понад 100 профілактичних заходів. Охоплено більше 6 тис. 
осіб.

4. Організація оздоровчої кампанії в місті
Літнім відпочинком й оздоровленням юних криворіжців у на-

шому місті піклувалися завжди.
Завдяки його ініціативі у 2018 році «Дитячий оздоровчий 

табір «Старт» передано на баланс департаменту освіти і науки 
виконкому Криворізької міської ради з повним фінансуванням 
його за кошти міського бюджету. «Дитячий оздоровчий табір 
«Старт» – єдиний на Дніпропетровщині оздоровчий табір для 
відпочинку й тренувань юних спортсменів. Протягом літа у ви-
щезазначеному таборі мали можливість активно відпочити, 
провести навчально-тренувальні збори з загальної фізичної 
підготовки та оздоровитися 761 спортсмен дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та міських федерацій за видами спорту.

Загалом у 3-х дитячих оздоровчих таборах («Слава» – 2120, 
«Сонячний» – 1004, «Старт» – 761), які перебувають у комуналь-
ній власності міста, улітку 2018 року було оздоровлено 3 тис. 
885 дітей різних пільгових категорій.

На базі шкіл, позашкільних навчальних закладів, дитячо-
юнацьких спортивних шкіл протягом червня-липня було орга-
нізовано роботу 123 тимчасових закладів відпочинку з денним 
перебуванням, в яких відпочило 19 тис. 496 дітей.

Загалом протягом оздоровчої кампанії 2018 року різними 
формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 43 тися-
чі 182 дитини, що становить 77,9% від загальної кількості дітей 
шкільного віку, які підлягають оздоровленню (55 тис. 412 дітей), 
у том числі 13 тис. 191 дитину із числа пільгових категорій.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому 
Криворізької міської ради і надалі буде вважати важливими 
такі напрями роботи:

– подальше впровадження міських програм «Нова генерація 
Кривого Рогу»;

– розроблення та прийняття Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у м. Кривому Розі на 2019-2023 роки;

– створення умов до оздоровчої рухової активності жите-
лів, формування інфраструктури сучасних спортивних споруд 
за місцем проживання, у місцях масового відпочинку грома-
дян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають 
бути легко доступні для різних верств населення, насамперед 
малозабезпечених, збільшення кількості загальнодоступних 
спортивних заходів та участі збірних команд міста за вида-
ми спорту в обласних, всеукраїнських та спортсменів високого 

класу в міжнародних зма-
ганнях. Організація ро-
боти по розробленню та 
затвердженню Програми 
про визнання міста Кри-
вого Рогу Європейською 
столицею спорту у 2023 
році;

– формування націо-
нальної самосвідомості 
у молоді, утвердження 
патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до 
культурного та історично-
го минулого України;

– упровадження но-
вих форм роботи з моло-
діжними організаціями, 
об’єднаннями, жіночими 
та сімейними клубами;

– забезпечення правового та соціального захисту дітей, сі-
мей та молоді;

– проведення постійного моніторингу становища молоді та 
змін, що відбуваються у молодіжному середовищі.

Директор департаменту
у справах сім'ї,  молоді та спорту

виконкому Криворізької міської ради  
С. ЛАВРЕНКО

Кількість дітей, охоплених оздоровленням  
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Звіт про роботу служби у справах дітей  

виконкому Криворізької міської ради у 2018 році
Сучасна стратегічна мета інтеграції України до складу Єв-

ропейського співтовариства потребує удосконалення системи 
захисту прав і свобод людини, демократизації всіх складових 
суспільного життя, економічного зростання та забезпечення 
механізмів і умов створення матеріального і духовного до-
бробуту населення. Найважливішим аспектом цієї проблеми, 
віддзеркаленням місця людини, а зокрема й дитини, у системі 
державної політики є стан її соціального захисту та надання 
соціальних гарантій.

Проблема захисту й збереження фізичного, психічного та 
соціального здоров’я підростаючого покоління сьогодні вирі-
шується як на міжнародному, так і на державному рівні. Бага-
то уваги в місті приділяється дитячій політиці, що передбачає 
створення соціально-економічних, організаційних, правових 
умов і гарантій для життєвого самовираження, інтелектуаль-
ного, морального, фізичного розвитку дітей, реалізації їх твор-
чого потенціалу.

Соціальний захист є одним із головних обов’язків та напря-
мом діяльності органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування Кривого Рогу.

Стан розвитку в місті  
сімейних форм виховання дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування
Станом на 01.01.2019 у місті проживає понад 125 тис. ді-

тей віком до 18 років. З них 1 820 – це діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. Кількість дітей даної ка-
тегорії у нашому місті у порівняні з 2013 роком зменшилася  
на 10%.

Рік

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених  
батьківського піклування, на обліку

Усього

З них
Виявлено дітей,  
що залишилися 
без піклування 

батьків  
протягом року

Улаштовано 
до дитячих 
державних 

закладів

Улаштовано 
до сімейних 

форм 
виховання

2013 2 030 226 10 216
2014 1 938 232 10 222
2015 1873 258 17 231
2016 1802 256 24 232
2017 1794 273 48 225
2018 1820 260 44 216

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (1 820):

– 805 – діти-сироти;
– 1015 – діти, позбавлені батьківського піклування.
Сімейними формами виховання охоплено 1607 дітей, з  

них:
– під опікою, піклуванням в сім’ях громадян виховуються – 

1 315 дітей;
– у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу – 282 

дитини;
– у сім’ях родичів – 10 дітей.
Станом на 01.01.2019 на повному державному забезпе-

ченні перебуває 213 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, з них:

– 117 дітей у дитячих державних закладах;
– 66 дітей (віком від 16 років) навчаються у професійних, ви-

щих навчальних закладах;
– 27 дітей перебувають у центрах соціально-психологічної 

реабілітації:
– 3 дитини перебувають у санаторних та лікувальних закла-

дах.
Протягом 2018 року 260 дітей залишилися без батьків-

ського піклування, з них:
– 44 дитини влаштовано до державних дитячих закладів (10 

дітей – до інтернатних закладів; 32 дитини віком від 0 до 3-х 
років – до КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» 
ДОР», 2 дитини мають інвалідність та влаштовані до дитячого 
будинку інвалідів).

Слід зазначити, що діти направляються до державних дитя-
чих закладів лише у разі, якщо дитина має вади здоров’я або 
відсутні громадяни, які виявили бажання взяти дитину на ви-
ховання в родину. Але і в цьому випадку робота щодо реалі-
зації права дитини на виховання в родині не припиняється;

– 187 дітей влаштовано до сімейних форм вихован- 
ня;

– відносно 29 дітей вирішується питання щодо влаштування 
їх до сімейних форм виховання.

Пріоритетними формами влаштування дітей є: усиновлення, 
опіка (піклування), прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного 
типу.

У 2018 році в місті створено 5 дитячих будинків сімейного 
типу та 6 прийомних сімей, до яких влаштовано 40 дітей. До 
функціонуючих дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей довлаштовано 11 дітей.

У листопаді – грудні 2018 року на базі придбаних територі-
альною громадою міста житлових приміщень (за рахунок суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам) створено 4 
дитячі будинки сімейного типу.

На сьогоднішній день у місті функціонує 49 прийомних сімей, 
в яких виховуються 94 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, та 13 дитячих будинків сімейного 
типу, в яких виховуються 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Всього 172 вихованця.

З метою соціальної підтримки та заохочення громадян міс-
та до створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу й виховання в їх сім’ях дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, надається одноразова грошова допо-
мога в сумі 1000 грн. У 2018 році п’яти новоствореним прийом-
ним сім’ям виплачена допомога на суму 5 000,00 грн.

Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше дітей і які мали і втратили пра-
во на передбачені раніше державою пільги, рішенням міської 
ради були виділені кошти на надання 50% пільг на оплату елек-
троенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання.

Протягом 2018 року усиновлено 38 дітей, з них: громадяна-
ми України – 37 дітей (з яких: одна дитина з прийомної сім’ї, 7 
дітей з сімей опікунів), іноземними – 1 дитина. Перевага нада-
ється національному усиновленню.

Рік Кількість усиновлених дітей

Усього Громадянами

України Іноземних держав

2013 61 47 14
2014 62 40 22
2015 45 33 12
2016 41 35 6
2017 41 35 6
2018 38 37 1

На первинному обліку в службах у справах дітей виконкомів 
районних у місті Кривому Розі рад перебуває 451 дитина, яка 
підлягає усиновленню.

Із загальної кількості дітей, які можуть бути усиновлені, 282 
дитини влаштовано до сімейних форм виховання та виховуєть-
ся в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та під 
опікою громадян.

Мережа закладів соціального захисту дітей
У місті працюють 2 центри соціально-психологічної реабі-

літації дітей, які розраховані на одночасне перебування в них 
110 дітей. В них проходять реабілітацію діти (віком від 3 до 18 
років), які опинилися в складних життєвих обставинах. Вони 
отримують соціальну, психологічну, педагогічну, медичну та – за 
необхідності – правову допомогу.

За час існування закладів в них пройшли реабілітацію 5136 
дітей (майже всі діти, які потрапляють до закладів, – педагогічно 
занедбані, в них простежуються проблеми в розвитку емоційної 
сфери). Фактична завантаженість цих закладів становить 98% 
від планової. Протягом 2018 року в центрах отримала допомогу 
341 дитина, з яких:

– повернуто до біологічних сімей – 142;
– усиновлено – 3;
– влаштовано під опіку (піклування) – 18;
– в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу – 34;
– 32 дитини направлені на повне державне забезпечення до 

шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів.
Станом на 01.01.2019 в центрах реабілітації перебуває 112 

дітей.
В центрах створені всі необхідні умови для здобуття дітьми 

освіти з урахуванням рівня підготовки та індивідуальних потреб 
кожної дитини. Вихованці закладів шкільного віку навчаються у 
КЗШ №51, КЗШ №97 та КЗО «Криворізький багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР».

Щороку, в канікулярний період, суб’єкти господарювання на-
дають свою благодійну допомогу вихованцям закладів. Завдяки 
соціальному муніципальному проекту «Кривий Ріг – місто дитя-
чих розваг» діти із центрів соціально-психологічної реабілітації, 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають 
можливість безкоштовно відвідувати дитячі атракціони, цікаво 
проводити час. Найбільш популярними атракціонами для дітей 
стали атракціони в дитячому розважальному комплексі «Терра 
Парк», цікаво проводили час в «Джамп-Сити», «Макдональдсі», 
відвідали театр «Академія руху».

Система роботи закладів тимчасового перебування дітей на-
правлена на створення належних умов утримання і виховання 
дітей, щоб кожна дитина, яка в них знаходиться, почувалася за-
тишно – як в домашніх умовах.

Фінансування центрів здійснюється у повному обсязі за раху-
нок міського бюджету.

Захист житлових і майнових прав дітей-сиріт  
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є забез-
печення громадян України житлом. Особливе занепокоєння 
викликають випадки коли під загрозою залишитися на вулиці 
опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

З боку міської влади приділяється велика увага всім сферам, 
необхідним для їх повноцінного життя та розвитку, проявля-

ється турбота про таких дітей і у сфері захисту житлових прав.
Службою у справах дітей виконкому Криворізької міської 

ради вже вісім років поспіль реалізується програма соціального 
спрямування, затверджена міською радою, завдяки якій про-
водяться капітальні ремонти у квартирах, єдиними власниками 
яких є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
або які за ними зберігаються.

У 2018 році відремонтовано 3 квартири, єдиними власника-
ми яких є троє дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на що витрачено 635  962,46 грн. з міського бю-
джету. Усього коштом міського бюджету вже відремонтовано 45 
квартир.

У 2018 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні робо-
ти, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забез-
печення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами), за 
кошти субвенції з державного бюджету у сумі 10 090 000,00  
грн. в м. Кривому Розі було придбано 4 житлові будинки в  
Довгинцівському, Центрально-Міському та Покровському ра-
йонах міста, на базі яких створені дитячі будинки сімейного ти- 
пу.

У м. Кривому Розі за 1441 дитиною-сиротою та дитиною, по-
збавленою батьківського піклування, зберігаються житлові при-
міщення, з них:

345 квартир належать дітям на праві власності;
1096 – на праві користування.
Протягом 2018 року 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, отримали у власність житло, яке за 
ними зберігається.

379 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, – не мають житла.

У виконкомах районних у місті рад на квартирному обліку з 
правом на позачергове отримання житла перебуває 83 дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 407 
осіб з їх числа.

Двом особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, які перебували на квартирному обліку у 
виконкомі Металургійної районної у місті ради, та трьом особам, 
які перебували на квартирному обліку у виконкомі Покровської 
районної в місті ради та користувалися правом позачергового 
отримання житла, у 2018 році надані квартири.

Соціальний захист дітей,  
які опинилися в складних життєвих обставинах

Зниження батьківського потенціалу, недбале ставлення до 
дитини, бездоглядність, насильство щодо дитини в сім’ї – все це 
є причиною того, що діти залишаються без батьківського піклу-
вання при живих батьках.

Станом на 01.01.2019 на обліку в службах у справах дітей 
виконкомів районних у місті рад перебуває 817 дітей, які через 
батьківську байдужість і недбалість опинилися в складних жит-
тєвих обставинах.

У місті надається перевага питанням раннього виявлення сі-
мей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. З 
метою попередження бездоглядності дітей, вилучення їх із не-
задовільного сімейного середовища діє система взаємодії між 
навчальними, лікувальними закладами, службами у справах ді-
тей, Криворізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, ювенальною превенцією, проводяться системні 
рейдові заходи, обстеження сімей.

За минулий рік службами у справах дітей із залученням 
суб’єктів соціальної роботи було здійснено перевірку умов про-
живання 1390 дітей у 967 сім’ях, де батьки не забезпечували 
належний рівень піклування та догляду за дітьми.

За результатами проведених перевірок та обстежень сімей, 
рейдів та повідомлень, які надійшли до служб у справах дітей 
виконкомів міської та районних у місті рад від лікувальних, на-
вчальних закладів, правоохоронних органів та за «телефонами 
довіри», на облік в службах у справах дітей виконкомів район-
них у місті рад було взято 270 дітей, з них 42 – що зазнали на-
сильства в сім’ях.

У 2018 році за невиконання батьківських обов’язків щодо 
створення умов для розвитку та виховання дітей службами у 
справах дітей виконкомів районних у місті рад порушено 450 
клопотань перед підрозділами поліції про притягнення батьків 
до відповідальності за ст. 184 КУпАП (у 2017 році – 421; у 2016 
– 335).

У зв’язку зі злісним ухиленням від виконання батьками своїх 
батьківських обов’язків, через зловживання алкогольними напо-
ями та наркозалежність, за матеріалами, підготовленими служ-
бами у справах дітей, 71 батьків позбавлено батьківських прав 
відносно 107 дітей (у 2017 році було позбавлено батьківських 

Район

Створено сімей, влаштовано дітей  
протягом 2018 року

Функціонує сімей, в них дітей,  
станом на 01.01.2019

ДБСТ
влаштовано/  

довлаштовано дітей
ПС

влаштовано/  
довлаштовано дітей

ДБСТ в них дітей ПС в них дітей

Тернівський 0 0 0 2 0 0 7 15
Покровський 1 3 1 3 1 6 11 22
Саксаганський 0 1 1 2 1 5 3 5
Довгинцівський 1 7 0 2 4 26 6 15
Металургійний 1 6 (4 з ПС) 2 3 1 5 8 12
Цент.-Міський 1 11 (4 з ПС) 1 4 3 20 7 12
Інгулецький 1 7 (4 з ПС) 1 1 3 16 7 13
Місто 5 35 (12 з ПС) 6 17 13 78 49 94
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прав 63-х батьків відносно 95-ти дітей; у 2016 – 64-х батьків 
позбавлено батьківських прав відносно 67-ми дітей).

Вилучено із сімей 19 дітей у зв’язку з безпосередньою загро-
зою їх життю та здоров’ю (у 2017 році – 45; у 2016 – 18).

Запобігання бездоглядності дітей,  
профілактика правопорушень серед них

З метою попередження бездоглядності дітей, запобігання 
вживанню неповнолітніми алкогольних напоїв і тютюнових ви-
робів, в місті проводяться регулярні рейди щодо виявлення пра-
вопорушників серед продавців цієї продукції, так і серед спо-
живачів, та дітей, які через неналежне виконання їх батьками 
батьківських обов’язків не охоплені належним доглядом.

У 2018 році службами у справах дітей спільно з підрозділами 
ювенальної превенції було проведено 910 рейдів «Діти вулиці» 
та рейдів по обстеженню об’єктів торгівлі на предмет виявлення 
фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів не-
повнолітнім. У ході їх проведення було виявлено 81 дитину.

За результатами рейдів:
– влаштовано до центрів соціально-психологічної реабіліта-

ції дітей 45 дітей;
– 4 дитини влаштовано до закладів охорони здоров’я;
– 1 дитину передано батькам;
– 31 дитину попереджено.
Службами у справах дітей ініційовано притягнення до ад-

міністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 18 батьків, діти яких були ви-
явлені під час проведення рейдів, решту батьків – попереджено.

Протягом минулого року службами у справах дітей організо-
вано та проведено в навчальних закладах 98 інформаційних зу-
стрічей та 79 єдиних профілактичних днів з правової та профі-
лактичної тематики, в яких взяли участь працівники підрозділів 
ювенальної превенції, сектору ювенальної пробації, патрульної 
поліції, лікарі-наркологи, інші фахівці.

Організація відпочинку дітей облікових категорій
Турбота про дітей, їх соціальний захист, реалізація права ді-

тей на оздоровлення та відпочинок були і залишаються одними 
із пріоритетних напрямків у діяльності органів виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування.

Упродовж останніх років наймасовішою формою відпочинку 
дітей нашого міста залишаються дитячі табори відпочинку при 
загальноосвітніх навчальних закладах. Пришкільні табори – це 
не лише місце перебування дитини у час, коли батьки працюють, 
а й змістовне дозвілля з добре підготовленою програмою куль-
турно-масових заходів.

Щороку в дитячих закладах відпочинку міста, відповідно до 
програм соціального спрямування, за рахунок коштів районних 
у місті бюджетів, безкоштовно харчуються та відпочивають діти, 
які опинилися в складних життєвих обставинах.

З року в рік сума коштів, виділених на харчування дітей цієї 
категорії, збільшується. Так, у 2015 році на харчування дітей у 
дитячих закладах відпочинку було виділено 78 200 грн. (у 2016 
році – 108 044 грн.,  у 2017 році сума склала 120 550 грн.).

Влітку 2018 року в дитячих закладах відпочинку безкоштовно 
харчувалися та відпочивали 496 дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. На харчування цих дітей в районах міста 
було виділено 167 тис. 850 грн.

В літній період 2018 року оздоровленням та відпочинком 
було охоплено 127 дітей із прийомних сімей та дитячих будин-
ків сімейного типу.

Фінансування заходів соціального захисту дітей
На реалізацію заходів Програми у 2018 році здійснено ви-

датки в сумі 11 971 355, 82 грн., що становить майже 100% від 
запланованого на рік.

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обста-

винах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання 
й розвитку

Усього на виконання вказаного напрямку витрачено 
119 204,48 грн.

До Міжнародного дня захисту дітей проведено низку тема-
тичних, розважальних, пізнавальних заходів, якими охоплено 
понад 1065 дітей, що опинилися в складних життєвих обста-
винах. Організовано привітання 110 вихованців центрів со-
ціально-психологічної реабілітації міста зі святом Дня захисту 
дітей. У закладах проведено святкові заходи, спортивні розваги 
з врученням призів і подарунків. Для прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу організована та проведена міська гра 
з елементами туризму «Здоровому місту – здорове покоління». 
Усі діти пільгової категорії отримали призи та подарунки на за-
гальну суму 15 000,00 грн.

У рамках міської акції «Здрастуй, школо!» до 1 вересня 345 
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали 
набори канцелярського та шкільного приладдя на загальну суму 
46 940,70 грн.

До Дня усиновлення було організовано просвітницьку роботу 
серед мешканців міста, низку теле- та радіопередач, репортажів, 
присвячених питанням реалізації права дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному 
оточенні, вітання усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, 
батьків-вихователів та жителів міста через засоби масової ін-
формації.

29 вересня 2018 року відбувся VІ міський родинний фестиваль 
«З любов’ю в кожне серце». Усього святковими заходами було охо-
плено понад 450 дітей, які залишилися без батьківського піклу-
вання. У рамках фестивалю була висаджена алея зелених наса-
джень «Віра, Надія, Любов». Організаторами свята була проведена 
виставка портретів опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів, написаних студентами художньо-графічного 
факультету Криворізького державного педагогічного університе-
ту. Були відзначені вихованці прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу, які досягли успіхів у навчанні та спорті. На призи 
та подарунки було витрачено 16 000,00 грн.

З метою соціальної підтримки та заохочення громадян міста 
до створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 
й виховання в їх сім’ях дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, надається одноразова грошова допомога в 
сумі 1000 грн. У 2018 році створено п’ять прийомних сімей, яким 
виплачена допомога на суму 5 000,00 грн.

До Дня спільних дій в інтересах дітей була проведена міська 
акція, мета якої – привернення уваги громадськості до вирішен-
ня проблем дитинства. У рамках акції серед мешканців міста 
було розповсюджено інформаційні матеріали з «телефоном до-
віри» служби у справах дітей виконкому Криворізької міської 
ради. На виготовлення інформаційних матеріалів витрачено 
кошти в сумі 2 300,00 грн.

До Дня Святителя Миколая Чудотворця, новорічних та Різд-
вяних свят службою у справах дітей виконкому Криворізької 
міської ради 490 дітям пільгових категорій вручено солодкі по-
дарунки на загальну суму 25 921,00 грн.

Для отримання стипендії Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації дітям-сиротам та дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, з числа учнівської молоді у 2018 році було 
організовано перевезення до м. Дніпра 26 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на що було витрачено 
8 042,78 грн.

Захист житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування

На виконання вказаного напрямку витрачено 11 666 727,76 
грн.

Проведені капітальні ремонти у трьох квартирах, єдиними 
власниками яких є троє дітей, які мають статус сироти та позбав-
леної батьківського піклування, на що витрачено 635  962,46 
грн. з міського бюджету.

Придбано 4 житлові об’єкти для створення на їх базі дитя-
чих будинків сімейного типу відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 «Про за-
твердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, буді-
вельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», зі 
змінами, на суму 10 090 000,00 грн.

У грудні 2018 року надана субвенція з міського бюджету до 
бюджетів районних у місті рад на облаштування житлових при-
міщень, придбаних для створення дитячих будинків сімейного 
типу, у сумі 940 765,30 грн.

Поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази закла-
дів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах

У 2018 році з міського бюджету були використані кошти в 
сумі 135 863,60 грн., на:

– розробку проектно-кошторисної документації за об’єктом: 
«Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Криворізької місь-
кої ради та проходження державної експертизи кошторисної 
частини проекту (69 621, 60 грн.);

– придбання коректора об’єму газу та модуля зв’язку для дис-
танційної передачі даних газового лічильника та кондиціонера 
для комунального закладу «Центр соціально-психологічної реа-
білітації дітей» Криворізької міської ради (30 282,00 грн.);

– придбання двох кондиціонерів та комп’ютера для кому-
нального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей №1» Криворізької міської ради (35 960,00 грн.).

На висвітлення діяльності служби у справах дітей виконкому 
Криворізької міської ради в газеті комунального підприємства 
«Редакція Криворізької міської комунальної газети «Червоний 
гірник» витрачено коштів у сумі 49 559,98 грн.

Результати виконання Програми захисту прав дітей та 
розвит ку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-
2020 роки дали змогу забезпечувати процес соціального захис-
ту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та роз-
виток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Інформаційна кампанія
У 2018 році робота служби у справах дітей виконкому міської 

ради щодо вирішення питань соціального захисту дітей висвіт-
лювалася в засобах масової інформації, репортажах та виступах 
на місцевих телерадіокомпаніях «Рудана» в програмах «Цей 
день» і «Ракурс», «Криворіжжя», «Перший міський телеканал, 
Кривий Ріг» (всього 33 сюжети); в Криворізькій міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник» опубліковано 15 статей.

Інформація, що стосується захисту прав дітей, розміщуєть-
ся на офіційній сторінці виконкому міської ради, на порталах 
Криворізького ресурсного центру та інформаційного агентства 
«Кривбас On-Line». На порталі Криворізького ресурсного центру 
діє рубрика «Візьміть дитину в родину».

В службі у справах дітей виконкому міської ради працюють 
«телефони довіри» (0564) 74-46-91, 92-15-74, 74-81-36, 74-83-
44, 74-26-97). Протягом 2018 року на телефон довіри зверну-
лися 30 громадян нашого міста. Також проводиться щоденний 
прийом громадян, що забезпечує зв’язок з населенням міста, 
дає можливість своєчасно отримувати інформацією про дітей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують 
соціального захисту (за минулий рік до служби у справах дітей 
звернулися та отримали допомогу і роз’яснення 200 осіб).

Питання соціального захисту дітей перебуває на особливому 
контролі керівництва міста.

Начальник служби у справах дітей
виконкому Криворізької міської ради  

Л. ХОРУЖЕВА

Звіт про роботу управління культури  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Кривий Ріг– яскравий культурний осередок України, де вирує 
різножанрове мистецьке та творче життя.

Сфера культури міста об’єднує близько 100 закладів та уста-
нов: 12 палаців, 3 театри, 18 мистецьких шкіл, 46 масових бі-
бліотек, міський виставочний зал, історико-краєзнавчий музей і 
його філії, музичний коледж, державний цирк та ін. Міська влада 
докладає зусиль для збереження та розвитку галузі культури. 
У 2018 році до комунальної власності територіальної громади 
міста Кривого Рогу на безоплатній основі прийняті Палаци куль-
тури «Північний», «Центральний» та «Інгулець».

Справжньою кузнею талантів є Палаци культури, у яких діє 
151 аматорський колектив. Їх відвідують близько 5 тис. учасни-
ків. Здобутки та перемоги талановитих криворіжців сприяють 
зміцненню авторитету міста. Упродовж року 65 аматорських 
колективів стали лауреатами 110 обласних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів. Володарями вищої нагороди – гран-прі 
стали 18 колективів.

У масштабному VII пісенному 
конкурсі «Білазівський акорд», що 
відбувся в листопаді 2018 року в 
місті-побратимі Жодіно (Республі-
ка Білорусь), дипломами лауреатів 
та цінними подарунками нагоро-
джені Анастасія Солонько (ПК 
«Центральний» – I м.) та народ-
ний вокальний ансамбль «Лунный 
свет» (ПК «Інгулець» – II м).

У 2018 році в Кривому Розі проведено 32 фестивалі та кон-
курси, серед них мистецькі події національного рівня, що зібрали 
рекордну кількість учасників: всеукраїнські фестивалі «Червона 
калина», «Козацької пісні», «Джаз на Поштовій», «Сучасні ритми».

Місто дбайливо плекає надбання фольклорного мистецтва 
– козацькі пісні, разом з неповторним Петриківським розпи-
сом, що внесені до списку елементів нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Справжнім етнофестивалем з насиченою 
та різноманітною святковою програмою став II Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні, що відбувся у День Українського ко-
зацтва. У ньому взяли участь 5 хорових, 38 вокально-фольклор-
них колективів з Кривого Рогу та 6 областей України. Яскравим 
досягненням фестивалю стала мистецька акція «Від народних 
умільців». Роботи майстрів народного мистецтва вражали висо-
кою майстерністю У серпні народні майстри Кривого Рогу Ма-
ріанна Любас, Юлія Датченко, Інна Івінська, Наталія Войтенко 

стали учасниками Ягеллонського 
ярмарку у місті Люблін (Польща).

Широку палітру інтонацій-
них барв джазового мистецтва 
представляли 10 колективів та 
56 солістів з десяти областей 
України на ІІ відкритому Всеу-
країнському фестивалі-конкурсі 
джазового мистецтва «Джаз на 
Поштовій». У рамках фестивалю 
пройшли майстер-класи відомих  

Офіційно
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виконавців джазової музики Олександра Муренка та Руслана 
Єгорова. Відбулися концерти за участю кращих естрадних ко-
лективів міста Кривий Ріг та гостей, що визнані не лише в Укра-
їні, а й далеко за її межами .

Яскравою мистецькою по-
дією стала VII Бахівська акаде-
мія, яка проходила за підтрим-
ки Генерального консульства 
Німеччини у м. Дніпро в кон-
цертному залі Криворізького 
обласного музичного коледжу 
за участю студентів Дніпропе-
тровської академії музики ім. 
М.Глінки та шести професорів 
Бахівської академії (м. Лейп-
циг).

27.05.2018 Кривий Ріг від-
святкував свій 243-й День на-
родження. Головним сценіч- 
ним майданчиком загально- 
міських урочистостей стала площа перед Криворізьким держав-
ним цирком. Свято відбулося в новому форматі: завдяки телема-
рафону всі куточки нашого міста було об’єднано піснею, танцем, 
гарним настроєм та лейтмотивом «Кривий Ріг – місто довжиною 
в життя». У кожному районі міста була визначена платформа, де 
відбулися насичені святково-розважальні програми за участю 
кращих творчих колективів та професійних артистів, масові гу-
ляння, облаштовано різноманітні святкові локації. Загалом свято 
об’єднало понад 100 тис. криворіжців.

Проводячи такі заходи, ми не тільки шануємо та зберігаємо 
традиції, минуле, а й демонструємо своє велике майбутнє.

Мережа мистецьких шкіл Кривого Рогу налічує 18 закладів, 
у яких навчається 6806 дітей, з них 1001 учень – безоплатно.

Про виконавську майстерність юних талантів свідчать їх 
яскраві перемоги. У 2018 році в міжнародних конкурсах здо-
були перемоги 103 колективи та 138 солістів, у всеукраїнських 
– 562 колективи, 467 солістів.

Відзнакою міського голови для обдарованих дітей і молоді 
в номінації «За творчі досягнення» нагороди отримали 58 осіб.

На базі мистецьких шкіл проводиться багато різноманітних 
конкурсів. Серед них – Всеукраїнський конкурс юних баяністів, 
акордеоністів та ансамблів «Сучасні ритми», що зібрав на сцені 
концертного залу Криворізької міської музичної школи №4 90 
солістів та 15 ансамблів з 14 областей України.

Розширив свої горизонти й художній пленер «Парки та скве-
ри міста». Його переможці були запрошені на свято Дня міста в 
Полтаву. Незабутні враження подарував містянам й фестиваль 
духових оркестрів «Криворізькі сурми», в якому брали участь 9 
дитячих духових оркестрів.

Значна увага приділяється підвищенню якості мистецької 
освіти. Протягом року проведено більше 10 заходів з підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівників (майстер-класи, семі-
нари, методичні конференції) із залученням провідних фахівців 
галузі освіти, культури й мистецтва.

У 2018 році Міністерство культури України розпочало пілот-
ний проект з упровадження освітніх програм у мистецьких шко-
лах. У проекті беруть участь 29 мистецьких шкіл України, 6 з яких 
– школи Кривого Рогу: музичні школи №№ 3, 4, 5, 13, художня 
школа № 3 та школа мистецтв №2.

Відповідно до плану роботи Міністерства культури України у 
березні 2018 року на базі Криворізької міської музичної школи 
№4 проходив Всеукраїнський семінар з питань розвитку почат-
кової мистецької освіти. У семінарі брали участь 22 керівники 
мистецьких шкіл з Полтавської, Харківської, Запорізької, Доне-
цької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Справжнім багатством, обличчям нашої духовності є міські 
театри. Якісна драматургія, цілісність акторських ансамблів, про-
фесійна гра – завжди заслуговують на визнання глядачів.

У сучасному репертуарі КП «Криворізький академічний місь-

кий театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» 
більше 40 вистав, з них: 13 – для дітей, 2 оперети, 7 музичних 
вистав та 1 балет. У 2018 році театр презентував 3 нових по-
становки. Усього за рік проведено 206 вистав, які переглянуло 
43 362 глядачі (з них 13478 – глядачі пільгових категорій).

У щорічному театральному фестивалі-конкурсі на здобуття 
вищої театральної нагороди Придніпров’я «СІЧЕСЛАВНА» ди-
плом переможниці отримала Марія Фішелевич за кращу жіночу 
роль Еллі у виставі «Безумная Элли и Великий обманщик» (ре-
жисер-постановник Андрій Івасіх).

Нетрадиційна мова пластичного театру, високий естетичний 
і художній рівень вистав вигідно відрізняють КП «Криворізький 
академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Ака-
демія руху» серед театрів сучасності. У 2018 році театром про-
ведено 146 вистав, які відвідало 27 794 глядачі (з них 10 516 
– пільгових категорій). Було здійснено постановку 4 прем’єр. 
Театр отримав Гран-прі в номінації «Краща вистава для дітей» 
за музичну казку «Аліса в Задзеркаллі» (автор інсценізації та 
режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Сергій 
Бєльський) у театральному фестивалі-конкурсі «СІЧЕСЛАВНА». 
Акторка Юлія Пахаян отримала вищу нагороду «Надія Січеслав-
ни-2018» за кращу жіночу роль у 2-х виставах: пластичній драмі 
«Спокушені спрагою» (автор ідеї та режисер-постановник заслу-
жений діяч мистецтв України Олександр Бєльський ) та музичній 
казці Аліса в Задзеркаллі» .

Також театр став переможцем у I Всеукраїнському театраль-
ному фестивалі «ГРА» з пластичною драмою «Спокушені спра-
гою» (режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України 
Олександр Бєльський).

Робота Криворізького міського театру ляльок спрямована 
на забезпечення духовних потреб маленького глядача. У його 
творчій скарбниці понад 50 вистав (у тому числі 4 – нових). Всі 
вистави є різними за художніми напрямками і розраховані на 
юного глядача віком від 3 до 12 років. Упродовж року театр вів 
активну роботу з популяризації своєї діяльності, соціологічні 
дослідження, виступав у дитячих дошкільних закладах, шко-
лах, інтернатах, дитячих таборах відпочинку тощо. Усього було 
проведено 357 вистав, на яких побувало 35 977 глядачів (з них 
18 694 − пільгових категорій).

Завжди в епіцентрі культурного життя міста перебуває КЗК 
«Міський виставочний зал». Протягом 2018 року у закладі від-
крито 35 загальноміських виставок творів провідних художни-
ків, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, скульпторів, 
фотомайстрів, юних вихованців міських шкіл естетичного ви-
ховання й центрів дитячої та юнацької творчості, які відвідало 
близько 50 тис. осіб. Виставочний зал разом з Криворізькою 
міською організацією Національної спілки художників України 
здійснили спільний проект. У лютому 2018 року в Дніпропе-
тровському художньому музеї відкрилася виставка, присвя-
чена Дню визволення міста Кривого Рогу від нацистських за-
гарбників. У ній взяли участь 18 криворізьких художників, які 
представили близько 100 картин. Активну участь криворізькі 
художники брали також у виставках на міських святах: до Дня 
міста, Дня незалежності України, у фестивалі національних 
культур «Єдина родина – моя Україна» та ін.

Пріоритетом діяльності міської бібліотечної системи є 
створення нової моделі бібліотек, як повноцінних інформа-
ційно-ресурсних центрів. У 2018 році активність користувачів 
бібліотек збільшилася. Відвідування дитячих бібліотек складає 
365 000, дорослих – 349 477. Видано 1 041 470 та 1 530 248 
документів відповідно. Наразі відбуваються зміни в інформа-
ційному та матеріальному забезпеченні. КЗК «Міська бібліо-
тека для дорослих» було укладено договір про співпрацю з 
німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ. 
У рамках реалізації проекту протягом року Центральна біблі-
отека та бібліотека-філіал №1 отримали комп’ютерну техніку 
та мультимедійне обладнання, сучасні меблі, книжкові стелажі, 
дитячі куточки. На мікрорайоні Східному відкрито бібліотеку-
філіал №10 КЗК «Міська дитяча бібліотека», відремонтовано 
приміщення, придбані нові сучасні дитячі меблі. Бібліотечні 
працівники завжди є активними учасниками міських заходів 

до Дня міста, Дня Європи, фестивалів: «Ніч індустріальної 
культури», «Єдина родина – моя Україна»; організаторами 
міського фестивалю дитячої книги, що відбувся в рамках свят-
кування Дня міста.

У 2018 році директор комунального закладу культури 
«Міська бібліотека для дорослих» Інна Фещенко отримала 
премію Дніпропетровської обласної ради для молоді віком 
14-35 років за значний авторський доробок у сфері мистецт-
ва.

КЗК «Міський історико-краєзнавчий музей» упродовж року 
активно співпрацював з громадськими організаціями, твор-
чими спілками, що сприяло проведенню на високому рівні 
різноманітних культурологічних заходів: виставок з фондів, 
зустрічей з видатними особистостями краю, вечорів пам’яті, 
презентацій нових видань. Упродовж року його відвідало 
56 600 жителів та гостей міста.

Заклад брав активну участь у музейних фестивалях різ-
них рівнів. На регіональному фестивалі «Україна – козацька 
держава», що відбувся в квітні 2018 року в м.  Нікополі, му-
зей отримав дипломи переможця у двох номінаціях: «Міні-
експозиція» та «Друковані видання». У вересні 2018 року на 
базі Дніпропетровського національного історичного музею 
ім. Д.І. Яворницького проходив 5-й Всеукраїнський музейний 
фестиваль «Музей та виклики часу», що став платформою для 
обговорення проблемних питань розвитку й нових напрямів 
музейної діяльності. Серед учасників – 67 музеїв різного про-
філю, заповідники, громадські організації та видавництва. 
Друге місце у фестивалі в номінації «Промоушен» за презен-
тацію роботи отримала відеогалерея. У 2018 році фахівцями 
музею було представлено новий відеофільм «Едуард Фукс – 
фотолітописець нашого краю», створений ТРК «Рудана».

Головним завданням Криворізького державного цирку є 
пропаганда циркового мистецтва, дотримання високої куль-
тури обслуговування населення. Завдяки втіленню інновацій-
них форм, нових творчих задумів він залишається улюбленим 
місцем сімейного відпочинку мешканців міста. Початок нового 
сезону, як і кожна прем’єра – це свято для глядачів. У 2018 році 
здійснено 7 прем'єрних циркових програм. Усього відбулося 
80 вистав, які відвідало близько 64 600 глядачів, з них 1 205 
– пільгової категорії.

Кривий Ріг – козацький край, де шанують славетні сторінки 
минулого, культурний спадок, народні традиції. Неповторний 
історичний колорит місту надають три тематичні скульптури:  
«Козак Кривий Ріг», «Козак Мамай» та пам’ятник Петру Кални-
шевському (це другий в Україні пам’ятник на честь легендар-
ного отамана), відкриття якого відбулося у 2018 році в істо-
ричній частині міста на однойменній вулиці. У 2018 році також 
встановлено пам’ятники − Покрові Пресвятої Божої Матері та 
Володимиру Великому.

З метою збереження пам’ятників, що увічнюють події Другої 
світової війни, здійснено ремонт братської могили радянських 
воїнів на вул. Вадима Гурова.

У місті всіляко підтримується розвиток талантів, створюють-
ся всі умови для реалізації творчих проектів у сфері мистецтва, 
проведення заходів з виявлення обдарованих дітей і молоді.

У 2018 році коштом бюджету розвитку проведені роботи з 
капітальних ремонтів та будівництва на суму 10 496,3 тис. грн.

Кошти направлені на виконання: капітального ремонту Па-
лацу культури «Тернівський» (заміна вікон, опалення), парку 
«Тернівський», покрівлі міської музичної школи №13, завер-
шення капітального ремонту підвального приміщення міської 
музичної школи №3, виготовлення проектно-кошторисних до-
кументацій для подальшого виконання капітальних ремонтів, 
реконструкції в комунальних закладах культури: «Міська ди-
тяча бібліотека», «Міська бібліотека для дорослих», «Міський 
виставочний зал», міському комунальному закладі культури 
«Народний дім», міській художній школі №1, Криворізькому 
академічному міському театрі музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху».

Придбано сценічне обладнання, комп’ютерна техніка, кон-
диціонери, меблі, музичні інструменти тощо для комуналь-
них закладів культури: «Міська дитяча бібліотека», «Міський 
історико-краєзнавчий музей»; комунальних позашкільних 
мистецьких начальних закладів: «Криворізька міська музична 
школа» №№ 4, 8, 14; комунальних закладів: «Палац культури 
«Саксагань», «Палац культури «Карачуни», «Палац культури 
«Першотравневий», «Палац культури «Тернівський», «Палац 
культури «Мистецький» на суму 2  422,6 тис. грн. Поповнено 
бібліотечні фонди на суму – 0,4 млн. грн.

Показником інтенсивності та якості мистецького життя міс-
та є підтримка галузі. Тому вже багато десятиліть галузь куль-
тури міста запалює творче вогнище, зберігає індивідуальність 
і робить криворіжців несхожими на інших.

Начальник управління культури
виконкому Криворізької міської ради  

Н. СТРИГА

Офіційно

Звіт про роботу відділу транспорту і зв’язку  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської 
ради (надалі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом 
виконкому міської ради, утвореним міською радою, їй підзвіт-
ний і підконтрольний та підпорядкований виконкому міської 
ради й міському голові.

Відповідно до покладених завдань, впродовж 2018 року Від-
ділом було забезпечено організацію перевезення пасажирів на 
міських маршрутах авто- та електротранспорту, сприяння на-
данню послуг з перевезень пасажирів залізничним та авіацій-

ним транспортом, телефонного зв’язку, кабельного телебачення 
та Інтернету, здійснено перевірки виконання автоперевізника-
ми умов договорів на перевезення пасажирів на міських авто-
бусних маршрутах загального користування та координація під-
відомчих Відділу комунальних підприємств тощо.

Важлива роль у забезпеченні перевезень пасажирів покла-
дена на комунальні підприємства «Швидкісний трамвай» та 
«Міський тролейбус». На сьогоднішній день міський електро-
транспорт є найбільш доступним для соціально незахищених 

верств населення, у тому числі пільгових категорій пасажирів, 
кількість яких складає третину від загальної чисельності меш-
канців міста.

Так, протягом 2018 року комунальним електротранспортом 
перевезено 60,4 млн. пасажирів, у тому числі понад 39 млн. 
пасажирів пільгових категорій, а саме: комунальним підприєм-
ством «Швидкісний трамвай» перевезено 39,1 млн. пасажирів, а 
комунальним підприємством «Міський тролейбус» – 21,3 млн. 
пасажирів.
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Всі ці перевезення пасажирів були забезпечені 47 вагонами 
міського трамвая на 16 маршрутах, 38 вагонами швидкісного 
трамвая на 4 маршрутах, 67 тролейбусами на 24 маршрутах та 
15 автобусами на 4 автобусних маршрутах.

З метою покращення транспортного забезпечення меш-
канців мікрорайонів Східний 1, 2, 3 з 2016 року впровадже-
но новий тролейбусний маршрут №24 «мкр. Східний-3 – зуп. 
«Авіаколедж» (через зуп. «Автовокзал», пл. Горького, пл. Визво-
лення), на якому працює сім тролейбусів з дизель-генератор-
ною установкою для забезпечення автономного руху, аналогу 
якому немає на території України.

Експлуатація тролейбусів з встановленою дизель-генера-
торною установкою почалася у липні 2016 року на тролейбус-
ному маршруті №24, який працював від зуп. «мкрн. Східний-3» 
до зуп. «пл. Горького» (кількість тролейбусів на маршруті ста-
новила 1 од.). В квітні 2017 року маршрут був поповнений ще 
2 тролейбусами і маршрут було подовжено до «ст. Кривий Ріг». 
У вересні цього року маршрут було подовжено до зуп. «пл. Ви-
зволення» і кількість тролейбусів на маршруті було збільшено 
до 5 од.

З листопада 2018 року на маршруті №24 працює 8 тролей-
бусів з дизель-генераторною установкою для забезпечення 
автономного руху (7 тролейбусів на лінії + 1 резервний) та 
маршрут був подовжений до зуп. «Авіаколедж».

На сьогоднішній день протяжність маршруту №24 (від 
«мкрн. Східний – 3», через «Автовокзал», «пл. Горького», «ст. 
Кривий Ріг», пл. «Визволення», до зуп. «Авіаколедж») становить 
більш ніж 21,5 км., з них 10,1 км. – без наявної контактної ме-
режі (протяжність оборотного рейсу 43 км., з них 20,3 км. без 
наявної контактної мережі).

Також, у 2018 році КП «Міський тролейбус» було виконано 
капітально-відновлюваний ремонт 4 од. тролейбусів, які зна-
ходилися в експлуатації понад 20 років, а КП «Швидкісний 
трамвай» виконано капітальний ремонт 2 од. рухомого скла-
ду. У всіх відремонтованих машинах, в томі числі гібридних, 
встановлені автоматична система оголошення зупинок для 
інформування пасажирів, а також валідатори і QR коди. З їх 
допомогою можна здійснити безготівковий розрахунок або 
розплатитися за проїзд за допомогою телефону з відповідним 
додатком (Приват24).

Крім того, в рамках реалізації Програми підтримки кому-
нального транспорту, у 2019 році передбачено 30 млн. грн. 
на капітально-відновлювальний ремонт кузовів трамвайних 
вагонів, а також 20 млн. грн. на виконання капітально-віднов-
лювального ремонту тролейбусів із встановленням дизель-ге-
нераторних установок.

Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування забезпечують 6 автопідприємств: пу-
блічні акціонерні товариства «Північтранс» та «Дніпропетров-
ське АТП 11205», приватне підприємство «Одіум-Престиж», то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Приват-Автотранс», 
«Приваттранс», «Міський тролейбус» та 25 фізичних осіб-під-
приємців.

З метою ефективного виконання повноважень, покладених 
на Відділ, постійно залучалися представники контролюючих 
органів для здійснення перевірок виконання автоперевізни-
ками умов договорів на перевезення пасажирів на міських ав-
тобусних маршрутах загального користування та затвердженої 
міської маршрутної мережі пасажирського транспорту.

Так, з початку 2018 року відділом транспорту і зв’язку ви-
конкому Криворізької міської ради було здійснено 31 пере-
вірку роботи міського пасажирського транспорту загально-
го користування, у тому числі з залученням представників 
Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області та 
патрульної поліції м. Кривого Рогу.

За результатами вищевказаних заходів було перевірено 
близько 500 одиниць рухомого складу та складено представ-
никами Укртрансбезпеки 358 матеріалів щодо порушення ав-
топеревізниками діючого законодавства України (порушення 
режиму праці та відпочинку водіями, відсутність документів, 
передбачених ст.39 Закону України «Про автомобільний тран-
спорт», часткова або повна відсутність візуальної інформації в 
салонах автобусів, перевезення пасажирів рухомим складом з 
технічними несправностями).

По всіх складених матеріалах комісією Укртрансбезпеки у 
Дніпропетровській області були прийняті відповідні рішення 
про притягнення автоперевізників-порушників до відпові-
дальності.

Підвищення якості пасажирських перевезень – ключовий 
напрямок роботи міської ради та її виконавчого комітету. Це 
вкрай важливо для мешканців нашого міста враховуючи ни-
нішню складну економічну ситуацію в країні. В тих питаннях, 
де місто може підтримати людей, міська влада це робить.

Так, за ініціативою міського голови Ю.Г. Вілкула та за під-
тримки більшості депутатів міської ради, у міському бюджеті 
були передбачені кошти для закупівлі автобусів великої міст-
кості.

Наприкінці 2017 року комунальним підприємством КП 
«Міський тролейбус» проведена процедура закупівлі відпо-
відно до законодавства України 11 автобусів великої пасажи-
ромісткості Мінського автобусного заводу.

З січня 2018 року вищезазначені автобуси задіяні на місь-
ких автобусних маршрутах загального користування №228 
«пл. Визволення – зуп. «Рудозбагачувальна фабрика №1» 
(через мкр-н Даманський)», №228 А «пл. Визволення – зуп. 
«Рудозбагачувальна фабрика №1» (через 9 й квартал)» та 
№302 «пл. Визволення – Інгулець (через 95кв., пр-кт Півден- 
ний)».

Також, відповідно до рішення міської ради від 24.12.2015 
№66 «Про затвердження Програми розвитку підприємств 
міського електротранспорту на 2016-2020 роки», зі змінами, 

у 2018 році були передбачені кошти на придбання комуналь-
ного транспорту (8 тролейбусів та 3 автобуси) у фінансовий 
лізинг, які працюють на міських маршрутах громадського 
транспорту (міський тролейбусний маршрут №23 «ст. Рокувата 
– пл. Визволення» та міський автобусний маршрут №228 «пл. 
Визволення – зуп. «Рудозбагачувальна фабрика №1» (через 
мкр-н Даманський)»).

З вересня 2018 року КП «Міський тролейбус» розпочало 
обслуговувати автобусний маршрут №244 (придбано 3 авто-
буси середньої пасажиромісткості), який перевозить пасажи-
рів віддалених житлових масивів Центрально-Міського району 
– через Рудничне, в Степове і Рахманівку.

На вищезазначених міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування забезпечено перевезення пільгової катего-
рії громадян у повному обсязі та без обмежень та за одним з 
найнижчих тарифів в Україні – 4 грн.

З метою покращення пасажирських перевезень у місті не 
лише виділяються кошти для придбання нового рухомого 
складу та проведення капітально–відновлювальних робіт, а 
й ведеться активна робота у напрямку залучення фінансових 
ресурсів міжнародних фінансових організацій – інвестицій, 
кредитних коштів.

Завдяки тісній співпраці з Європейським Банком Рекон-
струкції та Розвитку на фінальній стадії реалізується проект 
«Оновлення тролейбусного парку м. Кривого Рогу», відповідно 
до якого передбачена закупівля 50 од. нових сучасних тро-
лейбусів, які значно покращать рівень надання послуг з пере-
везення пасажирів міським комунальним транспортом.

Відділ системно підходять до вирішення дуже важливого 
для криворіжців транспортного питання, адже придбання су-
часних тролейбусів це лише один з етапів розвитку муніци-
пального транспорту, який має бути комфортним, зручним і, 
найголовніше, доступним для пасажирів.

З метою покращення обслуговування мешканців та гос-
тей міста у сфері пасажирських перевезень шляхом удоско-
налення міської маршрутної мережі пасажирського тран-
спорту, паралельно з придбанням комунального транспорту, 
була розроблена нова маршрутна мережа міста, пріорите-
том якої є комунальний транспорт та автобуси середньої та 
великої пасажиромісткості. Нові, більш зручні та комфорт-
ні для криворіжців графіки руху почнуть діяти вже у 2019  
році.

У новій маршрутній мережі помітно скоротиться залежність 
від «маршруток» – на двадцяти семи популярних маршрутах 
(№№3, 205, 208, 210, 223, 231, 250, 255 та інших) буде підви-
щений клас автобусів – з малої до середньої пасажироміст-
кості. Крім того, для зручності пасажирів ми змінюємо режим 
руху автобусів. На 38 автобусних маршрутах режим «маршрут-
не таксі» буде переведено в «звичайний». З введенням нового 
режиму вони зобов’язані будуть дотримуватися і чітко викону-
вати затверджений графік руху.

Найбільші зміни очікуються в роботі міського електротран-
спорту. Дуже важливо, що, не дивлячись на відмову на держав-
ному рівні в фінансуванні пільг на проїзд в муніципальному 
транспорті, в Кривому Розі і в 2019 році він буде збережений. 
За дорученням міського голови в бюджеті 2019 року перед-
бачені кошти для забезпечення пільгового проїзду в муніци-
пальному транспорті.

З метою підвищення ефективного контролю за водіями 
транспортних засобів, рухомий склад, який задіяний на місь-
ких автобусних та тролейбусних маршрутах загального корис-
тування було обладнано приладами GPS-моніторингу.

Завдяки впровадженню системи, перевізник має змогу від-
слідковувати маршрут автобуса, дотримання графіка, опти-
мальність швидкісного режиму через фіксацію всіх недоліків 
у режимі реального часу та автоматичну підготовку звітів за 
цими показниками за будь-який період часу.

Також для покращення інформування громадськості щодо 
роботи громадського транспорту міста інформація GPS-
моніторингу передається в мережі Інтернет через пошукову 
систему веб-сайту Easy Way. Система пошуку маршрутів гро-
мадського транспорту надала змогу мешканцям міста опера-
тивно дізнаватися місце знаходження транспортних засобів 
будь-якого міського автобусного маршруту загального корис-
тування, тролейбусів, а в найближчий час і трамваїв. Система 
не лише інформує мешканців міста про місцезнаходження 
громадського транспорту, а і допомагає обрати оптимальний 
маршрут пересування.

У місті Кривому Розі послуги з перевезення пасажирів та 
супутні послуги на залізничному транспорті надаються струк-
турним підрозділом «Криворізька дирекція залізничних пе-
ревезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця». У 
місті функціонують 3 великі залізничні станції: «Кривий Ріг-
Головний», «Кривий Ріг», «Рокувата».

Для забезпечення мешканців міста приміськими та між-
міськими автомобільними перевезеннями функціонують 3 
автостанції та 1 каса публічного акціонерного товариства 
«Дніпропетровське обласне підприємство автобусних стан-
цій»: Криворі зька автостанція №1, автостанція №2, Тернівська 
автостанція та Інгулецька каса.

У 2018 році Відділ продовжував здійснювати координацію 
комунальних підприємств «Криворіжавтотранс», «Міжнарод-
ний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради та «Авто-
база №1».

Комунальне підприємство «Криворіжавтотранс» забезпе-
чує підприємства та організації міста й прилеглих до нього 
районів послугами технічного контролю колісно-транспортних 
засобів та знаходиться на самофінансуванні. З метою надання 
якісних послуг, у 2018 році на підприємстві було продовжено 
заміну морально застарілого обладнання на сучасне, яке від-
повідає вимогам європейських стандартів.

Комунальне підприємство «Автобаза №1» надає автотран-
спортні послугу органам місцевого самоврядування та іншим 
юридичним і фізичним особам. Також, підприємство здійснює 
діяльність у таких напрямках: надання послуг автотранспорту, 
шиномонтажу автомобілів, стоянки автотранспорту, надання в 
оренду легкових автомобілів.

Кривий Ріг має сучасний аеропорт, який в 1986 році одер-
жав статус міжнародного, а з 2001 року знаходиться в кому-
нальній власності міста. Аеропорт має злітно-посадкову смугу 
довжиною 2500 метрів, шириною 42 метри. Наявність необ-
хідних служб, спеціального обладнання, зручного місця роз-
ташування дає змогу цілодобово приймати літаки майже всіх 
класів. Пропускна спроможність – 9 операцій (зліт – посадка) 
на годину.

В 2018 році виконувалися міжнародні авіарейси до Єгипту 
(Шарм-Ель-Шейх) та Туреччини (Даламан та Анталія).

Всі рейси проходили з максимальним заповненням літака 
до 170 пасажирів. Варто зазначити, що такі авіаперевезення 
користуються попитом не тільки у криворіжців, серед пасажи-
рів також були мешканці Кропивницького, Дніпра, Запоріж- 
жя.

За 2018 рік аеропортом було забезпечено переліт близько 
22 тис. пасажирів; оброблено 19,3 тонн вантажу та обслугова-
но 706 авіарейсів.

Нерегулярні міжнародні чартерні рейси виконувалися до 
Каїру (Єгипет), Вільнюсу (Литва), Піскари (Італія), Анаби (Анго-
ла), Мінськ (Республіка Білорусь), Рига (Латвія), Белград (Сер-
бія), Тбілісі (Грузія), Кишинів (Молдова), Бейрут (Ліван).

З міського бюджету були виділені кошти на фінансову під-
тримку аеропорту, які були використані на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями та ремонт обладнання.

У 2019 році комунальне підприємство «Міжнародний аеро-
порт Кривий Ріг» планує продовжити роботу щодо залучення 
нових авіакомпаній.

Місто забезпечують телефонним зв’язком 31 автоматизо-
вана телефонна станція міської телефонної мережі Комбіно-
ваного центру телекомунікацій №525 ДФ ПАТ «Укртелеком» 
ємністю 154 тис. номерів, 21 автоматизована телефонна стан-
ція операторів різних форм власності ємністю 90 тис. номерів 
та 8 відомчих автоматизованих телефонних станцій загальною 
номерною ємністю 12 тис. номерів.

Операторами зв’язку різних форм власності на сучасному 
технічному рівні з широким використанням цифрових техно-
логій здійснюється подальший розвиток міської телефонної 
мережі.

Послуги мобільного телефонного зв'язку в мiстi надають: 
приватні акціонерні товариства «МТС Україна», «Київстар», 
«Телесистеми України», «Сі-Ес-Ті-Інвест» та товариство з обме-
женою відповідальністю «Лайфселл».

Послугами поштового зв’язку населення міста забезпечуєть-
ся через мережу 61 відділення поштового зв’язку Центру по-
штового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції Українського 
Державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Робота Поштамту спрямована на модернізацію поштових 
послуг з впровадженням сучасних інформаційних технологій. 
З метою забезпечення більш швидкого та якісного обслуго-
вування споживачів з 2014 року підприємством реалізується 
проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через 
пошту», який дає можливість кожному мешканцю міста, заві-
тавши до відділень поштового зв’язку, отримати повну інфор-
мацію щодо адміністративних послуг та оформити досить ши-
рокий спектр дозвільних процедур.

В поточному році поштою оброблено та доставлено спожи-
вачам більше 5,7 млн. листів, 773 тис. посилок, 1,9 млн. при-
мірників газет та журналів, 711 тис. грошових переказів.

Впродовж 2018 року до Відділу надійшло 443 письмові 
звернення. Основні питання, з якими зверталися громадяни 
протягом року, були питання щодо відновлення роботи квар-
тирних телефонів, проводового радіомовлення, пільговий про-
їзд учасників бойових дій, у т.ч. учасників антитерористичної 
операції на сході України, пенсіонерів, інвалідів, дітей, дотри-
мання автоперевізниками норм діючого законодавства у сфері 
пасажирських перевезень тощо.

Звернення з питання відновлення роботи квартирних теле-
фонів в основному були пов’язані з крадіжками зловмисника-
ми кабельної продукції або пошкодженням лінії зв’язку.

Проведення Комбінованим центром телекомунікацій №525 
ДФ ПАТ «Укртелеком» ремонтно-відновлювальних робіт про-
тягом 2018 року ускладнювалося через відсутність кабель-
ної продукції не тільки на підприємстві, а й на рівні Центру 
– Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком». Тому терміни 
відновлення роботи телефонів та проводового радіомовлення 
тривалі.

Звернення стосовно пільгового проїзду учасників бойових 
дій, у т.ч. учасників антитерористичної операції на сході Укра-
їни, пенсіонерів, інвалідів, дітей зумовлене незабезпеченістю 
державою фінансовими ресурсами наданих громадянам соці-
альних пільг.

У 2019 році Відділ продовжить роботу щодо забезпечення 
організації перевезення пасажирів на міських маршрутах авто- 
 та електротранспорту, сприяння наданню послуг з перевезень 
пасажирів залізничним та авіаційним транспортом, телефон-
ного зв’язку, кабельного телебачення та Інтернету, здійснення 
перевірки виконання автоперевізниками умов договорів на 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування та координації підвідомчих Відділу 
комунальних підприємств та інше, що передбачено діючим за-
конодавством України та Положенням про Відділ.

Начальник відділу транспорту і зв’язку  
виконкому Криворізької міської ради  

С. СИРОТЮК
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Вівторок, 29 січня 2019 рокуОфіційно
Звіт про роботу управління з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  
виконавчого комітету Криворізької міської ради у 2018 році

Діяльність управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької 
міської ради (надалі – Управління) організовано відповідно до 
вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій та інших законодавчих актів.

Головним завданням органів управління цивільного захисту 
міста в 2018 році було підвищення ефективності функціонуван-
ня та посилення надійності ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетров-
ської області у м. Кривому Розі (надалі – міська ланка), змен-
шення негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

З цією метою підготовлено 6 рішень міської ради, 7 рішень 
виконкому міської ради, 3 розпорядження міського голови, 9 на-
казів керівника цивільного захисту міста.

Діяльність Управління була спрямована на визначення пер-
шочергових заходів щодо попередження надзвичайних ситуа-
цій та мінімізації їх наслідків для міста, а саме:

– забезпечення взаємодії між управлінням і підприємствами, 
установами та організаціями щодо обміну інформацією в сфері 
цивільного захисту;

– підтримання системи оповіщення населення міста у разі за-
грози або виникнення надзвичайних ситуацій у належному ста-
ні. У поточному році фахівцями управління постійно організову-
валися заходи з обслуговування та перевірки її працездатності 
й технічного стану;

– організація роботи міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення 
контролю за неухильним виконанням її рішень 
організаціями, установами та підприємствами 
міста. Було підготовлено та проведено 21 засі-
дання, на яких розглянуто 43 питання. Головни-
ми серед них були питання щодо: забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення міста у літній період 2018 року, по-
передження отруєнь грибами та захворювань на 
ботулізм; запобігання загибелі людей на водних 
об'єктах міста; підготовки систем життєзабез-
печення міста до зимового періоду 2018-2019 
років та заходи щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій в місті; покращення ста-
ну протипожежної безпеки та інші;

– організація роботи щодо приведення місь-
кого та районних органів з питань евакуації в 
готовність до виконання завдань за призначен-
ням;

– організація роботи щодо приведення за-
хисних споруд цивільного захисту у готовність 
до використання за призначенням;

– організація роботи щодо створення місь-
кого фонду захисних споруд цивільного захисту 
для вирішення питань щодо укриття населення 
(колективного захисту населення);

– організація роботи щодо створення та навчання територі-
альних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рів-
ня, територіального формування цивільного захисту місцевого 
рівня;

– організація роботи щодо створення та навчання об’єктових 
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

– на міських та обласних курсах цивільного захисту пройшли 
навчання 1166 осіб керівного й командного складу, робітників 
і службовців;

– організація роботи щодо завершення технічної інвентари-
зації захисних споруд цивільного захисту.

Підготовка органів управління і сил цивільного захисту міста 
та районів до дій за призначенням здійснювалася в ході спе-
ціальних навчань, тренувань й інших заходів, відповідно до 
Плану основних заходів цивільного захисту міської ланки на 
2018 рік, затвердженого наказом керівника міської ланки від 
11.01.2018 №1 «Про затвердження плану основних заходів ци-
вільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту Дніпропетровської області 
у м. Кривому Розі на 2018 рік». Зокрема, 22 лютого 2018 року 
прийнято участь в штабному тренуванні з органами управління 
та силами цивільного захисту міської ланки за темою: «Дії орга-
нів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дні-
пропетровської області у м. Кривому Розі з виконання завдань 
під час весняного льодоходу та повені», 16-17 жовтня 2018 року 
проведене штабне тренування з органами управління та силами 
цивільного захисту міської ланки на тему: «Дії органів управлін-
ня та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми 
єдиної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у 
м. Кривому Розі під час виконання завдань у складних умовах 
осінньо-зимового періоду 2018-2019 років»; 17 жовтня 2018 
року проведене штабне тренування з органами управління та 
силами цивільного захисту міської ланки на тему: «Дії органів 
управління та сил цивільного захисту ланки територіальної під-
системи ЄДС ЦЗ Дніпропетровської області у м. Кривому Розі 
при переведенні з режиму функціонування мирного часу в ре-
жим функціонування в умовах особливого періоду та виконання 
завдань під час реалізації оборонних заходів».

Прийнято участь в штабному тренуванні з органами управ-
ління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту Дніпропетровської області 

(надалі – ТП ЄДС ЦЗ Дніпропетровської області) на тему: «Дії 
органів управління та сил цивільного захисту ТП ЄДС ЦЗ Дні-
пропетровської області у разі виникнення надзвичайних ситу-
ацій у мирний час та в особливий період», а саме: 4-5 грудня 
2018 року проведене штабне тренування на тему: «Дії органів 
управління та сил цивільного захисту ланки ТП ЄДС ЦЗ Дніпро-
петровської області у м. Кривому Розі при переведенні з режиму 
функціонування мирного часу в режим функціонування в умо-
вах особливого періоду та виконання завдань під час реалізації 
оборонних заходів».

У ході тренувань було 
відпрацьовано ряд питань, 
зокрема: організація ро-
боти штабів з ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій; оповіщення ор-
ганів управління, сил ци-
вільного захисту, суб’єктів 
господарювання та на-
селення про загрозу або 
виникнення надзвичайних 
ситуацій; проведення за-
ходів з евакуації громадян 
при виникненні загрози 
для їх життя та здоров’я; 
підготовка персоналу, тех-
ніки, оснащення та пунктів 
управління до виконання 
завдань з ліквідації над-
звичайних ситуацій тощо.

Згідно з графіком на-
вчання населення м. Кри- 
вого Рогу на 25 консуль-
таційних пунктах житло-
во-експлуатаційних орга-

нізацій та товариств-управителів житлового фонду міста були 
організовані навчання населення правилам пожежної безпеки 
в побуті та громадських місцях.

Налагоджено всебічне співробітництво з телерадіокомпа-
ніями та друкованими виданнями міста з метою своєчасного, 
повного й об’єктивного інформування населення, органів місце-
вого самоврядування, інших установ і організацій щодо діяль-
ності у сфері цивільного захисту. До засобів масової інформації 
постійно надавалася оперативна інформація з питань протипо-
жежного захисту, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 
застереження щодо отруєння грибами, харчових отруєнь, пово-
дження в лісі, користування електроприладами та газовим об-
ладнанням у побуті тощо. Управлінням розміщено 21 статтю у 
ТОВ «Редакція Криворізької міської газети «Червоний гірник». 
Також цю інформацію розміщено на порталі «Криворізький ре-
сурсний центр» та на веб-сайті виконкому Криворізької міської 
ради в мережі Інтернет.

Здійснювались заходи щодо підготовки формувань цивіль-
ного захисту суб’єктів господарювання та населення міста до дій 
у надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру. 
В середніх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 
було організовано проведення Днів цивільного захисту та Тижня 
безпеки дитини. Показовий День цивільного захисту проведено 
на базі Криворізької загальноосвітньої школи №123, Тиждень 
безпеки дитини – на базі комунального комбінованого дошкіль-
ного закладу №76.

На Управління покладено завдання щодо координації ро-
боти зі створення матеріальних резервів для запобігання, лік-
відації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Створення, утри-
мання та поновлення місцевого резерву здійснюється коштом 
міського бюджету. У 2018 році було придбано для поповнення 
матеріального резерву будівельних матеріалів на загальну суму  
217,5 тис. грн., а саме: 1 000 листів шиферу 8-хвильового, 50 кг  
цвяхів, 5 куб.м дошки, 5 куб.м бруса, 402,48 кв.м скла віконного.

У 2018 році з метою надання допомоги з ліквідацій небез-
печних подій в Інгулецькому та Тернівському районах міста, з 
міського матеріального резерву виділено відповідні будівельні 
матеріали на суму 38 685,03 грн.

У 2018 році за кошти міського бюджету для непрацюючого 
населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного (ра-
діаційного) забруднення, закуплено 1215 протигазів захисних 
на суму 983 800,00 грн.

Удосконалено співпрацю з Криворізьким міським управлін-
ням Головного управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 Державним по-
жежно-рятувальним загоном Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській 
області та Державним воєнізованим гірничорятувальним (ава-
рійно-рятувальним) загоном Державної служби України з над-
звичайних ситуацій, а саме проведено уточнення розрахунків 
наявних сил та засобів цивільного захисту, а також відпрацьо-
вано плани реагування та взаємодії на можливі надзвичайні си-
туації в місті та щодо спільних дій в умовах ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

Працівниками комунального підприємства «Аварійно-ря-
тувальна мобільна служба рятування на воді» протягом 2018 
року здійснено 105 рейдів та патрулювань. Проведено 130 
профілактичних бесід з любителями зимової рибалки про 
правила поведінки на льоду та правила поведінки на воді.
Виконано водолазне обстеження та очищення дна 3 кому-
нальних пляжів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів, 
підготовлено 101 плавця-рятувальника на сезонні рятувальні 
пости. За підсумками 2018 року рятувальниками підприємства 
врятовано 2 людей.

У 2019 році основні зусилля в сфері цивільного захисту бу-
дуть зосереджені на:

– своєчасне реагування та ліквідацію наслідків надзвичай-
них ситуацій та небезпечних подій;

– створення на території міста міської системи централізо-
ваного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 
ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціо-
нування, підтримка в постійній готовності існуючої регіональної 
системи централізованого оповіщення;

– придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для 
непрацюючого населення та працівників органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування;

– впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем 
раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та опові-
щення;

– здійснення комплексу заходів під час можливого виник-
нення льодоходу, повені, паводку та протипожежних заходів в 
лісах і екосистемах міста;

– продовження накопичення матеріального резерву всіх 
рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних 
ситуацій;

– проведення тренувань і навчань органів управління і сил 
міської ланки;

– удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні 
ситуації на водних об’єктах, організація у місцях відпочинку на-
селення роботи рятувальних постів з необхідними рятувальни-
ми засобами;

– коригування (уточнення) планів цивільного захисту всіх 
рівнів на особливий період;

– підвищення ефективності інформаційно-роз’яснювальної 
роботи серед населення з питань безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту.

Начальник управління  
з питань надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту населення  

виконавчого комітету Криворізької міської ради  
С. ЖУПІНАС
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Звіт про роботу відділу  
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  

апарату міської ради і виконкому у 2018 році
Відповідно до чинного законодавства України відділом про-

водилась робота, спрямована на забезпечення взаємодії органів 
місцевого самоврядування з правоохоронними органами, військо-
вими формуваннями з питань зміцнення законності, правопорядку, 
захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, сприяння ді-
яльності та матеріально-технічному забезпеченню їх установ, ор-
ганізацію виконання заходів з оборонної роботи на території міста.

Координувались та контролювались заходи, спрямовані на 
профілактику правопорушень, протидію злочинності, усунення 
причин і умов, що спричиняють вчинення протиправних дій, 
зменшення впливу негативних чинників на стан криміногенної 
ситуації, передбачені міською Програмою громадського по-
рядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 
2020 року, затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2016 
№209 (зі змінами).

З метою виконання зазначених заходів з міського бюджету 
на придбання пально-мастильних матеріалів та технічних за-
собів виділено Головному управлінню Національної поліції в 
Дніпропетровській області (з цільовим призначенням для Кри-
ворізького відділу поліції) 5 000 000,00 грн., Департаменту па-
трульної поліції (з цільовим призначенням для полку патрульної 
поліції в місті Кривому Розі Управління патрульної поліції в Дні-
пропетровській області Департаменту патрульної поліції Націо-
нальної поліції України) – 3 889 537,00 грн., військовій частині 
3011 Національної гвардії України – 500 000 грн.

Наявність ряду таких чинників, як проведення операції 
Об’єднаних сил на сході країни, погіршення соціально-еконо-
мічного становища громадян, збільшення кількості незаконної 
зброї в населення, реформування органів внутрішніх справ та 
інших негативно впливали на стан криміногенної ситуації в місті.

Реалізація заходів Програми громадського порядку та громад-
ської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2020 року спри-
яла певному стримуванню росту злочинності в місті, по деяким 
видам злочинів досягнуто їх зменшення. До Єдиного реєстру 
досудових розслідувань внесено 141525 кримінальних право-
порушень, що на 1171 (11,3%) більше, ніж за 2017 рік (10354).  

Повідомлено про підозру за скоєння 5224 злочинів із числа за-
реєстрованих у поточному році (2017р. – 4710 (+514). Протягом 
2018 року до суду з обвинувальним актом направлено 5550 
кримінальних проваджень, що на 235 (4,4%) кримінальних про-
ваджень більше, ніж за 2017 рік (5315).

Вживались інші заходи, спрямовані на забезпечення закон-
ності, правопорядку, дотримання прав, свобод громадян міста.

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» здійснювалися заходи із забезпечення вико-
нання громадянами міста військового обов’язку.

Районні призовні комісії та військові комісаріати міста у квіт-
ні-травні та жовтні-грудні виконали план призову громадян на 
строкову військову службу та на військову службу за контрактом.

У 2018 році продовжував роботу Штаб допомоги криворізь-
ким військовослужбовцям, які виконують військовий обов’язок, 
створений у 2014 році з метою належної організації роботи з 
питань підтримки та допомоги криворізьким військовослужбов-
цям і працівникам органів внутрішніх справ України, які вико-
нують завдання в зоні проведення АТО та ООС на сході України.

Протягом 2018 року Штаб здійснював взаємодію з команду-
ванням військових частин для визначення найбільш актуальних 
питань, що потребують першочергового вирішення. Уживалися 
заходи з питань підтримки та допомоги криворізьким військо-
вослужбовцям, національним гвардійцям та працівникам орга-
нів внутрішніх справ України, які проходять службу в зоні про-
ведення АТО (ООС).

Так, з метою покращення побутових умов військовослужбов-
ців у пунктах постійної дислокації організовано та забезпечено 
ремонти приміщень та благоустрій територій військових частин, 
а саме:

– ремонт їдальні в/ч Т0400;
– ремонт зовнішнього освітлення в/ч 3011;
– асфальтування території, надання допомоги в ремонті по-

крівлі складів матеріально-технічних засобів в/ч А3283.
Протягом року членами Штабу здійснювались відвідування 

криворізьких військовослужбовців, які виконують військовий 

обов’язок у районі проведення АТО (ООС) у складі в/ч А1823, в/ч 
Т0400, в/ч 3011 з доставкою їм обладнання, необхідного для 
організації побуту в пунктах тимчасової дислокації, а також со-
лодощів, предметів гігієни, привітань, малюнків та подарунко-
вих наборів від учнів шкіл нашого міста.

Надавалась допомога в перевезенні особового складу вій-
ськових частин, працівників поліції в район виконання завдань 
АТО (ООС) та в зворотньому напрямку.

Штабом надана допомога ГО «Об'єднання солдатських ма-
терів Криворіжжя» в забезпеченні функціонування бази від-
починку «Окунь», на якій відпочивають учасники АТО та члени 
сімей загиблих учасників АТО.

Надано сприяння в організації Новорічних заходів для дітей 
військовослужбовців (допомога у встановленні та облаштуванні 
новорічної ялинки на військовому містечку Всебратське-2, ор-
ганізація новорічних вистав для дітей учасників АТО та ООС із 
врученням їм подарунків).

У 2018 році до відділу надійшло та розглянуто 245 письмо-
вих звернень. З них:

115 – з управління розгляду звернень громадян виконкому 
міської ради;

71 – з контакт-центру «Гаряча лінія обласної державної адмі-
ністрації» та «Урядової гарячої лінії»;

59 – на портал «Криворізький ресурсний центр».
Також до відділу надійшло 11 інформаційних запитів, які 

були опрацьовані та надані відповіді.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регу-

ляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом 
проводились заходи з періодичного відстеження діючого ре-
гуляторного акта та базового відстеження нового проекту регу-
ляторного акта «Про затвердження Правил додержання тиші в 
громадських місцях на території м. Кривого Рогу».

Начальник відділу взаємодії  
з правоохоронними органами  

та оборонної роботи апарату  
міської ради і виконкому Ю. ДІХТЯР

Звіт про роботу департаменту адміністративних послуг 
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Протягом 2018 року робота департаменту адміністративних 
послуг виконкому Криворізької міської ради була спрямована 
на забезпечення:

1. Зручності отримання послуг замовниками в 20 фронт-
офісах Центру адміністративних послуг «Віза»;

2. «Асортименту» послуг, яких потребують мешканці і підпри-
ємницька громада, у т.ч. за повноваженнями, одержаними від 
державних органів влади;

3. Простих і зрозумілих «правил гри» для суб’єктів звернень;
4. Додаткових сервісів для відвідувачів Центру адміністра-

тивних послуг «Віза»;
5. Персоніфікованої оцінки якості роботи службовців, які за-

безпечують прийом-видачу документів та надання послуг.
«Ми повинні створити доступні та комфортні умови для отри-

мання якісних послуг влади криворіжцями», – завдання міського 
голови Юрія Григоровича Вілкула, яке реалізовувалося департа-
ментом у 2018 році.

Виконком Криворізької міської ради був одним з перших 
в Україні, що розпочав роботу зі створення комфортних умов 
для отримання муніципальних послуг громадянами, суб’єктами 
господарювання за принципом «єдиного вікна». Центр функці-
онує вже понад 15 років (з урахуванням вимог законодавства 
у форматах Центру консультаційних, узгоджувальних процедур 
«Діалог», Дозвільного Центру, Центру надання адміністративних 
послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу») і за пері-
од роботи кількість щоденних звернень замовників послуг зрос-
ла в 36 разів (з 40 до 1430), кількість послуг, що надаються – у 
5 разів (з 57 до 290), чисельність адміністраторів у 4,5 раза (з 
10 до 45 осіб). Згідно з вимогами чинного законодавства знач-
но розширено завдання, обов’язки та функції адміністраторів 
(прийом документів щодо державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, юридичних осіб-підприємців, оформлення 
й видачі паспорта громадянина України з безконтактним елек-
тронним носієм).

У рамках реформування системи надання адміністративних 
послуг пріоритетними напрямами в роботі органів місцевого 
самоврядування Кривого Рогу є реалізація клієнтоорієнтовного 
підходу до обслуговування громадян, суб’єктів господарювання, 
створення доступних і комфортних умов для отримання якісних 
послуг влади членами територіальної громади міста Кривого 
Рогу. На сьогодні діє розгалужена мережа із 41 Офісу послуг 
органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу, 20 з них – 
фронт-офіси Центру (головний офіс, 7 територіальних підрозді-
лів та 8 паспортних офісів, два унікальних в Україні спеціальних 
автомобіля «Мобільні офіси муніципальних послуг» – пересувні 
центри адміністративних послуг (надалі – Мобільні офіси) та 
два мобільних автоматизованих робочих місця адміністраторів, 
державних реєстраторів (надалі – цифрові мобільні кейси).

За даними моніторингу Міністерства економічного розвит-
ку і торгівлі України роботи центрів надання адміністративних 
послуг за переліком адміністративних, інших публічних послуг 
(290) та щоденною чисельністю обслугованих замовників (1430) 
Центр адміністративних послуг «Віза» серед Центрів-лідерів в 

Україні. Ним надано 44% загаль-
ної кількості послуг ЦНАПів Дні-
пропетровської області.

Відповідно до Меморандуму 
про взаємодію у сфері надання 
якісних адміністративних, інших 
публічних послуг мешканцям міста 
Кривого Рогу між виконавчим ко-
мітетом Криворізької міської ради 
та підприємствами, організаціями, 
установами, повноважні представ-
ники яких беруть участь у роботі Центру адміністративних послуг 
«Віза», до складу Центру входять повноважні представники 35 
підприємств, організацій, установ міста, до яких упродовж 2018 
року звернулася майже 21 тисяча замовників послуг.

У Центрі ініційовано проекти, спрямовані на створення нових 
можливостей та зручностей для замовників адміністративних, ін-
ших публічних послуг (пілотні проекти «ВІЗА МОБІЛЬНА», «ВІЗА 
ЕЛЕКТРОННА»), спрощення технології надання послуг, підвищен-
ня їх доступності (пілотні проекти «Земельний офіс», «Послуги 
«одним пакетом» за «життєвими ситуаціями»), упроваджено нові 
технології електронного урядування – програмні продукти «Елек-
тронна система оцінки якості надання послуг» (надалі – ЕСОЯ), 
«Електронний архів», «Електронна система керування чергою».
«ВІЗА МОБІЛЬНА» – це пілотний проект міського голови, 

що має на меті створення нових можливостей для замовників 
в отриманні адміністративних, соціальних, інших публічних по-
слуг безпосередньо за місцем проживання, скорочення витрат їх 
часу та коштів на звернення до Центру.

Досвід роботи виконкому Криворізької міської ради з питань 
функціонування Мобільного офісу муніципальних послуг ви-
вчався Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Офісом реформи адміністративних послуг України, Дніпропе-
тровською обласною державною адміністрацією, Центром по-
літико-правових реформ, представниками 25 міст України.

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування у 2018 році», проведеного Міністер-

ством регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального гос-
подарства України до Дня місцевого 
самоврядування, проект виконкому 
міської ради «ВІЗА МОБІЛЬНА ДЛЯ КРИ-
ВОРІЖЦІВ» посів почесне третє місце.

У складі проекту:
Мобільний офіс – за період роботи 

(з грудня 2017 року) здійснив 158 виїз-
дів у віддалені селища та житлові маси-
ви м. Кривого Рогу, проїхав більше 7500 

км. За цей період обслуговано 9027 замовників послуг. У Мобіль-
ному офісі здійснюється надання тих же послуг, що і в Центрі, крім 
оформлення біометричних паспортів. Найбільш поширені питання, 
з якими звертаються до фахівців Мобільного офісу – це реєстра-
ція/зняття з реєстрації місця проживання громадян, реєстрація 
прав власності на нерухоме майно, бізнесу, соціальні питання 
(оформлення субсидій, компенсаційних виплат на комунальні по-
слуги, різних видів матеріальної допомоги), укладання договорів з 
підприємствами – надавачами послуг з водопостачання, з вивозу 
відходів. До участі в роботі Мобільного офісу залучалися медич-
ні працівники Центрів первинної медико-санітарної допомоги 
(оформлено понад 600 декларацій про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу), фахівці відділів обслуговування гро-
мадян (сервісних центрів) Головного управління Пенсійного фонду 
України у Дніпропетровській області. Замовників послуг Мобіль-
ного офісу цікавлять питання оформлення біометричних паспортів 
громадян України з безконтактним електронним носієм для виїзду 
за кордон. Пропозиції щодо необхідності їх оформлення в Мобіль-
ному офісі надходять на «гарячу» лінію Центру – щоденно.

28.11.2018 виконкомом міської ради придбано другий Мо-
більний офіс, перевагами якого є підвищена комфортність як для 
замовників, так і для службовців. Мобільний офіс обладнаний 
супутниковою антеною з системою автоматичного налаштуван-
ня. Для організації прийому та видачі документів з оформлен-
ня біометричних паспортів громадян України з безконтактним  
електронним носієм в Мобільному офісі є актуальним придбання 

мобільної робочої станції та отримання доступу 
до захищених каналів зв’язку Державної міграцій-
ної служби України.

Цифрові мобільні кейси – за період роботи 
надано 344 адміністративних, інших публічних 
послуг, у тому числі:

208 – літнім людям, віком старше 80 років;
81 – мешканцям з інвалідністю;
55 – криворіжцям, які тимчасово втратили 

працездатність.
Серед наданих послуг: реєстрація місця про-

живання громадян, реєстрація прав власності на 
нерухоме майно, соціальні послуги, оформлення 
біометричних паспортів громадян України, отри-
мання витягів з Державного земельного када-
стру, «пакетні» послуги.
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Звіт про роботу управління по роботі зі зверненнями громадян 
виконкому міської ради у 2018 році

У 2018 році до керівництва виконкому міської ради на-
дійшло 42 102 звернення, у порівнянні з 2017 роком кількість 
звернень збільшилася на 4%, з них 9852 письмові звернення, 
на особистому прийомі отримано 1053 звернення, від держав-
ної установи «Урядовий контактний центр» надійшло – 15679 
звернень, від контакт-центру «Гаряча лінія голови облдержад-
міністрації» – 8224, телефонних звернень до міського голови 
отримано 2028, електронних звернень на портал «Криворізький 
ресурсний центр» – 5266.

Основні питання у зверненнях, що надійшли до керівництва 
виконкому міської ради, залишилися незмінними: постачання 
послуг мешканцям будинків (тепло-, водо-, газо-, електропоста-
чання, зовнішнє освітлення, ремонт доріг) – 25132 звернення 
(58,2% від загальної кількості, збільшення у порівнянні з 2017 

роком на 0,8%), соціального захисту (насампе-
ред це питання надання матеріальної допомо-
ги) – 8887 (20,5%, зменшення на 1,8%), охорони 
здоров’я – 2900 (6,7%, збільшення на 1,2%), тран-
спорту і зв’язку – 1092 (2,5%, без змін), земельних 
відносин – 871 (2,0%, зменшення на 0,4%), освіти 
– 657 (1,5%, зменшення на 0,2%), житлової політи-
ки – 626 (1,5%, зменшення на 0,1%).

Все більше мешканців міста звертаються із за-
явами щодо отримання мате-
ріальної допомоги, більшість 
з них у зв’язку з недостатністю 
коштів на медичне лікуван-
ня. Кількість таких звернень 
за 2018 рік склала 6807, у 
порівнянні з 2014 роком 
кількість тих, хто звернувся, 
зросла майже удвічі. З метою 
підтримки мешканців міста, 
які опинилися у скрутному 
становищі, міською владою 
за останні 5 років було збіль-
шено у 4 рази кошти для на-
дання матеріальної допомоги 
мешканцям міста.

Протягом 2018 року на-
дійшло 2028 телефонних 
звернень до міського голови. 
Найбільш актуальними були 
питання:

1. Відновлення зовнішньо-
го освітлення.

2. Прочищення системи 
водовідведення.

3. Налагодження тиску холодного водопоста-
чання.

4. Відсутнє теплопостачання.
Спеціалістами управління було забезпе-

чено оперативний розгляд цих звернень або  

Мобільні додатки «Ваш Центр «Віза» і «Попередня реєстра-
ція в електронній черзі Центру «Віза». Щоденно до Центру, 7 його 
територіальних підрозділів, вже 8 Паспортних офісів попередньо  
реєструються в електронній черзі понад 200 замовників послуг.

Виконком Криворізької міської ради першим в Україні за-
провадив пілотний проект надання послуг «одним пакетом», що 
орієнтовані на «життєві ситуації». На сьогодні в рамках проекту 
через Центр надається 10 «пакетних» послуг.

Для зручностей землекористувачів – замовників послуг у 
«Земельному офісі» відпрацьовано алгоритми процедур з пи-
тань містобудування, землекористування та відокремлений при-

йом з цих питань. У «Земельному офісі» працюють 3 адміністра-
тори Центру, фахівці департаменту регулювання містобудівної 
діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької місь-
кої ради та відділу у Криворізькому районі Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

Виконком Криворізької міської ради перший серед ви-
конкомів міських рад Дніпропетровської області отримав по-
вноваження з оформлення паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм інформації. Відповідно до 
розпорядження міського голови від 30.08.2017 №188-р «Про 
затвердження заходів щодо організації роботи «Паспортних 
офісів» Центру адміністративних послуг «Віза» у приміщен-
нях виконкомів районних у місті рад» на теперішній час, крім  

головного Паспортного офісу Центру адмі-
ністративних послуг «Віза» (пл. Молодіжна, 
1), забезпечено функціонування 7 паспорт-
них офісів: у Центрально-Міському, Довгин-
цівському, Тернівському, Інгулецькому (2), 
Саксаганському та Покровському районах, а 
це 53% тих, які є в органах місцевого само-
врядування Дніпропетровської області. За 
період роботи ними обслуговано 18 395 за-
мовників послуг.

Активному зворотному зв’язку з громадою 
сприяє результативна робота 
«гарячої» телефонної лінії Цен-
тру – 0 800 500 459, послугами 
якої вже скористалися 8  335 
громадян, суб’єктів господарю-
вання, вивчення думки меш-
канців міста через інтерактивне 
опитування на офіційному веб-сайті Криворізької 
міської ради та її виконавчого комітету в рубриці 
«Активний громадянин». З початку його запрова-
дження (червень 2017) проведено 12 опитувань, 
участь у яких взяли 12  498 активних криворіжців. 
Ефективна дія краудсорсинг-проекту «Ваш Центр 
послуг – просто, доступно, якісно» забезпечила ін-
формування мешканців міста щодо 655 медійних 
заходів.

У звітному періоді освоєно 1  478  727 грн., спрямованих 
на реалізацію заходів щодо створення комфортних умов для 
отримання доступних, якісних адміністративних, інших публіч-
них послуг членами територіальної громади міста Кривого Рогу 
шляхом удосконалення системи муніципального менеджменту, 
упровадження нових технологій та інструментів електронного 
урядування, електронної демократії в роботі Центру адміні-
стративних послуг «Віза». Для забезпечення його інформацій-
но-комунікаційної інфраструктури та впровадження власного 
веб-порталу, придбано програмне забезпечення для автомати-
зації серверу та електронного архіву Центру. Наразі проводяться 
заходи з їх наповнення змістовною інформацією, відпрацьову-
ється інтеграція з програмним продуктом «ЕСОЯ» та подальшою 
оптимізацією мережевої інфраструктури.

Модернізовано версію програмних продуктів «Електронна 
черга» з можливістю попереднього запису на прийом до адміні-
страторів як безпосередньо в приміщенні Центру, так і віддале-
но, через мережу Інтернет.

З метою створення необхідних зручностей в отриманні адмі-
ністративних, інших публічних послуг придбано сучасні інфор-
маційні сенсорні кіоски, у тому числі для людей з особливими 
потребами.

З метою підвищення рівня задоволеності споживачів Центру 
якістю надання адміністративних, інших публічних послуг, мак-
симального втілення клієнтоорієнтованого підходу при обслу-
говуванні відвідувачів, організації єдиних стандартів надання 
адміністративних, інших публічних послуг у Центрі рішенням 
міської ради від 26.12.2018 №3310 затверджено Програму роз-
витку Центру адміністративних послуг на 2019 – 2021 роки.

Реалізація заходів Програми забезпечить:
 – для громадян, суб’єктів господарювання – отримання ад-

міністративних, інших публічних послуг у комфортних, доступ-
них та безбар’єрних умовах в облаштованому належним чином  
Центрі, його територіальних підрозділах, Паспортних офісах, ін-
ших віддалених місцях для роботи адміністраторів;

– для адміністраторів, державних реєстраторів, інших по-
садових осіб, долучених до надання адміністративних, інших 
публічних послуг – належні умови роботи, системні заходи з 
підвищення кваліфікації;

– для громади – прозорі відкриті умови надання адміністра-
тивних, інших публічних послуг, збільшення надходжень до міс-
цевого бюджету за їх надання, а також:

– запровадження єдиних стандартів надання адміністратив-
них, інших публічних послуг у Центрі;

– максимальне втілення клієнтоорієнтовного підходу в про-
цес надання адміністративних, інших публічних послуг;

– формування високого рівня довіри населення, громадських 
організацій до виконкому Криворізької міської ради у сфері на-
дання адміністративних послуг;

– визнан-
ня внеску міс-
та Кривого Ро- 
гу в успішну 
реалізацію ре- 
форми у сфері 
надання адмі-
ністративних 
послуг в Укра-
їні.

Ми рефор-
муємо те, чого бажають люди і підприємницька громадськість. 
Під керівництвом міського голови створюємо новий формат 
Офісів послуг: Приязну адміністрацію – з повагою до людей!

Директор департаменту  
адміністративних послуг

виконкому Криворізької міської ради  
Н. РОМАНОВСЬКА

Кількість звернень громадян до керівництва виконкому міської ради

Найбільш актуальні питання, порушені у зверненнях громадян  
у 2018 році

Кількість коштів, що були виділені для надання  
матеріальної допомоги мешканцям міста

Офіційно
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надано пояснення щодо вирішення проблемного питання.
Все більшої популярності серед мешканців міста набира-

ють електронні звернення на портал «Криворізький ресурсний 
центр», всього на цей ресурс у минулому році було направлено 
5266 звернень. У 2018 році було створено мобільний додаток 
і мобільну версію, завдяки яким звернення на портал можна 
направити безпосередньо із смартфона. Передбачена технічна 
можливість додавати до звернення фото-, аудіо- та відеомате-
ріали допомагає виконавцям чіткіше оцінювати проблемне пи-
тання, що впливає на оперативність його вирішення.

У 2018 році на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької 
міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет було 
розміщено 27 електронних петицій, з них 2 петиції набрали необ-
хідну кількість голосів і були внесені на розгляд міської ради. Від 
громадського об’єднання надійшло 22 петиції, що набрали необ-
хідну кількість голосів, і також були розглянуті міською радою.

Управлінням по роботі зі зверненнями громадян систематич-
но здійснювались перевірки проведення особистих прийомів 
громадян керівниками підприємств – надавачів комунальних 
послуг. Відповідно до графіка було перевірено ведення діло-

водства за зверненнями громадян у виконкомах районних у 
місті рад. Щотижнево та щомісячно проводилися моніторинги 
та аналізи звернень.

У виконкомі Криворізької міської ради створено всі умови 
для реалізації громадянами конституційного права на звернен-
ня, вживаються заходи щодо забезпечення всебічного розгляду 
звернень громадян, оперативного вирішення проблемних питань.

Начальник управління по роботі  
зі зверненнями громадян виконкому міськради  

В. ЧОРНИЙ

Офіційно

Звіт про роботу відділу з питань захисту прав споживачів 
апарату міської ради і виконкому у 2018 році

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради 
і виконкому спрямовує свою діяльність на дотримання законних 
прав громадян, як споживачів продукції (товарів, робіт, послуг): 
надає консультації з питань захисту прав споживачів, розгля-
дає звернення, надає допомогу у складанні заяв-претензій до 
суб’єктів господарювання та листів до органів виконавчої вла-
ди у сфері захисту прав споживачів, проводить інформаційно-
роз'яснювальну роботу серед населення, як громадян-спожива-
чів так і суб’єктів господарювання.

За 2018 рік до відділу звернулось понад 2000 громадян, у 
тому числі на особистий прийом – 905 громадян, письмово – 84, 
електронною поштою – 53, а також за телефоном «гарячої лінії», 
під час проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів.

Аналіз звернень громадян свідчить, 2% їх стосується якості 
продовольчих товарів; 68% – якості непродовольчих товарів; 
28% – якості наданих послуг (робіт), 2% – якості обслуговування.

З метою оперативного вирішення проблемних питань гро-
мадян-споживачів направлено 84 листа до центральних органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів та до суб’єктів госпо-
дарювання (продавців товарів, надавачів послуг), що дало мож-
ливість громадянам-споживачам у більшості випадків відстояти 
свої права і інтереси в досудовому порядку або у суді, а також 
припинити правопорушення.

Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної 
функції органів місцевого самоврядування на даний час не за-
кріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань 
(повернення грошових коштів, заміна товарів, виконання робіт, 
надання послуг) вирішено на користь споживачів на загальну 
суму понад 167 тис. грн., у інших випадках надано роз’яснення 
відповідно до норм чинного законодавства України.

Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд звер-
нення громадян. Це відсутність розрахункових документів, що 
засвідчують факт купівлі (замовлення) продукції, відсутність чіт-
ких договірних відносин між споживачем та виконавцем робіт 
(послуг), неможливість визначити місцезнаходження суб’єкта 
господарювання.

Слід зазначити, у разі необхідності до вирішення проблемних 
питань городян залучаються спеціалісти підрозділів виконкому 
міської ради та районних у місті рад, фахівці Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, 
Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-про-
мислової палати, центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, державного підприємства «Кривбасстандарт-
метрологія», податкової служби, представники правоохоронних 
органів, мас-медіа, заявники-споживачі (за згодою).

Не менш проблемним залишається питання функціонування 

стихійної торгівлі в місті. Воно не регулюється законодавством 
про захист прав споживачів. Це питання віднесено до повно-
важень правоохоронних органів. 

Однак, відділом проводиться роз’яснювальна робота серед 
населення, з метою підвищення поінформованості мешканців 
міста в частині підтримки дій влади і правоохоронних органів, 
спрямованих на недопущення на території міста торгівлі про-
дукцією з рук у невстановлених місцях.

Задля вирішення проблемних питань у сферах торгівлі й на-
дання послуг, захисту прав споживачів міською владою розро-
блено комплекс дій, направлених на удосконалення механізмів 
припинення правопорушень, збалансування інтересів бізнесу і 
споживачів.

З метою припинення правопорушень відділ щотижнево при-
ймає активну участь у рейдових заходах з питань функціону-
вання об’єктів бізнесу, обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, з формування переліків місць розміщення пересувних 
тимчасових споруд на об’єктах комунальної власності під час 
проведення сезонних ярмарків, соціально-економічного захис-
ту найманих працівників, під час яких суб’єктам господарюван-
ня надаються роз’яснення норм законодавства та рекомендації 
щодо усунення виявлених недоліків.

Проведені спостереження свідчать про необхідність підви-
щення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й без-
пеки товарів і надання послуг, отримання повної, достовірної 
й своєчасної інформації про суб’єкта господарювання та про 
продукцію (товари, роботи, послуги), правильності здійснення 
розрахунків.

Ураховуючи аналіз звернень громадян та результати моніто-
рингу дотримання суб’єктами господарювання норм законодав-
ства, яким охоплено понад 900 об’єктів бізнесу, основна робота 
спрямована на підвищення свідомості суб’єктів господарювання 
в питаннях дотримання ними прав і інтересів споживачів, а та-
кож на посилення пильності та обачності громадян-споживачів 
при виборі продукції (товарів, робіт, послуг).

З початку 2018 відділом проведено понад 400 інформаційно-
роз’яснювальних заходів для споживачів та суб’єктів господарю-
вання: надання консультацій, проведення інформаційних зу-
стрічей, навчань, семінарів, виступів на теле- та радіопередачах, 
надання інтерв’ю представникам місцевих мас-медіа.

При проведенні інформаційних заходів, які проводяться у 
відповідності до календарних планів виконкому міської ради, 
у виступах на радіо-, телепередачах товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ 
РІГ», комунального підприємства телерадіокомпанії «Руда-
на», філії публічного акціонерного товариства «Національна  

суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіо-
нальна дирекція «Криворіжжя», комунального підприємства 
редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний 
гірник» постійно надаються поради й застереження щодо пра-
вильності придбання продовольчих й непродовольчих товарів, 
замовлення будь-яких послуг та порядку вирішення спірних 
питань, а також рекомендації суб’єктам господарювання щодо 
дотримання норм законодавства про захист прав споживачів 
і про працю, правил торгівлі й надання послуг та належного 
рівня обслуговування населення.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей зі 
споживачами у навчальних закладах, у Територіальних центрах 
соціального обслуговування одиноких непрацездатних гро-
мадян, у районних радах ветеранів, на ринках міста, виступи у 
«прямих ефірах» засобів масової інформації.

Для тих городян, які володіють навичками роботи в мережі 
Інтернет, на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради 
створена сторінка з питань захисту прав споживачів, розміщено 
понад 600 актуальних інформацій: корисних порад споживачам, 
рекомендацій суб’єктам господарювання, зразків заяв-претензій 
до суб’єктів господарювання, звіт про роботу відділу тощо. Дану 
інформацію також можна отримати на порталі Криворізький ре-
сурсний центр або у мобільному додатку «Мій Кривий Ріг Smart 
City» – у програмному модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор» – 
«Навчальний майданчик» – «Захист прав споживачів».

З метою підвищення рівня інформаційної обізнаності 
суб’єктів господарювання відділ щотижнево здійснює напов-
нення сегментів мобільної інформаційної споруди «Рупор для 
підприємців», створеної у квітні поточного року та розміщеної 
в приміщенні зали № 3 Центру адміністративних послуг «Віза», 
актуальними повідомленнями для суб’єктів господарювання. У 
поточному році розміщено понад 130 інформаційних матеріа-
лів, які стосуються порядку впровадження торговельної діяль-
ності, надання послуг та належного рівня обслуговування насе-
лення міста.

Завдяки проведеним інформаційно-роз’яснювальним захо-
дам, забезпечено загальнодоступність і відкритість інформації 
у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень інформова-
ності та правової обізнаності споживачів щодо їх законних прав 
та рівень правової грамотності суб’єктів господарювання.

Діяльність відділу перебуває на постійному контролі постій-
ної комісії міської ради з питань регуляторної політики та під-
приємництва.

Начальник відділу з питань  
захисту прав споживачів  

апарату міської ради і виконкому Н. САВЕНКО

Звіт про роботу юридичного управління  
виконкому міської ради у 2018 році

Юридичне управління виконкому міської ради (надалі – 
Управління):

– є структурним підрозділом виконавчого комітету міської 
ради;

– підконтрольне та підзвітне міській раді, підпорядковане її 
виконкому та міському голові.

У своїй діяльності Управління керується Конституцією та за-
конами України, актами Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, при-
йнятими відповідно до Конституції та законів України, рішен-
нями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями 
міського голови, ДСТУ ISO/ІЕС 27001:2015, Регламентами Кри-
ворізької міської ради та виконавчого комітету Криворізької 
міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Управління на підставі, у межах повноважень та в спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України, основною 
метою своєї діяльності має забезпечення реалізації засад та 
гарантій здійснення місцевого самоврядування, судовий захист 
прав та інтересів територіальної громади міста Кривого Рогу, 
органів місцевого самоврядування.

Основними напрямками діяльності Управління є:
– організація правової роботи у виконкомі міської ради від-

повідно до вимог чинного законодавства України;
– представництво, захист прав і законних інтересів терито-

ріальної громади міста Кривого Рогу в особі міської ради та її 
виконавчих органів, в межах наданих повноважень;

– відстеження, опрацювання та практичне застосування но-
вого законодавства України, здійснення інформаційно-аналі-
тичної роботи;

– оптимізація доступу громадян, суб’єктів господарювання 
до інформаційних ресурсів міста, віднесених до його компе-
тенції, шляхом підвищення рівня їх відкритості за рахунок 
створення нових можливостей і зручностей, забезпечення 
зворотного зв’язку.

Робота юридичного управління за 2018 рік спрямовувалася 
на організацію правової роботи, щодо правильного застосуван-
ня, неухильного додержання та запобігання невиконанню вимог 
актів законодавства міською радою, виконавчим комітетом, ке-
рівниками та працівниками його структурних підрозділів під час 
виконання покладених на них завдань.

Управлінням на постійній основі здійснюється правова екс-
пертиза проектів актів органів місцевого самоврядування та їх 
аналіз на предмет відповідності їх нормам чинного законодав-
ства, а саме: проектів рішень, що вносяться на розгляд міської 
ради та її виконкому, розпоряджень міського голови. У разі ви-
явлення недоліків та невідповідностей надаються консультації, 
зауваження та пропозиції їх розробникам щодо усунення.

У разі звернення до спеціалістів Управління, надається допо-
мога (методична та практична) з посиланням на діючі норми за-
конодавства у відповідних напрямках, консультації працівникам 
департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів 
міської ради з правових питань, що виникають у їх практичній 
діяльності, пов’язаних з виконанням покладених на них завдань 
та функціональних обов’язків.

Спеціалісти Управління приймали участь у засіданнях по-
стійних комісій міської ради, постійних і тимчасових комісій її 
виконкому, у громадських обговореннях регуляторних актів та 
інших заходах, які проводилися органами місцевого самовря-
дування.

Управління активно долучається до опрацювання та вирі-
шення актуальних питань діяльності міської ради та її виконко-
му, які порушуються на галузевих нарадах, засіданнях, а також 
приймає активну участь у розробці перспективних напрямів і 
планів розвитку міста, шляхом внесення пропозицій на підставі 
вивчення та аналізу законодавства із актуальних питань.

Відстеження, опрацювання та практичне застосування ново-
го законодавства України, здійснення інформаційно-аналітичної 
роботи є дуже важливим напрямком роботи Управління.

Управлінням постійно доводяться до відома відповідних під-
розділів за напрямками роботи зміни у законодавчій базі Украї-
ни, з подальшою можливістю ознайомлення працівників депар-
таментів, відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської 
ради. За необхідності надаються пропозиції управління під час 
розробки нових та рекомендації щодо удосконалення діючих 
актів міської ради та її виконкому.

У своїй діяльності Управлінням здійснюється опрацювання 
кореспонденції, яка надходить до міської ради та її виконкому 
від органів державної влади, органів та підрозділів прокура-
тури, Національної поліції, Служби безпеки України, листів від 
департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підроз-
ділів виконкому міської ради, виконкомів районних у місті рад, 
депутатських та адвокатських запитів, а також листів та запитів 
підприємств, установ і організацій міста різних форм власності.

З метою охорони та сприяння реалізації прав, свобод і закон-
них інтересів людини і громадянина, забезпечення довіри сус-
пільства до служби в органах місцевого самоврядування, на ви-
конання вимог чинного законодавства щодо конституційних прав 
громадян на звернення до органів місцевого самоврядування та 
їх посадових осіб, а також на доступ до публічної інформації, в 
Управлінні на постійній основі здійснюється робота із всебічного, 
повного, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень, листів, 
скарг та пропозицій, а також інформаційних запитів громадян та 
юридичних осіб, у тому числі тих, що надходять через офіційний 
веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету і на 
портал «Криворізький ресурсний центр».

Спеціалісти Управління приймають участь в опрацюванні 
електронних петицій, адресованих міській раді та її виконкому.

У 2018 році Управлінням було опрацьовано вхідної докумен-
тації у кількості 3649 шт., переважну більшість якої становить 
кореспонденція від органів судової влади та Державної вико-
навчої служби.

Здійснивши опрацювання вищезазначеної кореспонденції 
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Управлінням було підготовлено 1809 письмових відповідей.
У відсотковому співвідношенні загальну кількість опрацьо-

ваної за рік вхідної кореспонденції можна привести у вигляді 
діаграми наступним чином:

Управління здійснює представництво, захист прав і законних 
інтересів територіальної громади міста Кривого Рогу в осо-
бі міської ради та її виконавчих органів. Зазначена діяльність 
реалізується шляхом ведення претензійно-позовної роботи. 
Управління здійснює підготовку та юридичний супровід судових 
справ, у яких Криворізька міська рада, її виконком, департамен-
ти відділи, управління виступають позивачами, відповідачами, 
третіми особами.

За звітний період спеціалісти Управління брали участь у роз-
гляді 493 справ різних категорій, що були предметом розгляду 
судів загальної та спеціальної юрисдикції всіх рівнів, прова-
дження по яким порушено в 2018 році та за попередні періоди.

Загальна кількість судових слухань у справах, в яких спеці-
алісти юридичного управління приймали участь у звітному пе-
ріоді, становить близько 1442, у тому числі майже 420 судових 
засідань проводились за межами території міста.

Впродовж 2018 року до Криворізької 
міської ради та її виконавчих органів було 
пред’явлено 268 позовних заяв:

– 268 позовних заяв в порядку цивіль-
ного судочинства, предметом спору по яким 
було визнання права власності на спадкове 
майно, визнання часток у спільному майні, 
визнання права власності за набувальною 
давністю щодо об’єктів індивідуальної жит-
лової забудови, усунення перешкод у ко-
ристуванні власністю, установлення фактів, 
що мають юридичне значення та ін.

– 140 справ, віднесених до юрисдикції 
господарського суду, спори в яких пов’язані 
зі здійсненням господарської діяльності, а 
саме стягнення заборгованості по орендній 
платі за користування нерухомим майном, 
повернення комунального майна, розірван-
ня договорів оренди з причини невиконан-
ня зобов'язань, заявлення майнових ви-
мог до боржника, справи про банкрутство,  
тощо.

– 71 справа в порядку адміністративного судочинства, з 
розгляду спорів у сфері публічно-правових відносин , у тому чис-
лі оскарження рішень, дій чи бездіяльності Криворізької міської 
ради або її виконавчих органів.

– 14 справ кримінального провадження.
Спеціалістами Управління ведеться планомірна претензійно-

позовна робота, яка спрямована на захист інтересів громади в 
сфері несвоєчасного або взагалі невнесення орендної плати, 
використання земельних ділянок та іншого майна комунальної 
власності міста без належно оформлених правоустановчих до-
кументів, інше.

За даними категоріями справ, відповідно до рішень судових 
органів майнового характеру, ухвалених впродовж 2018 року, 
до міського бюджету підлягають стягненню 1 785 863 грн., по-
вернуто із користування юридичних і фізичних осіб за рішення-
ми суду – 5 земельних ділянок, 4 об’єкта комунальної власності, 
6 об’єктів визнано безхазяйними та передано до комунальної 
власності міста.

За звітний період за заявами боржників було переглянуто 
раніше винесені судові рішення по 3 справам у зв’язку з ново-
виявленими обставинами на суму 404 635 грн., за результата-
ми перегляду ухвалені судові рішення на користь Криворізької 
міської ради чим підтверджено правомірність стягнення до 
міського бюджету зазначених грошових коштів.

З метою виконання судових рішень, Управлінням, по мірі 
надходження, виконавчі документи скеровуються до відповід-
них органів державної виконавчої служби.

Так, за 2018 рік у повному обсязі виконані 19 судових рішень 
в сфері земельних правовідносин та комунальної власності міс-
та, з них: 16 майнових – на загальну суму 504 762 грн., крім 
того 3 немайнових – щодо зобов’язання повернути до кому-
нальної власності міста об’єкти нерухомості. По 24 виконавчим 
документам здійснюється відрахування з доходів боржни- 
ків.

Юридичним управлінням виконавчого комітету і у подаль-
шому буде проводитися планомірна та результативна робота 
спеціалістами управління у відповідності до наданих повно-
важень.

Начальник юридичного управління
виконкому міської ради В. ГОЖІЙ

Офіційно
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Звіт про роботу відділу з питань внутрішньої політики  
апарату міської ради і виконкому у 2018 році

Діяльність відділу протягом року була спрямована на реаліза-
цію державної й місцевої політики в напрямі аналізу й прогно-
зування розвитку суспільно-політичних процесів у місті, сприяння 
органам місцевого самоврядування в роботі з громадськими ор-
ганізаціями, політичними партіями, релігійними громадами.

Відкритість у діяльності органів влади є однією з вимог роз-
будови громадянського суспільства. Особливе значення це має на 
місцевому рівні, тому що саме тут влада найбільш наближена до 
населення та тісно співпрацює з громадськістю.

Одним із напрацювань у питанні взаємодії органів місцево-
го самоврядування з громадськістю є систематичне проведення 
Єдиних днів інформування населення. У 2018 році було заплано-
вано і проведено 12 днів інформування (84 інформаційні акції), 
у межах яких відбулися інформаційні зустрічі, лекції, бесіди на 
підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах 
міста.

За звітний період головними темами Єдиних днів інформу-
вання були: «100-річчя проголошення незалежності Української 
Народної Республіки»; «День Соборності України»; «День пам’яті 
Героїв Крут (до 100-річчя бою під Крутами)»; «День Героїв Не-
бесної Сотні»; «100-річчя затвердження Тризуба державним 
гербом Української Народної Республіки»; «Початок Української 
революції 1917-1921 років та створення Української Центральної 
Ради»; «Соціальний захист громадян України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території та зони проведення антитерорис-
тичної операції»; «Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області»; «До 
відзначення 120-ї річниці від дня народження Головного отамана 
Холодного Яру Костя Пестушка (Степового-Блакитного)»; «Про ро-
боту центрів надання адміністративних послуг з обслуговування 
громадян і суб’єктів господарювання області»; «Українська Друга 
світова. До Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні»; «80-ті роковини Великого 
терору – масових політичних репресій 1937-1938 років»; «День 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні»; «До Дня 
Конституції України»; «До Дня Державного Прапора України, 27-ї 
річниці незалежності України та 100-річчя відродження україн-
ської державності»; «Право громадян України на соціальне об-
слуговування»; «День Гідності та Свободи»; «День пам’яті жертв 
голодоморів» та інші.

На всіх зустрічах, окрім розгляду основних питань, населення 
інформувалося про актуальні питання зовнішньої та внутрішньої 
політики держави, діяльність органів місцевого самоврядуван-
ня. Зокрема, висвітлювалися питання: «Про відкриття у Кривому 
Розі першого на Дніпропетровщині Центру допомоги жінкам, 
постраждалим від домашнього насильства»; «Про проект «ВІЗА» 
МОБІЛЬНА»; «Нове у наданні пільг та призначенні субсидії»; «Про 
порядок призначення та надання населенню субсидій на житло-
во-комунальні послуги на опалювальний сезон»; «Про отримання 
часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання 
та водовідведення»; «Про перейменування Дніпропетровської 
області»; «Забезпечення доступу населення до безоплатної пра-
вової допомоги в Кривому Розі»; «Про захист прав споживачів у 
сфері торгівлі та побуту»; «Реєстрація у місті Кривому Розі. Просто. 
Доступно. Якісно» тощо.

Матеріали щодо проведення Єдиного дня інформування на-
селення розміщувалися на офіційному сайті Криворізької міської 
ради та її виконавчого комітету. За звітний період аудиторія Єди-
них днів інформування склала близько 167 тис. чоловік.

Щорічно у місті суттєво змінюється кількість партійних і гро-
мадських організацій. Так, за інформацією головного територіаль-
ного управління юстиції у Дніпропетровській області у Кривому 
Розі легалізовано 984 громадські організації (об’єднання) та за-
реєстровано 606 структурних утворень політичних партій.

Протягом звітного періоду інститутами громадянського сус-
пільства в місті було проведено більше 400 культурно-масових 
та просвітницьких заходів, акцій, приурочених до знаменних та 
пам’ятних дат, пікетів, мітингів, тощо. У межах повноважень відді-
лом здійснювався моніторинг та контроль за забезпеченням до-
тримання чинного законодавства при проведенні зборів, мітингів, 
маніфестацій, демонстрацій та інших масових заходів. Результати 
моніторингу свідчать про підвищення рівня політичної та громад-
ської активності.

У місті значно розширилася мережа релігійних громад. Усі 
голови релігійних організацій міста, шляхом конкретних справ, 
демонстрували бажання співпраці у вирішенні суспільних про-
блем, участі у соціальних та культурно-просвітницьких проектах. 
У межах компетенції, визначеної чинним законодавством, органи 
місцевого самоврядування забезпечують виконання 
та додержання законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації.

Протягом року відділом спільно з виконкомами 
районних у місті рад опрацьовані питання щодо на-
дання до обласної державної адміністрації висновків 
щодо реєстрації статутів та реєстрації змін до статутів 
21 релігійної громади.

В місті налагоджено тісну співпрацю з релігійними 
громадами у проведенні святкових заходів, подячних 
молебнів, панахид, богослужінь у день Різдва Хрис-
тового, Водохреща, у дні народження нашого міста, 
незалежності України, день вшанування пам’яті жертв 
голодоморів, день Гідності та Свободи та інші.

Загалом релігійна ситуація в місті стабільна. Усі 
релігійні громади знаходять шляхи конструктивного 
міжконфесійного діалогу, спрямованого на порозу-
міння. Порушень законодавства про свободу совісті та релігійні 
організації не зафіксовано.

Відділ постійно бере участь в організації та проведенні офі-
ційних заходів з відзначення державних свят, пам’ятних дат та іс-
торичних подій, які проводяться з метою консолідації суспільства, 
підвищення громадянської свідомості, збереження історичної 
пам’яті та національно-культурних традицій. У 2018 році відділом 
проводилася робота щодо організації, координації та проведення 
урочистих, тематичних заходів з відзначення державних свят та 
знаменних дат, організовувались загальноміські урочисті заходи та 
церемонії покладення квітів до пам’ятників відомим державним ді-
ячам з нагоди Дня Соборності України, річниці від дня народження 
Т.Г.Шевченка, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора 
України, Дня незалежності України, Дня пам’яті жертв політичних 
репресій, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів 

тощо. До участі в урочистих заходах з відзначення загальнодержав-
них, міських свят, визначних подій, фестивалях постійно залучалися 
представники інститутів громадянського суспільства.

Щоквартально, за інформацією, наданою структурними підроз-
ділами виконкому міської ради, виконкомів районних у місті рад, 
відділом узагальнюються та оновлюються дані паспорта міста.

Протягом 2018 року на виконання Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» відділ забезпечував оприлюднення 
на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в 
мережі Інтернет звітів щодо задоволення запитів на інформацію, 
щотижнево узагальнюючи інформацію про надходження інфор-
маційних запитів до управлінь, відділів, інших виконавчих органів 
міської ради та щомісячно – про підсумки роботи із запитами на 
інформацію.

Варто відмітити, що для забезпечення права кожного на до-
ступ до інформації, у виконкомі розроблено систему роботи з ін-
формаційними запитами, яка дає можливість громадянам отрима-
ти інформацію, надавши запити у зручних для них формах (усній, 
письмовій (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). У 
2018 році подано 862 запити на інформацію. Найбільше запитів 
надіслано електронною поштою – 445 (52% від загальної кіль-
кості), надано особисто запитувачами інформації – 346 (40%), на-
дійшло поштою – 71 (8%).

Від фізичних осіб прийнято 597 запитів (69% від загальної 
кількості), від юридичних осіб, об’єднань громадян – 265 (31%).
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Запитувачів цікавила інформація такого характеру:
– про діяльність органів місцевого самоврядування — 209 за-

питів (24,3%);
з питань:
– комунального господарства — 129 (15%);
– охорони здоров’я — 98 (11,4%); 
– освіти — 89 (10,3%);
– земельних відносин — 73 (8,5%);
– транспорту і зв’язку — 48 (5,6%);
– соціального захисту — 38 (4,4%);
– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами 

— 35 (4,1%);
– правової інформації, забезпечення законності та право-

порядку — 30 (3,5%);
– реалізації житлової політики — 22 (2,6%);
– культури, охорони культурної спадщини — 13 (1,5%);
– питання сім’ї, дітей, молоді — 12 (1,4%);
– про стан довкілля — 11 (1,3%);
– спорту та туризму — 11 (1,3%);
– економічної, інвестиційної політики, підприємств — 10 

(1,2%);
– об’єднань громадян — 10 (1,2%);
– інше — 2,4%.
За результатами розгляду структурними підрозділами викон-

кому міської ради 701 запит на інформацію задоволено (81,3% 
від загальної кількості); задоволено частково 45 інформаційних 

запитів (5,2%); 87 запитів (10,1%) відповідно до ч.3 статті 22 За-
кону України «Про доступ до публічної інформації» направлено за 
належністю; по 29 запитам (3,4%) відмовлено у наданні інформа-
ції згідно з чинним законодавством.

Важливими напрямками діяльності відділу залишаються кон-
структивна взаємодія й постійний діалог з представниками всіх 
партійних і громадських організацій, релігійних громад та на-
ціональних меншин, залучення все більшої кількості представ-
ників територіальної громади до вирішення актуальних питань 
життєдіяльності міста.

Начальник відділу  
з питань внутрішньої політики

апарату міської ради і виконкому Т. МЕДВІДЬ

Офіційно

Звіт про роботу відділу стратегії  
розвитку електронних інформаційних ресурсів міста  

апарату міської ради і виконкому у 2018 році
Одними з основних завдань і функцій відділу є організація 

та координація заходів зі створення зручних умов для вільного 
та рівного доступу громадян, суб’єктів господарювання, органів 
місцевого самоврядування міста, інших зацікавлених осіб до ак-
туальної і достовірної інформації з усіх напрямів його життєді-
яльності, розвитку й підтримки в актуальному стані електронних 
інформаційних ресурсів міста, відкритого ефективного діалогу 
між його мешканцями й владою за допомогою сучасних інфор-
маційних технологій.

Заходи, спрямовані на виконання вищезазначених завдань, 
передбачені міською Програмою стратегії інноваційного розви-
тку електронних інформаційних ресурсів і технологій на 2016- 
2020 роки, затвердженою рішенням міської ради від 24.12.2015 
№56, зі змінами. Основною метою Програми є розбудова інфор-
маційної взаємодії міської влади з представниками територі-
альної громади міста, розвиток електронної демократії задля 
досягнення європейських стандартів якості електронних інфор-
маційних послуг, нові ступені відкритості та прозорості влади 
для громадян, громадських організацій і бізнесу, використання 
сучасних інформаційних систем і технологій для ефективного 
управління містом, забезпечення ефективної платформи для 
участі громадян у прийнятті рішень з питань життєдіяльності 
громади міста. Високий рівень зручного і відкритого доступу до 
інформації про діяльність органів міської влади, інфраструктуру 
міста забезпечується через розвиток існуючого потенціалу офі-
ційного порталу міста Кри-
вого Рогу «Криворізький 
ресурсний центр» https://
krmisto.gov.ua/ шляхом 
створення нових електрон- 
них інформаційних ресур-
сів міста, інших програм-
них продуктів, сервісів тощо та модифікації, розширення інфор-
маційних можливостей і підвищення ефективності наявних.

Відділом здійснюється організація виконання заходів Про-
грами, контроль та відстеження результатів їх виконання, ке-
рування системою управління інформаційним вмістом порталу 
«Криворізький ресурсний центр» відповідно до Регламенту його 
функціонування, затвердженого у новій редакції рішенням ви-
конкому міської ради від 13.12.2017 №555, зі змінами.

Вже десятий рік портал «Криворізький ресурсний центр» є 
надійним і зручним путівником для мешканців нашого міста до 
актуальної достовірної інформації в мережі Інтернет про всі 
сфери його життєдіяльності, об’єкти інфраструктури тощо. Про-
тягом 2018 року забезпечено супровід та технічну підтримку 
всіх складових порталу: сайта «Криворізький ресурсний центр», 
інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інф-
раструктури міста («Місто на мапі»), 10 програмних модулів: 5 
тематичних («Відкритий бюджет», «Екомоніторінг», «Моніторинг 
ефективності впровадження стратегічного плану розвитку міс-
та», «Віртуальний бізнес-інкубатор», «Путівник інвестора») та 
5 аналітичних, за допомогою яких здійснюється збір, обробка, 
аналіз оперативної інформації, необхідної органам місцевого 
самоврядування для виконання наданих повноважень, в тому 
числі стосовно соціальних (матеріальних) допомог мешканцям 
міста, спожитих енергоносіїв, розрахунків за них, моніторинг по-
казників екологічних і з енергозбереження тощо.

У 2018 році шляхом адаптації програмного забезпечення 
окремих складових сайта створено та впроваджено мобіль-
ний додаток «Мій Кривий Ріг − Smart City» для використання у 
смартфонах з операційними системами iOS та Android.

За допомогою цього додатку стала ще більш доступною 
вся інформація про 
об'єкти інфраструкту-
ри міста Кривого Рогу. 
Є можливість просто та 
швидко знайти інфор-
мацію про найближчу 
зупинку громадського 
транспорту, спостері-
гати за переміщенням 
його рухомого складу, 
побудувати маршрут. 
У додатку доступні всі 
міські електронні сер-
віси: відкритий бюджет, 
екомоніторинг, гро-
мадський бюджет, від-
крита влада, віртуаль-
ний бізнес-інкубатор,  

криворізька гостинність, промисловий ту-
ризм, путівник інвестора, електронна реє-
страція в заклади дошкільної освіти, запис до 
лікаря. Щодня мешканці міста мають актуаль-
ну інформацію про заходи, що відбуваються в 
місті: культурно-мистецькі, спортивно-масові, 
виставки, ярмарки, фестивалі, театральні та 
циркові вистави, семінари для суб'єктів гос-
подарювання тощо. За допомогою додатку 
можна швидко та зручно переглядати на-
рахування та оплату за житлово-комунальні 
послуги по квартирі чи будинку, розшифровку 
вартості наданих послуг. А можливість задати 
питання та на сторінці свого ж звернення в 
додатку отримати відповідь – це зручно та 
допомагає економити час. Додаток корисний 
для мешканців та гостей міста.

У модулі «Екомоніторинг» створено мож-
ливість висвітлення оперативних та середньодобових даних місь-
ких постів моніторингу ПАТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «СУХА БАЛКА», ПАТ 
«Кривбасзалізрудком»: організовано та налагоджено передачу 
даних від підприємств, а також 5-го міського автоматизованого 
поста спостереження. Створено новий інтерфейс головної сто-
рінки модуля. На електронній мапі міста показано місця розта-
шування автоматизованих постів спостереження підприємств. 

Розміщено видання «Система моніторингу за станом 
атмосферного повітря м. Кривого Рогу».

Створено нові сервіси в модулі «Моніторинг впрова-
дження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу» 
для більш наочного перегляду та використання інформа-
ції, а саме: зручну систему індикаторів, що відобража-
ється окремою сторінкою для користувача. На головній 

сторінці модуля на інтерактивному малюнку інформацію про стра-
тегічні і оперативні цілі доповнено їх детальним описом. Створено 
нові можливості та зручності для формування та використання опе-
ративного звіту, що формується для здійснення контролю за станом 
виконання плану дій з реалізації у 2016-2019 роках Стратегічного 
плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року.

У модулі «Відкритий бюджет» висвітлюється актуальна де-
тальна інформація про виконання міського та районних бюдже-
тів. У зв’язку зі змінами з 01.01.2018 року структури кодування 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів повністю замінено всю структуру модуля по видатках 
по кожному об’єкту на нову, створено новий інтерфейс. Змінено 
порядок відображення інформації по розпорядниках бюджет-
них коштів. Створено нові розділи «Публічна інформація» (з 
публічним представленням інформації головними розпорядни-
ками коштів міського бюджету, звіти про виконання паспортів 
бюджетних програм) та «Новини». Створено та відкрито для за-
гального використання сервіси переходу до системи публічних 
закупівель ProZorro (тендери і плани закупівель).

Модуль «Віртуальний бізнес-інкубатор» доповнився новим 
підрозділом «Вікно в Європу». Доповнено сторінки: «Надан-
ня часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що 
надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середньо-
го підприємництва» можливістю розміщувати оголошення про 
проведення конкурсу та результати його проведення, зберігати 
архів цієї інформації за роками, а «Соціальне підприємництво» 
– інформацією про новий ресурс «Криворізька гостинність». Роз-
діл «Навігатор підприємця» новими алгоритмами: «Розміщення 
пересувних тимчасових споруд на об’єктах комунальної власності 
під час проведення сезонних ярмарків», «Відкриття об’єкта бізне-

су з надання послуг у сфері паркування 
транспортних засобів на майданчиках 
для платного паркування та спеціально 
відведених автостоянках у місті Кривому 
Розі», «Здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства».

У двомовному модулі «Путівник інвес-

тора» створено новий розділ «Міжнародна діяльність» 
з інформацією про місто-побратим та міста-партнери, у 
розділі «Інвестиційні пропозиції» розміщено додатково 
актуальні версії до 5 інвестиційних проектів. Розміщено 
PDF-версію інвестиційного паспорта міста 2018 україн-
ською та англійською мовами.

У складі порталу на головній сторінці в «Каталозі ре-
сурсів» підтримуються в актуальному стані 176 тематич-
них електронних інформаційних ресурсів міста з інфор-
мацією про близько 16,5 тис. об’єктів його інфраструктури 
в різних галузях (з детальною інформацією про заклади 
освіти, спорту, культури, охорони здоров'я, соціального 
захисту, діючу в місті мережу громадського транспорту 
загального користування /маршрути з зупинками/, місця 
відпочинку, вільні об'єкти комунальної власності міста, 
що пропонуються в орендне користування, сторінки істо-
рії міста та його сьогодення тощо. Діючі на території міста 
підприємства, установи, заклади, об'єкти малого та серед-

нього бізнесу тощо відображаються на сторінках інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста 
(«Місто на мапі»). У 2018 році каталог ресурсів доповнився нови-
ми ресурсами: «Тимчасові споруди» (зі зручними можливостями 
перегляду місць розташування цих споруд на електронній мапі 
міста та схематичним алгоритмом порядку «Розміщення пере-
сувних тимчасових споруд на об’єктах комунальної власності під 
час проведення сезонних ярмарків»), «Криворізька гостинність», 
«Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги», що відображаються в усіх версіях сайта і електронної 
енциклопедії та мобільному додатку, а також електронним «Збір-
ником регуляторних актів Криворізької міської ради та її викон-
кому». Новий ресурс «Реклама в місті» наповнюється інформацій-
ними та фотоматеріалами.

На головній сторінці порталу підтримуються в актуальному 
стані, доповнюються новими корисними матеріалами постійно 
діючі статті та рубрики з актуальних питань для різних категорій 
запитувачів: «Абітурієнту», «Ветерани», «Візьми дитину в свою 
родину», «Соціальні допомоги», «Допомога держави з оплати 
ЖКП: субсидії+ калькулятор+приблизний розмір оплати», «Все 
про ОСББ», «Оподаткування», «Ощадливе споживання енерго-
ресурсів», «Правові основи у галузі поховання», «Трудовим від-
носинам – законну силу» тощо. У 2018 році на головній сторінці 
створено та підтримуються в актуальному стані 2 нові рубрики 
«Допомога внутрішньо переміщеним особам» і «Про надання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги у місті 
Кривому Розі».

На порталі забезпечено функціонування ефективного зво-
ротного зв'язку за допомогою «Центру звернень» і 798 Інтернет-
приймалень керівників управлінь, відділів, інших виконавчих 
органів міської ради та районних у місті рад, місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ, закладів, організацій 
незалежно від форм власності, що розташовані та функціонують 
на території міста і взаємодіють (надають послуги) з громадя-
нами та суб'єктами господарювання. Протягом 2018 року роз-
глянуто та опрацьовано близько 5,3 тис. електронних звернень 
від мешканців міста та суб'єктів господарювання.

У розділі «Путівник» протягом року організовано та забез-
печено підтримку в актуальному стані інформації про порядок 
надання понад 900 послуг громадянам і юридичним особам 
підприємствами, установами, закладами, що функціонують на 
території міста, із зазначенням їх режиму роботи (прийому від-
відувачів), переліку необхідних документів, зразків заяв, місць їх 
подання, терміну виконання послуги, її вартості, якщо це перед-
бачено чинним законодавством.

На сторінках розділу «Закупівлі» висвітлювалася інформація 
про закупівлі за бюджетний кошт товарів, робіт і послуг, що не 
здійснюються з використанням електронної системи закупівель 
у відповідності до чинного законодавства України.

У розділі «Житловий фонд» забезпечено підтримку в акту-
альному стані електронних паспортів понад 5,2 тис. житлових 

Кількість електронних звернень,  
що надійшли через портал «Криворізький ресурсний центр», од.
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багатоквартирних будинків спільної власності, у тому числі їх 
характеристики, складові, обладнання, прибудинкові території 
та докладна інформація управителів щодо фактичних витрат за 
надану послугу з управління й утримання будинків та їх прибу-
динкових територій (вартість фактично наданих послуг на 1 кв.м. 
загальної площі житлового будинку за календарний місяць), 
плани поточних ремонтів.

Забезпечено роботу 12 сенсорних інформаційних кіосків, 
(підключених до спеціальних версій сайта й інтерактивної муль-
тимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста), роз-
ташованих на території адміністративних районів міста, що є до-
датковим зручним засобом доступу користувачів до інформації.

Сенсорні інформаційні кіоски функціонують у приміщеннях:
центру адміністративних послуг «Віза» (пл. Молодіжна, 1);
управління з питань реєстрації виконкому міської ради 

(майдан Праці, 1);
архівного відділу виконкому міської ради (вул.  Співдруж-

ності, 107а);
виконкому Металургійної районної у місті ради (пр-т Миру, 

42);
виконкому Довгинцівської районної в місті ради вул. Дні-

провське шосе, 11);
виконкому Покровської районної у місті ради (вул. Шуру-

пова, 2);
виконкому Інгулецької районної у місті ради (пл. Гірницької 

Слави,1);
управління праці та соціального захисту населення викон-

кому Інгулецької районної у 
місті ради (пр-т  Перемоги, 
45/179);

виконкому Саксаган-
ської районної у місті ради 
(вул.  Володимира Великого, 
32);

виконкому Тернів-
ської районної у місті ради 
(вул. Короленка, 1а);

виконкому Централь-
но-Міської районної у місті 
ради (вул. Свято-Миколалаївська, 27);

Державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет» (вул. Віталія Матусевича, 11).

З метою популяризації можливостей порталу «Криворізький 
ресурсний центр» розміщено: інформаційні матеріали − в Кри-
ворізькій міській газеті «Червоний гірник», на офіційному сайті 
Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, соціальну 
рекламу − на рекламних засобах на території адміністративних 
районів міста, тематичні стікери − у приміщеннях підприємств, 
установ, закладів, вокзалів на території міста, у рухомому скла-
ді громадського транспорту загального користування, станціях 
швидкісного трамвая тощо, відеоролик про можливості новоство-
реного мобільного додатку «Мій Кривий Ріг– Smart City» зі звуко-
вим супроводом – в ефірі телерадіокомпанії «Рудана».

Важливим критерієм ефективного функціонування й роз-

витку порталу є показник кількості відвідувань його сторінок 
користувачами мережі Інтернет. Динаміка кількості відвідувань 
порталу протягом доби коливається, але в середньому в 2018 
році цей показник склав близько 10,0 тис.

Перспективними напрямами в роботі відділу є розробка та ви-
конання заходів, що створюють додаткові зручності використання 
інформації на офіційному порталі міста Кривого Рогу «Криво-
різький ресурсний центр» за допомогою комп’ютерів, мобільних 
пристроїв через окремі версії, мобільні додатки тощо, сенсорні 
інформаційні кіоски, інші засоби, які виключають людський фактор 
розпорядника інформації і є дієвим інструментом протидії корупції.

Начальник відділу стратегії розвитку
електронних інформаційних ресурсів

міста апарату міськради і виконкому  
Л. ПІДВАЛЬНА

Офіційно
Середньомісячна відвідуваність порталу з початку його фунціонування, тис.

Звіт про роботу відділу інформатизації  
виконкому міської ради у 2018 році

Пріоритетними завданнями відділу інформатизації у 2018 
році була реалізація державної політики у сфері інформатиза-
ції, електронного урядування, забезпечення інформаційно-ко-
мунікаційних потреб органів місцевого самоврядування міста 
на засадах створення, розвитку, використання інформаційних 
систем, мереж і технологій, побудованих на основі застосування 
сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, формуван-
ня умов для інформаційної підтримки управлінських процесів, 
створення можливості суб’єктам цих процесів користуватися 
сучасними високоякісними інформаційними й комунікаційними 
послугами.

У 2018 році продовжено розвиток та розширення можливос-
тей офіційного веб-сайту Криворізької міської ради та її вико-
навчого комітету (надалі – сайт).

Реалізовані на сайті модуль «Електронне звернення» і сервіс 
петицій сприяють забезпеченню доступності та прозорості ді-
яльності міської влади, участі місцевої громади в обговоренні 
проблем міста і підготовці рішень з розв’язання таких проблем.

Протягом року на сайті:
 – створено підрозділи «Міжнародна співпраця» , «Стратегічний 

план розвитку міста Кривого Рогу» (розділ «Інформаційна база»), 
«Послуги за життєвими ситуаціями», «Земельний офіс», «Відео-
інструкції», «Фотоконкурс #ЯіНАШАВІЗА» (розділ «Департамент  

адміністративних послуг»), «Для ОСББ», «Поради з енергозбере-
ження», «ЕСКО-механізм», «Джерела фінансування» (розділ «Від-
діл з питань енергоменеджменту та впровадження енергозбері-
гаючих технологій»), «Адміністративні та інші публічні послуги», 
«Планові перевірки на 2019 рік» (розділ «Відділ з питань держав-
ного архітектурно-будівельного контролю»), «Інформаційний віс-
ник департаменту», «Вакансії у комунальних установах соціаль-
ної сфери міста», «Статистичні дані щодо отримання соціальних  
послуг у місті», «Витяги з протоколів засідань міської комісії з пи-
тання надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста 
за рахунок бюджетних коштів» (розділ «Департамент соціальної 
політики»), «Протоколи засідань Госпітальної ради Криворізько-
го госпітального округу» (розділ «Управління охорони здоров’я»),  
фотогалерею «День Європи 2018 р.»;

 – винесено в окремі розділи інформацію: «Міський бюджет» 
(головне меню), «Криворізька міська рада» та «Планування ро-
боти» (розділ «Місцева влада»), удосконалено їх структуру.

У 2018 році на сайті розміщено майже 8,5 тис. інформацій-
них матеріалів, підготовлених відділами, управліннями та інши-
ми виконавчими органами міської ради.

Для безперебійного функціонування існуючих інформацій-
них систем забезпечено технічну підтримку і адміністрування 
локальної мережі та робочих станцій.

Для щоденного забезпечення технічної підтримки та без-
перебійного функціонування існуючих інформаційних систем 
забезпечено: 

– поточне обслуговування користувачів доменної структури;
– проведення консультацій користувачів з питань викорис-

тання встановленого програмного забезпечення та засобів ін-
форматизації;

– відновлення працездатності існуючого обладнання;
– системно-технічне обслуговування, ремонт та налагоджен-

ня засобів інформатизації користувачів;
– технічну підтримку відео- та аудіокомплексів, систем сте-

нографування.
Протягом 2018 року проведено закупівлю нової комп’ютерної 

та оргтехніки для заміни застарілої, комплектуючих для модер-
нізації та ремонту існуючого обладнання. 

У 2019 році планується подальше вдосконалення структури 
офіційного веб-сайту Криворізької міської ради та її виконавчо-
го комітету, розширення його інформаційного наповнення, під-
вищення рівня комп’ютеризації підрозділів виконкому міської 
ради, розвиток локальної мережі.

Заступник начальника відділу 
інформатизації виконкому міської ради  

А. САМОЙЛЕНКО

Звіт про роботу відділу преси та інформації  
апарату міської ради і виконкому у 2018 році

Відкритість влади є найважливішою ознакою демократичнос-
ті суспільства. Основним завданням сьогодення є забезпечення 
інформаційної відкритості, створення умов для доступу кожного 
громадянина до інформації про діяльність органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування.

Тож, пріоритетними напрямками в діяльності відділу преси та 
інформації апарату міської ради та виконкому є всебічне інфор-
мування мешканців міста про діяльність міського голови, міської 
ради, її виконкому; організація інформаційної підтримки діяль-
ності структурних підрозділів, підготовка та розповсюдження офі-
ційних документів, коментарів, прес-релізів, експрес-інформацій; 
комунікація та підтримка продуктивного партнерського діалогу 
влади, громади та ЗМІ.

Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення ді-
яльності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування в Україні засобами масової інформації» у 2018 році від-
ділом преси та інформації забезпечено висвітлення в друкованих 
та електронних медіа, на телебаченні та радіо роботи постійних 
комісій міської ради, проведення громадських слухань, пленар-
них засідань сесій міської ради та засідань виконавчого комітету, 
надання коментарів посадових осіб міської ради та її виконкому; 
оприлюднення відповідних матеріалів на офіційному веб-сайті 
Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

Діяльність відділу протягом року була спрямована перш за все 
на оперативне інформування мешканців щодо реалізації муніци-
пальних програм та проектів, спрямованих на соціальний захист 
криворіжців, підтримку учасників бойових дій, розвитку освіти, 
медицини, покращення інфраструктури міста, модернізацію місь-
кого пасажирського електротранспорту, підтримку житлово-кому-
нальної сфери.

Фахівцями відділу преси та інформації постійно оновлюється 
підрозділ новин офіційного сайту Криворізької міської ради та її 
виконавчого комітету. Протягом року було опубліковано 728 пові-
домлень, анонсів та іншої актуальної тематики з важливих аспек-
тів життєдіяльності Кривого Рогу. Головне – у простій та доступній 
формі донести кожному мешканцю достовірну, корисну та своє-
часну інформацію з життя нашого великого та потужного міста.

Наразі, база даних розсилки відділу преси та інформації скла-
дає понад 80 адресатів всеукраїнських, обласних, місцевих, регіо-
нальних, виробничих ЗМІ та інформаційних агентств.

Варто зазначити, що опубліковані на офіційному веб-сайті 

Криворізької міської ради та її виконавчого комітету прес-релізи 
відділу стають джерелом місцевих новин для електронних ЗМІ та 
інформагентств.

Знаходячись у постійному контакті з представниками медіа, 
співробітники відділу окрім суто інформаційної роботи, проводять 
також консультативно-роз’яснювальну діяльність, аби у криво-
різькому медіапросторі дотримувалися стандарти достовірності, 
баланс думок, повнота представлення фактів та інформації. Така 
робота необхідна для підвищення довіри, покращення розуміння 
дій влади в період непростої економічної ситуації в державі.

Як і в попередні роки, центральною тематикою 2018 року за-
лишалася підтримка мешканців в умовах недостатнього держав-
ного фінансування: розширення комплексної муніципальної про-
грами соціального захисту громадян, збереження пільг, підтримка 
галузі медицини, освіти, спорту.

У пріоритеті – реформування адміністративних муніципальних 
послуг, виконання завдань Стратегічного плану розвитку міста, за-
безпечення споживачів міста життєво необхідними послугами з 
теплопостачання, робота теплогенеруючих підприємств, реаліза-
ція проектів конкурсу «Громадський бюджет», екологічних заходів 
та благоустрій міста.

В цілому, фахівцями відділу підготовлено більше 400 прес-
релізів з цих та інших суспільно важливих питань.

Актуальними напрямками роботи залишаються підготовка та 
організація інформаційних приводів, практичних медійних захо-
дів, які цікаві журналістам та під час яких вони мають можливість 
отримати вичерпну інформацію з того чи іншого питання.

У 2018 році посадові особи виконкому міської ради, керівники 
комунальних підприємств, депутати були учасниками 10 випусків 
радіопередачі «З перших вуст», 40 випусків програми «Ракурс» у 
прямому ефірі КП ТРК «Рудана».

У ході розмови журналісти та глядачі отримували ґрунтовну ін-
формацію про особливості формування міського бюджету – його 
відкритість та прозорість, діяльність медичних та освітянських 
закладів в умовах державного недофінансування, розвиток місь-
кого електротранспорту, житлового фонду, підтримку громадських 
ініціатив, закладів культури, спорту, тощо.

У 2018 році особливо затребуваними були інформаційні 
зустрічі, коментарі керівників департаментів та управлінь ви-
конкому міської ради для представників засобів масової інфор-
мації з найактуальніших питань стосовно життєдіяльності міста.

Щодня в ефірі муніципального телеканалу «Рудана» виходять 
репортажі про значні й буденні події з життя містян та рідного 
Кривого Рогу. Наразі колектив ТРК «Рудана» працює у новому 
форматі. «Перезавантаження» відбулося у проектах, візуальному 
оформленні каналу, змінилася сітка мовлення та більше програм-
ного часу віддали медіапродуктам у форматі прямого ефіру, живо-
го спілкування з гостями студії.

Серед найбільш цікавих, таких, що користуються популярністю 
у глядачів, проекти: «Цей день», «Цей день-спорт», «Постфактум», 
«Ракурс», «Актуально», «Міркувалки», «Англійська для всіх», «Бесі-
ди про вічне», «DE URE DE FACTO», «Книжкіно», «Занурення», «Ди-
ван», «Приборкати Фатум», «На шляху до перемоги», «Спортивна 
середа», «Мрія не старіє», «Прості історії», «Жіночий журнал», «Іс-
торія на постаменті», «Знаки»,  «NEXT», «Музпросвет», «Ранкова 
зарядка» тощо.

Оновлений веб-сайт телеканалу (https://rudana.com.ua/news), 
сторінка у Фейсбуці (https://www.facebook.com/tvrudana), на ка-
налі YouTube та ресурсі Інстаграм.

Виконуючи вимоги українського законодавства щодо висвіт-
лення діяльності органів місцевого самоврядування, у міській 
газеті «Червоний гірник» в рубриці «Офіційно» подаються доку-
менти міської ради та її виконкому. Друкуються проекти рішень, 
теми та результати публічних слухань, рішення сесій, що робить 
діяльність виконавчого комітету міської ради відкритою для всіх 
мешканців.

За рік опубліковано близько 7000 матеріалів: тематичні статті, 
інтерв’ю та коментарі самоврядовців, репортажі. Популярністю ко-
ристуються рубрики – «Актуально», «Стосується кожного», «Теле-
гід», «Творчі зустрічі».

Передплатники «Червоного гірника» мають можливість отри-
мати безкоштовні консультації практичного психолога, юриста та 
нотаріуса під час «Прямої лінії ЧГ», які регулярно готують журна-
лісти «Червоного гірника». До участі запрошуються фахівці ви- 
конкому міської ради, комунальних закладів, представники си-
лових структур і підприємств міста, юристи та психологи відпо-
відають на хвилюючі читачів запитання. Відзначимо, що жителі 
можуть звернутися зі своїми питаннями й на електронну пошту 
редакції (rminer@rminer.dp.ua).

Незмінною популярністю користується рубрика «Як не знаю 
– запитаю, а як знаю – відповім». Завдяки кропіткій роботі соці-
ально-побутового відділу редакції криворіжці отримують компе-
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тентні відповіді та поради з різноманітного спектру питань. Тему 
наступної рубрики визначають самі читачі: у своїх запитаннях та 
зверненнях, які найбільше їх хвилюють.

Протягом 2018 року добре зарекомендували себе й започат-
ковані торік рубрики «Хронограф» та «Споживач». На шпальтах 
видання завжди подаються анонси міських подій та заходів, твор-
чі афіші, синоптичний прогноз.

Вже традиційним є розіграш подарунків серед передплатників 
«Червоного гірника». З кожним роком кількість учасників зростає 
і зусиллями червоногірничан призовий фонд акції кожного разу 
урізноманітнюється.

Також криворіжці мають змогу ознайомитися з матеріалами 
газети на інформаційному порталі видання (www.girnyk.com.
ua), офіційній сторінці видання в соціальній мережі на Фейсбук 
(facebook.com/redminers) та Інстаграм. Минулого року газета 
успішно пройшла процес реформування, була змінена форма 
власності й нині, за рішенням колективу, редакція працює як 
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю. Колектив ви-
дання має всі ресурси аби розширювати сфери своєї діяльності 
й працювати на перспективу.

Питання інформування населення стосовно управлінських 
рішень, які приймаються органами місцевого самоврядування 

й безпосередньо торкаються інтересів громадян, розвитку рід-
ного міста залишаються одними з найбільш актуальних. Тому, 
всебічне, оперативне висвітлення в засобах масової інформації 
основних аспектів діяльності виконкому та Криворізької міської 
ради, удосконалення комунікативної роботи, проведення ак-
тивної діяльності з інформування громадськості є пріоритетом 
роботи відділу.

Начальник відділу  
преси та інформації

апарату міської ради і виконкому  
І. ГЕРАСИМЕНКО

Офіційно

Звіт про роботу управління з питань реєстрації виконкому 
Криворізької міської ради у 2018 році

Вже майже 3 роки виконком Криворізької міської ради здій-
снює свою діяльність через управління з питань реєстрації за 
трьома напрямками роботи:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстра-
ції місця проживання громадян;

– реєстрація речових прав на нерухоме майно;
– реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
Найголовніший результат роботи з питань реєстрації ви-

конкому Криворізької міської ради – це ліквідація черг. Це 
досягнуто завдяки збільшенню кількості «офісів реєстрації» 
з 1 до 14, у тому числі 2 «Мобільних офіси муніципальних 
послуг» та 2 «Мобільних кейси», і тепер 90% усіх звернень по 
місту з реєстрації бізнесу та нерухомості опрацьовуються саме у 
виконкомі міської ради.

У 2018 році управлінням з питань реєстрації виконавчого 
комітету Криворізької міської ради прийнято більше 34 000 за-
явників. У попередньому році такий показник становив 28 000 
послуг.

Разом з повноваженнями щодо реєстрації на зберігання від 
Криворізького управління юстиції до виконкому Криворізької 
міської ради було передано майже 135 тисяч реєстраційних 
справ.

Щоденно до управління надходить надвелика кількість до-
кументів від інших суб’єктів реєстрації. Наразі на зберіганні в 
управлінні знаходиться більше 207  000 реєстраційних справ. 
Тому у 2018 році активно наповнювався Електронний архів, який 
придбано за кошти міського бюджету та з яким слідкувати за ста-

ном реєстраційних справ стало не тільки набагато легше, але й 
ефективніше.

Як учасник Центру «Віза» управління з питань реєстрації ак-
тивно працює за пілотними проектами «пакетних» послуг: «Наро-
дження дитини»; «Новий суб’єкт – новий об’єкт»; «Втрата близької 
людини»; «Втрата документів»; «Зміна імені»; «Оформлення до-
кументів спадкоємця»; «Зміна місця проживання».

За 2018 рік за результатами діяльності управління з питань 
реєстрації виконкому міської ради до міського бюджету надійшло 
майже 1,4 млн. гривень.

На управління з питань реєстрації за рішенням міської ради 
від 27.01.2016 №722 також покладено повноваження стосовно 

забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстрації 
місця проживання громадян.

Повноваження з реєстрації місця проживання міста деле-
говано виконкомам райрад, а в них – створені сучасні відділи 
реєстрації місця проживання громадян, в яких забезпечено ком-
фортні умови обслуговування для всіх категорій населення. І це 
зручно для криворіжців, бо поряд з їх домівками!

З першого дня роботи 
«офісів прописки», вони праг-
нули усунути помилки і «сер-
віс» паспортних столів. І наші 
відвідувачі це помічають.

У 2018 році виконкомами 
райрад надано майже 213 000  

послуг з «прописки» 
та «виписки». Кіль-
кість звернень має 
динаміку зростання. 
Для порівняння у 
попередньому році 
відділами реєстрації 
місця проживан-
ня громадян було 
прийнято майже 
175 000 заявників.

З 2017 року 
управління з питань 
реєстрації реалізову-
вало завдання Кри-
ворізького міського 
голови Вілкула Ю.Г. 

– впровадження програмного 
забезпечення «Електронний 
реєстр територіальної грома-
ди м. Кривого Рогу». Кривий 
Ріг – серед перших органів 
місцевого самоврядування 
України, які почали цю роботу, 
виваженість та далекогляд-

ність якої виправда-
на часом!

На кінець 2018 
року до Реєстру вне-
сено 580 тисяч кри-
воріжців, або 91% 
статистичної чи-
сельності населення 
міста. Управління з питань реєстрації міськви-
конкому є адміністратором Реєстру і відпові-
дає за його функціонування та експлуатацію.

Відділи реєстрації місця проживання 
громадян виконкомів районних у місті рад 
наповнюють Реєстр територіальної громади 
м. Кривого Рогу інформацією, а управлін-
ня праці та соціального захисту населення 

отримують відомості безпосередньо з Реєстру при 
оформленні соціальних допомог. Тільки протягом 
2017-2018 років працівниками управлінь праці та 
соціального захисту населення отримано безпо-
середньо з Реєстру близько 200 тисяч довідок про 

реєстрацію місця проживання громадян. А 
взагалі – за 2 роки відділами «прописки» 
підготовлено більше 320 тисяч довідок на 
запити відповідних органів без участі заявників. Це ті 
сотні тисяч наших споживачів, які не звертались за до-
відками до органів місцевого самоврядування – за них 
працював Реєстр.

Переваги Реєстру – це:
 – можливість заявникам отримувати послуги у сфері 

реєстрації місця проживання протягом 15 хвилин;
 – вдосконалення адмінпроцесів через використан-

ня інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 – створення основи для інформаційної інфраструкту-

ри електронного урядування міста.
Звісно і зручності для службовців також є – через сервіси Ре-

єстру.
А головне – Електронна картотека з місця проживання – це 

вже реальність у Кривому Розі!
Викликом 2018 року стало внесення до Реєстру дітей криво-

ріжців, бо батьки вважали, що достатньо тільки свідоцтва про на-
родження.

З початку року завдяки системній інформаційно-роз’-
яснювальній роботі, яка проводилась з колективами міських за-
кладів освіти, органами самоорганізації населення, депутатами 
міської та районних у місті рад, відділами реєстрації актів цивіль-
ного стану громадян до Реєстру внесено майже 55 000 дітей віком 

від 0 до 18 років. Робота в цьому напрямі продовжується, оскільки 
таких дітей у Кривому Розі більше 90 тисяч, тобто до Реєстру вне-
сено 61% від реальної цифри.

Реєстр територіальної громади вже служить криворіжцям, а в 
планах – верифікація та інтероперабельність Реєстру територіаль-
ної громади м. Кривого Рогу з іншими програмними продуктами 
місцевого та державних рівнів для ще більшого спрощення на-

дання адміністративних, соціальних та інших 
публічних послуг містянам.

Одним з пріоритетів діяльності у 2018 році 
було забезпечення відкритості та прозорос-
ті надання адміністративних послуг. Для його 
реалізації авторським колективом управління 
з питань реєстрації виконкому Криворізької 
міської ради було підготовлено та видано за 
кошти міського бюджету посібники «Дитину 

«прописати» – обов’язково!», «Перевір нерухо-
мість сам», «Як захистити своє житло: поради 
криворіжцям від виконкому міської ради», «10 
кроків для отримання інформації про нерухо-
мість», «Як самостійно отримати витяг з ЄДР: 
покрокова інструкція», які містять матеріали 
інформаційно-ознайомчого характеру та роз-
повсюджуються безкоштовно.

З 2017 року було запроваджено виїзне обслуговування криво-
ріжців за допомогою «Мобільного офісу муніципальних послуг» 
та 2 комплектів спеціального обладнання – «Мобільний кейс».

В рамках проекту «Мобільна Віза» можливості «Мобільного 
кейсу» та «Мобільного офісу муніципальних послуг» було презен-
товано під час участі у загальноміських заходах:

– 19.05.2018 року – на фестивалі EUROFEST у парку КЗ «ПК 
«Тернівський» Криворізької міської ради, Тернівський район;

– 11.08.2018 року – на 8-му міському Фестивалі меду у Парку 
«Саксаганський», Саксаганський район;

– 24.08.2018 року – протягом промо-акції «Мобільна «Віза» 
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Звіт про роботу архівного відділу  
виконкому Криворізької міської ради у 2018 році

Архівна справа надзвичайно важлива з точки зору збереження 
історичної спадщини для майбутніх поколінь, є безцінним скар-
бом з великою інформаційною системою. Вивчення історії за до-
кументами, що зберігаються в архівах, допомагає більш змістовно 
і правдиво осмислити життя та діяльність країни, пізнати законо-
мірності історичних подій.

Систему архівних установ України складає сукупність архівів та 
архівних підрозділів, що забезпечують формування Національно-
го архівного фонду, його зберігання та використання відомостей, 
що містяться в архівних документах, здійснюють управлінські, 
науково-дослідні та довідково-інформаційні функції в архівній 
справі. Головною місією архівних установ є приймання та збере-
ження документів Національного архівного фонду з постійним 
строком зберігання. Це документи, які утворилися в різні історичні 
періоди у діяльності органів державної влади, місцевого самовря-
дування, громадських організацій, установ, підприємств та органі-
зацій усіх форм власності.

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради (надалі 
– архівний відділ) є самостійним структурним підрозділом вико-
навчого комітету міської ради, основними завданнями і функція-
ми якого є:

– здійснення управління архівною справою й діловодством на 
території міста;

– забезпечення дотримання законодавства України про Націо-
нальний архівний фонд та архівні установи;

– координація діяльності органів місцевого самоврядування, 
суб’єктів господарювання різних форм власності, громадських 
організацій, приватних архівних установ, заснованих фізичними 
особами та/або юридичними особами приватного права, архівних 
установ, створених для централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування 
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізич-
них осіб на відповідній території та інших документів, що не нале-
жать до Національного архівного фонду, з питань архівної справи 
й діловодства;

– унесення до Національного архівного фонду архівних доку-
ментів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання 
та використання відомостей, що містяться в них;

– забезпечення централізованого тимчасового зберігання ар-
хівних документів, що не належать до Національного архівного 
фонду, ліквідованих суб’єктів господарювання різних форм влас-
ності, що здійснювали діяльність (були зареєстровані) на території 
міста.

Архівний відділ, відповідно до покладених на нього завдань, 
забезпечує зберігання 136 160 справ. З них 143 фонди з 63 508 
справами постійного зберігання документів Національного архів-
ного фонду, що відтворюють історію й діяльність органів місце-
вого самоврядування, роботу підприємств міста за промисловим, 
соціальним, культурним напрямками. Зі строком зберігання «75 
років» є 72 652 справи від 1 870 ліквідованих суб’єктів господа-
рювання. За цими документами, пов’язаними із забезпеченням 
соціального захисту громадян, надаються довідки про розмір 
заробітної плати, про виробничий та пільговий стаж, для оформ-
лення пільгових пенсій, за віком, з втрати годувальника, а також 
для здійснення перерахунку пенсійних нарахувань і відновлення 
втрачених особистих документів.

Протягом 2018 року до архівного відділу надійшло 5 355 за-
питів, на які було надано 792 тематичні архівні довідки за доку-
ментами Національного архівного фонду, та 7 309 довідок соці-
ально-правового характеру за документами ліквідованих суб’єктів 
господарювання.

Серед тематичних запитів переважали запити з підтвердження 
фактів обрання депутатів та участі у виборчих кампаніях – 225 за-
питів (28,4%), з земельних питань – 119 запитів (15,0%).

За документами ліквідованих підприємств у 2018 році було 
виконано 3 526 довідок про розмір заробітної плати (48,2%), 
1 693 довідки про підтвердження трудового стажу (23,2%), з яких 
1503 – це запити про підтвердження трудового стажу для призна-
чення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.

Усі бажаючі можуть звернутися до читальної зали архівного 
відділу з метою особистого ознайомлення з архівними докумен-
тами. У 2018 році читальну залу відвідало 19 користувачів, яким 
для ознайомлення було видано 802 справи Національного архів-
ного фонду.

Для популяризації архівних документів та всебічного викорис-
тання їх інформації у 2018 році в архівному відділі були оформ-
лені виставкові стенди до 100-річчя бою під Крутами; 27-ї річниці 
незалежності України та 100-річчя відродження української дер-
жавності; до річниці перемоги над нацизмом у Європі; до роко-
вин Голодомору 1932-1933рр. в Україні.

В архівному відділі постійно діє експертна комісія, основними 
завданнями якої є всебічне вивчення документів з метою визна-
чення їх культурної та практичної цінності, проведення попере-
дньої експертизи цінності документів та подання її результатів 
на розгляд до експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Дніпропетровської області. У 2018 році експертною комісією було 
схвалено список юридичних осіб – джерел формування Націо-
нального архівного фонду, які передають документи до архівного 
відділу (37 юридичних осіб), список юридичних осіб – джерел 
формування Національного архівного фонду, які не передають 
документи до архівного відділу (11 юридичних осіб), 1 інструкцію 
з діловодства в органах місцевого самоврядування, 13 номенкла-
тур справ на 2018-2019 роки, 3 положення про експертну комісію, 
37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду, на 134  728 справ, а також 24 
описи справ постійного зберігання та 101 опис справ з кадрових 
питань (особового складу) на 3 200 та 6 652 справи відповідно.

З 2009 року у приміщенні архіву створене єдине вікно – центр 
«Архів-Інформ». Одним із основних напрямів роботи центру є за-
стосування первинної і вторинної документної інформації для 
задоволення інформаційних потреб громадян та суб’єктів госпо-
дарювання з питань надання архівних довідок, копій, витягів за 
документами органів місцевого самоврядування та довідок со-
ціально-правового характеру з питань підтвердження трудового, 
пільгового стажу, заробітної плати за документами ліквідованих 
суб’єктів господарювання.

Центр спрямовує свою діяльність на забезпечення здійснення 
якісного прийому громадян і суб’єктів господарювання та вжиття 
заходів щодо вирішення порушених у заявах і запитах питань, за-
доволення законних прав та інтересів заявників.

Відповідно до заходів Програми здійснення контролю за наяв-
ністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду 
на 2009-2019 роки, затвердженою Наказом Державної архівної 
служби України від 10 листопада 2009 року №190, одним з прі-
оритетних напрямків роботи архівного відділу є перевірка на-
явності документів Національного архівного фонду. У 2018 році 
здійснено перевіряння наявності і стану 3 367 справ постійного 
зберігання та 8 000 справ з кадрових питань (особового складу). У 
2019 році за вищезазначеною Програмою заплановано здійснити 
перевіряння 3 026 справ постійного зберігання та 5 600 справ з 
кадрових питань (особового складу).

Від установ – джерел комплектування архівного відділу у 2019 

році планується прийняти 2 374 справи управлінської докумен-
тації постійного зберігання та близько 2 000 справ з кадрових 
питань (особового складу) від ліквідованих суб’єктів господарю-
вання.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 07 трав-
ня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися архівними установами, що утримуються 
за рахунок бюджетних коштів», Наказами Головного архівного 
управління України від 16 вересня 1999 року №59 «Про затвер-
дження Порядку надання платних послуг державними архівними 
установами», Державного комітету архівів України від 24 січня 
2001 року №6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на 
роботи (послуги), що виконуються державними архівними устано-
вами» при архівному відділі діє група комплектування та експер-
тизи цінності документів, яка надає платні послуги громадянам та 
суб’єктам господарювання з науково-технічного опрацювання до-
кументів та використання інформації. Виконкомом Криворізької 
міської ради було прийнято рішення від 10.05.2018 № 244 «Про 
встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються ар-
хівним відділом виконкому Криворізької міської ради населенню, 
бюджетним установам та іншим споживачам». Надання архівних 
довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту гро-
мадян, архівних документів фізичним особам для користування 
в читальному залі архівного відділу, що належать державі, тери-
торіальній громаді міста Кривого Рогу, та архівних довідок судам, 
правоохоронним органам, органам державного фінансового 
контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали 
зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

Протягом 2018 року із суб’єктами господарювання міста було 
укладено 210 договорів щодо надання архівних послуг із науко-
во-технічного опрацювання документів, складання номенклатур, 
описів справ, а також із забезпечення збереженості та викорис-
тання архівних документів. Відповідно до актів наданих архівних 
послуг на спеціальний реєстраційний рахунок архівного відділу 
надійшло 319 682,23 грн. Від реалізації в установленому поряд-
ку майна (крім нерухомого майна) у 2018 році було отримано  
15 020,00 грн. Всього власні надходження склали 334 702,23 грн.

Загальна сума видатків архівного відділу у 2018 році склала 
376 532,33 грн., у тому числі: на заробітну плату – 306 882,10 грн., 
нарахування на заробітну плату – 53 446,63 грн., на покращення 
матеріально-технічної бази архівного відділу – 16 203,60 грн.

На платній основі у 2018 році упорядковано й описано архі-
вістами групи комплектування та експертизи цінності документів 
архівного відділу 610 справ постійного зберігання, 1 985 справ з 
кадрових питань (особового складу), 36 287 документів тимчасо-
вого зберігання.

Відповідно до затвердженого кошторису здійснено освоєння 
коштів на проведення заходів, спрямованих на забезпечення до-
тримання законодавства України у сфері архівної справи, унесен-
ня до Національного архівного фонду документів, що мають міс-
цеве значення, їх облік, зберігання та використання відомостей, 
що містяться в них, забезпечення централізованого тимчасового 
зберігання архівних документів ліквідованих суб’єктів господарю-
вання, що не належать до Національного архівного фонду.

У 2019 році архівний відділ продовжить роботу за вказаними 
основними завданнями і функціями з метою ефективності про-
ведення заходів, направлених на виконання Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи».

Начальник архівного відділу  
виконкому Криворізької міської ради  

В. ГОНТАР

Звіт про роботу відділу внутрішнього аудиту  
апарату міської ради і виконкому у 2018 році

Основним завданням відділу є забезпечення ефективного 
функціонування системи внутрішнього контролю: дотримання 
принципів законності та ефективного використання бюджетних 
коштів.

За результатами проведених аудитів відділом надаються реко-
мендації, які спрямовані на усунення усіх встановлених недоліків, 
порушень, відхилень, та містять конструктивні пропозиції про удо-
сконалення тих аспектів установи, щодо яких проводився аудит.

Одним із пріоритетних завдань відділу є забезпечення належ-
ного функціонування систем управління якістю та інформаційною 
безпекою, яка діє у виконавчому комітеті Криворізької міської 
ради згідно з вимогами європейського стандарту ДСТУ, а також з 
вимогами чинного законодавства України.

Органом сертифікації систем управління Державним підприєм-
ством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації» (надалі – ДП «Кривбасстандартметро-
логія») проведено перевірку та оцінку системи управління якістю 

(надалі – СУЯ) у виконкомі Криворізької міської ради з метою ви-
значення ступеня відповідності СУЯ критеріям аудиту, оцінки здат-
ності СУЯ забезпечувати відповідність законодавчим, норматив-
ним та контрактним вимогам, а також оцінки ефективності СУЯ. За 
результатами перевірки органом сертифікації видано сертифікат 
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) на систему управління якістю 
стосовно надання адміністративних та інших публічних послуг, ви-
конання повноважень органу місцевого самоврядування.

Згідно з планом аудиту в жовтні 2018 року відбувся наглядо-
вий аудит на відповідність вимогам ДСТУ системи управління ін-
формаційною безпекою (надалі – СУІБ) діючих у виконкомі стан-
дартів. Висновки наглядового аудиту свідчать про відповідність 
систем вимогам ДСТУ.

Постійна увага приділяється підвищенню кваліфікації поса-
дових осіб, фахівців-аудиторів, керівного складу у сфері функці-
онування та розвитку систем управління якістю та інформаційною 
безпекою. Спеціалісти відділу підвищували кваліфікацію шляхом 

участі в семінарі-тренінгу з теми «Захист фінансових та майнових 
інтересів територіальних громад через впровадження внутріш-
нього аудиту в органах місцевого самоврядування», що проводив-
ся Східним офісом Держаутслужби. У підрозділах виконавчого ко-
мітету проводяться навчальні тренінги, ознайомлювальні бесіди з 
посадовими особами та новими працівниками установи.

 В 2019 році ДП «Кривбасстандартметрологія» заплановано 
проведення наглядових аудитів систем управління якістю, ін-
формаційною безпекою на відповідність ДСТУ  ISO  9001:2015, 
ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 відповідно до наданої заявки.

 Перспективними напрямами в роботі відділу є запобігання: 
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного ви-
користання бюджетних коштів; виникненню помилок чи інших 
недоліків у діяльності підприємств, установ комунальної форми 
власності.

Начальник відділу внутрішнього аудиту  
апарату міської ради і виконкому  Р. КАЧАН

під час проведення заходів до Дня незалежності України Площа біля 
Палацу культури «Мистецький», Інгулецький район;

– 30.08.2018 року – протягом промо-акції «Мобільна «Віза» під 
час проведення заходів до Дня підприємця України Площа біля театру 
Шевченка, Центрально-Міський район;

– 08.11.2018 року – на виставці-ярмарку «Криворізькі контракти» 
у ПК «Мистецький», Саксаганський район.

У перспективні на 2019 рік – впровадження новітніх технологій 
електронного урядування, надання електронних послуг, актуалізація 
даних Реєстру територіальної громади м. Кривого Рогу, вдосконалення 
паперового архіву та наповнення Електронного архіву.

Начальник управління з питань реєстрації
виконкому Криворізької міської ради Т. ЗАКЛЕЦЬКА

Офіційно


