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Наш орієнтир – майбутнє!

Дорогі земляки!
Сім років тому ми разом розробили  комп-

лексну програму розвитку рідного міста. Ми 
поставили  мету перетворити Кривий Ріг на 
сучасне європейське місто, що з упевненістю  
дивиться в майбутнє, ставить перед собою та 
втілює в життя  амбітні  плани. 

2017 рік став продовженням цієї великої 
масштабної роботи. Ми  будували  нові до-
роги, облаштовували затишні парки та скве-
ри, відкривали дитячі садки й сучасні  амбу-
латорії, зміцнювали економічні та культурні 
зв’язки з нашими європейськими партнерами. 
І, головне, – зберегли всі соціальні програми. 

Кривий Ріг упевнено тримає позиції лі-
дера за обсягами реалізованої продукції в 
Україні. За підсумками 2017 року цей показ-
ник склав 128,6 млрд.грн., а це майже 39% від 
загального обсягу Дніпропетровщини.  Місто 
у 2017 році сплатило податків до всіх рівнів 
бюджетів 7,3 млрд. грн., що є одним з найкра-
щих показників в Україні. 

Завдяки злагодженій системній роботі ми-
нулого року досягнуто позитивних результатів  
виконання бюджету. Понад запланований об-
сяг доходів додатково отримано 242 млн. грн., 
що були спрямовані на програми розвитку 
міста та соціальний захист криворіжців.

Для забезпечення прозорості й доступ-
ності інформації в місті продовжує діяти та 
удосконалює роботу веб-сайт «Відкритий бю-
джет». За оцінками експертів  наша система 
«Відкритий бюджет» – найкраща в Україні. 
Кожен може побачити скільки коштів спрямо-
вано на всі сфери життєдіяльності міста.

Завжди підкреслюю: ми працюємо для 
людей. А тому в нинішній  непростій економіч-
ній ситуації місто зробило все можливе, щоб 
підтримати мешканців. Левову частку місько-
го бюджету, а це майже 80%, склали соціально 
захищені видатки. В умовах суттєвого недофі-
нансування  державою ключових  галузей –
охорони  здоров’я (30%)  та освіти (понад 
30%) місто вкотре стало на захист людей і з 
міського бюджету були виділені необхідні ко-
шти на заробітні плати  лікарям і педагогам.

Кривий Ріг – одне з небагатьох міст в Укра-
їні, у якому збережені, попри відміну на рівні 
держави, пільги для чорнобильців, воїнів-ін-
тернаціоналістів, дітей-сиріт та людей з осо-
бливими потребами. 

Ми дивимося в майбутнє й добре розуміє-
мо, що основою мають стати напрацьовані нині 
досягнення. У кожній сфері, починаючи з еконо-
міки, освіти, медицини, екології, розвитку інфра-
структури до здобутків у культурі та спорті.  

У місті недопущено закриття жодної шко-
ли, дитячого садка, дитячо-юнацької спор-
тивної школи. Попри труднощі,  у 2017 році 
на ремонти шкіл і дитячих садків з міського 
бюджету виділено вдвічі більше коштів, ніж 
у 2016-му. 

Важливим напрямом  цієї роботи стало 
подальше впровадження в освітніх закладах 
енергоефективних технологій, а саме: заміне-
но старі дерев'яні вікна на енергоефективні, 
установлено індивідуальні теплові пункти, 
проведено капітальні ремонти будівель та 
систем опалення закладів освіти, майже за-
вершено заміну ламп розжарювання на енер-
гоефективні в усіх освітянських закладах та 
завершується робота з заміни газових плит на 
електричні в дитячих садках. 

2017 рік став визначальним у багатьох ас-
пектах для галузі охорони здоров’я.

По–перше,  на повну потужність запра-
цювала програма «СТОП-інфаркт». У дев’ятій 
міській лікарні, що є базовою у Кривому Розі 
з лікування серцево-судинних захворювань, 
уведено в експлуатацію ангіографічне від-
ділення. Використання сучасного обладання 
дозволило вдвічі зменшити  смертність від 
гострого  інфаркту міокрада та на 40% збіль-
шити кількість пацієнтів, які після операції по-
вернули  працездатність. 

Незважаючи на кризу, у 2017 році ми 
продовжували системно реалізовувати  мас-
штабну програму з будівництва  та відкриття 
сучасних амбулаторій. У Кривому Розі діє 38 
амбулаторій. У партнерстві зі  Світовим бан-
ком розпочато будівництво ще 10 амбулато-
рій практики сімейної медицини. Підкреслю, 
що наше місто одне з перших на Дніпропе-
тровщині  приступило до реалізації  цього 
важливого проекту.  

Сьогодні ми з упевненістю можемо ствер-
джувати, що Кривий Ріг  є лідером  з розвитку 
первинної медицини й за кількістю діючих 
амбулаторій, і за рівнем їх оснащення, і за 
якістю надання ними медичних послуг  меш-
канцям. 

Важливою складовою роботи з розвитку 
міста та покращення його інфраструктури  
стало втілення в життя  масштабних дорож-
ніх проектів: капітальний ремонт дороги по 
вул. Толстого в Центрально-Міському районі, 
вул. Сергія Колачевського в Тернівському та 
вул. Волгоградської в Саксаганському районі. 
Усього у 2017 році ми відремонтували понад 
200 доріг, у тому числі внутрішньокварталь-
них.

У рамках комплексної програми з благоу-
строю було відремонтовано 8 парків і скверів: 
парк Ювілейний у Довгинцівському районі, 
дитячий парк ім. Гагаріна в Центрально-Місь-
кому, у Металургійному районі – парки Бог-
дана Хмельницького і «Будівельників», сквер 
по вулиці Героїв АТО, Алея «200 каштанів» по 
вулиці Єсеніна, парки «Інгулецький», «Руда-
нівський» у Саксаганському районі. Створено 
2 нові зони відпочинку по вулиці Глаголєва, 10 
у Покровському районі і в Інгулецькому райо-
ні по вул. Салтиківській.

2017 рік  став справжнім  проривом у сфе-
рі пасажирських перевезень. 

На міські автошляхи вийшов перший в 
Україні, зроблений криворізькими майстрами, 
тролейбус з дизель-генераторною установ-
кою. Він з’єднав спальні мікрорайони Східний 
1,2,3 з центром. До кінця року їх кількість на 
24-му маршруті збільшилася до п’яти.

Гібридний  тролейбус занесено до Книги  
рекордів України за найдовший пробіг на ав-
тономному ході поза контактною мережею. 

У рамках міської програми модернізації 
електротранспорту було капітально відремон-
товано  одинадцять  тролейбусів і трамваїв. 

Кривий Ріг першим в Україні придбав для 
мешканців пасажирські автобуси на газу. 11 
сучасних машин білоруського виробництва 
з’єднують центр міста з його північчю та пів-
днем. І головне: на цих муніципальних марш-

рутах, що є найдовшими в Україні (43-44 км), 
проїзд становить лише 4 грн.

2017-й укотре довів, що Кривий Ріг є 
центром фестивального життя України. Що-
року в місті проходить понад 30 фестивалів. 
А в  2017-му  додалося ще три нових: Між-
народний фестиваль козацької пісні, Всеукра-
їнський відкритий фестиваль джазового мис-
тецтва «Джаз на Поштовій» та вперше місто 
приймало учасників Міжнародного фестива-
лю Фредеріка Шопена. 

Справжньою подією для міста руди та ме-
талу стало проведення й унікального фестива-
лю – «Ніч індустріальної культури». Потенціал 
Кривого Рогу в напряму розвитку промтуриз-
му був високо оцінений на Третьому форумі з 
індустріального туризму, що вперше пройшов 
у місті в статусі міжнародного. 

У 2017  році спільно  з громадськістю ство-
рено та прийнято  новий Статут Кривого Рогу. 
Він передбачає ще більшу участь громади в 
розвитку рідного міста. 

Одним  з дієвих інструментів  взаємодії 
влади та мешканців,  їх  активного залучення 
до розбудови Кривого Рогу  є проект «Громад-
ський бюджет». Жителі шляхом відкритого го-
лосування, самостійно обирають  найбільш ці-
каві та потрібні на їх думку проекти. Кошти на 
їх реалізацію виділяє місто. У 2017 році було 
втілено в життя 46 проектів. І вже розпочата 
робота над «Громадським бюджетом – 2018». 

Безумовно, прикладом відкритості та про-
зорості місцевого самоврядування є робота у 
сфері надання адміністративних послуг. Наша 
«Віза» – це обличчя влади й ми прагнемо, щоб 
кожен мешканець отримував якісні послуги. 
До всіх «Єдиних вікон» органів місцевого 
самоврядування міста звернулося майже 350 
тисяч осіб. Жодної скарги ми не отримали!

Крім того, ми одні з перших в Україні за-
провадили комплексні зручні послуги «Одним 
пакетом». Таких у нас вже діє дев’ять. Для зруч-
ності надання адміністративних послуг людям, 
які потребують особливої уваги й допомоги, з 
міського бюджету були виділені кошти  на 
придбання спеціального обладнання для ви-
їзду безпосередньо до осель жителів і вже на-
прикінці грудня запрацював такий мобільний 
кейс-офіс. 

Кривий Ріг – перше місто в Україні, у яко-
му розпочав роботу й унікальний мобільний 
офіс адміністративних послуг. Автомобільний 
модуль-трансформер був спеціально спроек-
тований для Кривого Рогу. Таким чином, було 
вирішено питання з обслуговування мешкан-
ців віддалених мікрорайонів та селищ. 

Кривий Ріг – місто з потужним потенціа-
лом, добрими традиціями та сучасним євро-
пейським підходом до вирішення нагальних 
питань життєдіяльності, поліпшення якості 
життя та комфорту кожного мешканця.

Місто має  чітку, засновану на європей-
ських прикладах, Стратегію розвитку до 2025 
року. Кривий Ріг користується авторитетом і 
повагою серед своїх європейських партнерів. 
Свідченням тому є відкриття першого та єди-
ного в Україні офісу Асамблеї Європейських 
регіонів – найбільшої організації Європи, що 
вирішує питання регіональної демократії. Міс-
то отримало доступ до кращих європейських 
практик і можливість реалізовувати  спільні 
проекти розвитку. Це – високий рівень довіри 
до Кривого Рогу. 

Наш орієнтир – майбутнє! І разом з вами, 
дорогі земляки, ми працюємо на конкретний 
результат для кожного мешканця, змінюємо 
рідне місто на краще і, що важливо, відкриті 
до конструктиву та націлені на корисні добрі 
справи!  

  Криворізький міський голова
Юрій ВІЛКУЛ

Звіти Криворізького міського голови та виконавчих 
органів міської ради про діяльність у 2017 році
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Звіт про роботу управління економіки 
виконкому Криворізької міської ради

У своїй діяльності управління економіки виконкому міської 
ради (надалі – управління) керується Законами України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», «Про публічні закупівлі», «Про туризм», «Про інвести-
ційну діяльність», «Про житлово-комунальні послуги», «Про дер-
жавне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про міський 
електричний транспорт» та ін.

1. Соціально-економічний розвиток
З метою реалізації місцевої політики в соціально-економіч-

ній сфері Криворізькою міської радою було прийнято серед-
ньострокову Програму економічного та соціального розвитку 
м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки. Головною метою Програми 
було визначено забезпечення умов для поліпшення якості життя 
населення міста на основі збалансованого та узгодженого роз-

витку Кривого Рогу з урахуванням стратегічних інтересів міста.
Тож, Кривий Ріг з упевненістю зберіг лідируючі позиції серед 

міст Дніпропетровської області в напрямку основних показників 
економічного розвитку.

2. Місцевий економічний розвиток
2.1. Стратегічне планування розвитку міста.
Упродовж 2017 року забезпечувалося виконання проектів, ви-

значених Планом дій з реалізації у 2016-2019 роках Стратегіч-
ного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року 
(надалі – План дій). З метою здійснення контролю за додержан-
ням Плану дій, збору інформації від безпосередніх виконавців та 
подальшого її висвітлення для громади, продовжено удоскона-
лення автоматизованого модуля «Моніторинг ефективності впро-
вадження Стратегічного плану розвитку міста».

2.2. Громадський бюджет.
У 2017 році продовжено впровадження практики партици-

паторного бюджетування через проведення конкурсу проектів 
місцевого розвитку «Громадський бюджет», який є одним із ін-

струментів ефективного відкритого міського врядування. Коорди-
натором конкурсу є управління економіки виконкому Криворізь-
кої міської ради.

Значна кількість проектів другого кон-
курсу, які реалізовувалися протягом ми-
нулого року, стосувалася освітньої галузі 
(благоустрою територій загальноосвітніх 
закладів; підтримки інноваційних методів 
освіти та виховання зростаючого поколін-
ня; підтримки національно-патріотичного 
виховання, створення центру з музикотера-
пії як складової забезпечення оздоровчо-
освітньої роботи з дітьми дошкільного віку 
та проектів з енергозбереження). Серед ін-
ших – проекти енергоефективності, благо-
устрою, соціальної спрямованості, охорони 
здоров’я, організації культурного відпочин-
ку, підтримки спортивного дозвілля та інші.

З 1 вересня по 25 листопада минулого 
року проведено третій конкурс проектів 
місцевого розвитку «Громадський бюджет», 
реалізація яких планується у 2018 році.

З метою залучення більшої кількості 
мешканців до вирішення найбільш акту-
альних питань соціально-економічного 
та культурного характеру, формування 
активної громади міста та забезпечення 
промоції конкурсу, впроваджено електрон-
ну систему «Громадський проект». Даний 
ресурс розроблено спільно з Інститутом 
бюджету та соціально-економічних до-
сліджень (ІБСЕД) у межах проекту USAID 
(United States Agency for International 
Development) «Зміцнення місцевої фінан-
сової ініціативи впровадження».

Для розширення кола учасників кон-
курсу та підвищення їх рівня в підготовці 
проектів, 28-29 серпня 2017 року за участі 
експертів Польсько-української фундації 
співпраці ПАУСІ проведено дводенний се-
мінар «Громадський бюджет Кривого Рогу: 
нові можливості».

Завдяки більшій доступності, мобіль-
ності та зручності на розгляд до електрон-
ної системи «Громадський проект» за ре-
зультатами третього конкурсу «Громад-
ський бюджет-2018» надійшло 145 про-
ектів на суму понад 70 млн. грн.

За підсумком голосування криворіжців, 
переможцями визначено 47 проектів, на 
реалізацію яких у 2018 році в міському 
бюджеті передбачено понад 15 млн. грн.

Новаторством минулорічного конкурсу 
стало проведення 11 листопада 2017 року 
Ярмарку проектів, що являє собою публічну 
презентацію проектів – учасників конкурсу 
із он-лайн трансляцією в мережі Інтернет. 
Захід такого формату забезпечує інфор-
маційну підтримку конкурсантів та сприяє 
збільшенню зацікавленості мешканців до 
участі в конкурсі.

Для більшого висвітлення та промоції 
конкурсу були задіяні засоби масової ін-
формації, проведено зустрічі та інтерв’ю з 
представниками виконкому Криворізької 
міської ради та авторами проектів на міс-
цевих телерадіоканалах, демонструвався 

відеоролик про «Громадський бюджет» на телебаченні, в мережі 
Інтернет, підтримується в актуальному стані сторінка у соціальній 
мережі Facebook «Громадський бюджет – Кривий Ріг».

Як результат від проведених заходів, упродовж 2017 року спо-
стерігалося значне зростання активності громади міста. Загальна 
кількість голосів, відданих за проекти 2018 року, становила майже 
103 тисячі, що більше ніж у 2 раза перевищує статистику конкурсу 
«Громадський бюджет-2017» (43 тис. голосів), в той час як у пер-
шому конкурсі 2016 року отримано біля 10 тис. голосів підтримки 
криворіжців.

2.3. Розвиток промислового туризму.
Запорукою успішного розвитку туристичної сфери Кривого 

Рогу є забезпечення ефективного і комплексного (економічного, 
соціального, екологічного та інноваційного) використання наяв-
ного туристичного потенціалу.

Щороку розробляються нові туристичні маршрути різної 
складності, яких на сьогодні налічується 71. Протягом 2017 року 
розроблено 14 нових екскурсійних маршрутів по місту, серед яких 
найцікавішими є «Масовий вибух в діючому кар’єрі Південного 
ГЗК», «Зимовий Гранд каньйон», відвідування майстерні худож-

Переможці конкурсу «Громадський бюджет-2018»
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ньої ковки «Артіні», «Ейфелеві вежі Кривого Рогу», «Народження 
криворізького салюту» та ін.

Різноманітність маршрутів сприяє зростанню зацікавленос-
ті екскурсантів як внутрішніх, так і зовнішніх. Як результат, у 
2017 році проведено 2 299 екскурсій, у яких взяли участь 35 244 
особи, серед яких – криворіжці, мешканці інших міст України та 
закордонні гості.

Знаковою подією туристичної сфери міста стало проведення 
8-9 вересня 2017 року Міжнародного форуму «Індустріальний 
туризм: кращі практики для ефективного розвитку територій» та 
фестивалю «Ніч індустріальної культури». Форум зібрав понад 
120 учасників, серед яких експерти туристичної сфери «Євро-
пейського маршруту індустріальної спадщини» (ERIH) (Республіка 
Польща), Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччи-
ни, асистент Посольства Королівства Бельгії, представники Депар-
таменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самовряду-
вання «Асоціація міст України», провідних туристичних компаній 
України, члени громадських організацій, фахівці інституцій місце-
вого розвитку та засобів масової інформації міст Києва, Дніпра, 
Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Кропивницького, Енергодару, Марі-
уполя, Кам’янського, Кременчука, Горішніх Плавнів, Білої Церкви 
та інші.

Форум став важливим поступом у напряму промоції промис-
лового туризму Кривого Рогу, ознайомлення провідних туристич-
них компаній України з особливостями й специфікою туристичної 
інфраструктури нашого міста, виступив платформою для обміну 
досвідом щодо ефективності розвитку внутрішнього туризму та 
міжнародної співпраці в цій сфері.

Головною подією форуму стало підписання Меморандуму про 
співпрацю в напрямку розвитку туризму між виконавчим коміте-
том Криворізької міської ради та промисловими підприємствами 
міста Кривого Рогу, з котрими вже впродовж чотирьох років від-
бувається плідна співпраця в напрямку розвитку індустріального 

туризму, – публічні акціонерні товариства «Південний ГЗК», «Кри-
ворізький залізорудний комбінат», «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
приватні акціонерні товариства «Північний ГЗК», «Інгулецький 
ГЗК», «Центральний ГЗК», товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Метінвест – Криворізький ремонтно-механічний завод».

Упродовж 2017 року досягнення та можливості промислового 
туризму було представлено:

– 20-23 лютого на Міжнародному туристичному ярмарку, що 
відбувся у місті Вроцлаві Республіки Польща;

– 20-22 вересня на Міжнародній конференції: ERIH Annual 
Conference у місті Копенгаген (Данія);

– 4-6 жовтня на 24-ому Міжнародному туристичному салоні 
«Україна»;

– 18-19 жовтня на Львівському міжнародному форумі індустрії 
туризму та гостинності;

– 16-17 листопада 2017 року на туристичному бізнес-форумі в 
місті Запоріжжя, де промоціювали на виставковій локації заходу 
туристичні маршрути Кривого Рогу.

З метою забезпечення промоції промислового туризму на єв-
ропейському рівні, сприяння просуванню туристичного продукту 
Кривого Рогу на міжнародний туристичний ринок та залученню 

більшої кількості іноземних туристів у листопаді 2017 року за-
тверджено рішення міської ради від 22.11.2017 №2200 «Про по-
годження вступу комунального підприємства «Інститут розвитку 
міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради до Асоціації «Єв-
ропейський маршрут індустріальної спадщини». Це відкриває для 
нашого міста нішу на європейському туристичному ринку, сприяє 
популяризації індустріальної спадщини, стимулює контакти з між-
народними експертами, проведення зустрічей, обговорень у спра-
ві промислового туризму.

3. Інвестиційна і міжнародна діяльність
3.1. Інвестиційна діяльність. З метою забезпечення належної 

поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційний по-
тенціал Кривого Рогу на порталі «Криворізький ресурсний центр» 
функціонує веб-ресурс «Путівник інвестора» (ig.krogerc.info/ua). У 
звітному періоді його відвідали понад 4,0 тис. користувачів. На 
сьогоднішній день проводиться модернізація та удосконалення 
зазначеного ресурсу. Так, цього року було впроваджено новий під-
розділ «Інвестиційна діяльність», де розміщено відомості для по-
тенційних інвесторів про стан соціальних і капітальних інвестицій 
та будівництва в місті.

З метою забезпечення поінформованості потенційних інвес-
торів, покращення інвестиційного іміджу Кривого Рогу, розвитку 
інвестиційних можливостей, у місті вже четвертий рік поспіль про-
водиться робота над виготовленням інвестиційного паспорта міс-
та на українській та англійській мовах, де представлена актуальна 
інформація про потенціал Кривого Рогу.

Для представлення міста на 
міжнародній арені до посольств 
Республік: Болгарія, Фінляндія, 
Франція, Польща; Королівств: 
Швеції, Великобританії, Норвегії, 
Данії, Іспанії; Італійської, Порту-
гальської, Словацької, Турецької, 
Угорської Республік, Федера-
тивної Республіки Німеччина, 
Китайської Народної Республіки, Швейцарської Конфедерації, 
Канади, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Японії було наді-
слано запрошення щодо співпраці, разом з відповідними інфор-
маційними буклетами («Інвестиційний паспорт», «7 
Industrial wonders of Kryvyi Rih» та «Kryvyi Rih center 
of industrial tourism of Ukraine»).

З метою покращення інформаційної обізна-
ності представників структурних підрозділів ви-
конкому Криворізької міської ради та комунальних 
підприємств міста, у Кривому Розі було проведено 
семінар/тренінг з представниками Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України на тему 
«Державно-приватне партнерство, як інструмент 
залучення інвестицій». Під час конференції були 
окреслені основні проблеми та думки щодо впро-
вадження державно-приватного партнерства у місті.

Крім того, проводилася постійна робота з пошуку 
можливих інвесторів для участі в конкурсі з вибору 
керуючої компанії індустріального парку «Кривбас». 
Так, були направлені запрошення з пропозиціями про 
налагодження відносин суб’єктам господарювання, які 
могли б стати потенційними учасниками індустріаль-
ного парку або його керуючою компанією.

3.2. Розвиток і поглиблення міжнародного спів-
робітництва.

Формування позитивного міжнародного іміджу 
та розвиток міжнародних зв’язків є одним з прі-
оритетів соціально-економічного та культурного 
розвитку міста. Співпраця з міжнародними організаціями й пред-
ставництвами дозволить запровадити успішний досвід провідних 
країн Європи та світу з реформування міста в усіх сферах життє-
діяльності.

Протягом звітного року місто відвідали 26 іноземних деле-
гацій (49 осіб), серед яких представники Словацької, Литовської, 
Французької, Угорської, Турецької республік, республік Польщі, 

Чехії, Кореї, Федеративної Республіки Німеччини, 
Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної 
Республіки, Королівств Швеції, Данії, Бельгії, пред-
ставники Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ 
та представництва Європейського Союзу в Україні.

У травні 2017 року під час зустрічі міського го-
лови Ю. Вілкула та президента Асамблеї Європей-
ських Регіонів Ханде Озсан Бозатлі було відкрито 
офіс Асамблеї європейських регіонів у м. Криво-
му Розі, що дозволить презентувати Кривий Ріг на 
міжнародній арені, а також надасть доступ до кра-
щих практик Європейського Союзу та можливість 
реалізувати їх на місцях, упровадити кращий єв-
ропейський досвід для розвитку громади та міста.

У місті Кривий Ріг вже котрий рік поспіль відзначається День 
Європи на загальноміському рівні. Головною метою свята є озна-
йомлення та долучення меш-
канців міста до європейських 
цінностей та інтересів; форму-
вання позитивної громадської 
думки щодо євроінтеграційно-
го курсу України; популяриза-
ція загального європейського 
культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді. Цей 
захід відбувся 20 травня 2017 року у парку «Ювілейний».

На святі було представлено локації 7 островів культур, що пред-
ставляли європейські країни. Цього року кожен бажаючий мав 
змогу «відвідати» Шотландію, Швецію, Німеччину, Польщу, Чехію, 
Словаччину та Бельгію. Гості свята мали нагоду відчути дух країни 
на собі, спробувати національні страви тієї чи іншої країни, позна-
йомитись з її культурою та традиціями, «завітати» на Площу Ринок у 
Польщі або сфотографуватися на фоні Бранденбургських воріт.

Крім того, під час свята проходили заходи за участю лю-
дей з обмеженими можливостями – соціальне кафе, де в 
ролі працівників були діти з синдромом Дауна, також про-

водилися заходи для дітей з вадами слуху та аутистів.
Вечірня програма свята була не менш насиченою, для всіх ба-

жаючих було проведено драйвовий концерт, який згуртував біля 
себе любителів живої музики. 2017 року захід відвідали майже 
10 000 осіб.

Для більш широкого інформування мешканців міста було ство-
рено сторінку свята у соцмережі Facebook (fb.me/eurodaysKR), на 
якій є можливість більш широко ознайомитись з подробицями 
свята, побачити фото та відео фестивалю.

4. Розвиток корпоративно-соціального партнерства
У Кривому Розі протягом багатьох років успішно реалізується 

практика соціального партнерства, що полягає в поєднанні зусиль 
і ресурсів влади та бізнесу міста задля спільного втілення соці-
ально-економічних проектів у всіх сферах його життєдіяльності.

У межах реалізації практики корпоративно-соціального парт-
нерства в 2017 році між виконавчим комітетом Криворізької 
міської ради та підприємствами міста були укладені договори про 
співробітництво на суму 60 млн.грн. Соціальними партнерами ста-
ли такі промислові підприємства: товариство з обмеженою від-
повідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» і його комбінати (приватні 
акціонерні товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбі-

нат», «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», «Інгулець-
кий гірничо-збагачувальний комбінат») та публічне акціонерне 
товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат.

Інвестовані кошти підприємств були спрямовані на розвиток 
соціальної інфраструктури, а саме: благоустрій вулиць, зон від-
починку, шляхово-мостового господарства, ремонт центральних і 
внутрішньо-квартальних доріг, ремонт закладів охорони здоров’я, 
благоустрій зон відпочинку, проведення культурно-масових захо-
дів та інших напрямів для розвитку міста.

5. Забезпечення повноцінних розрахунків за енергоносії та 
житлово-комунальні послуги, реалізація міської тарифної полі-
тики в комунальній сфері

Одним із напрямів діяльності управління є координація робо-
ти щодо забезпечення повноцінних розрахунків за енергоносії та 
житлово-комунальні послуги.

Питання розрахунків тепло-, водопостачальних підприємств 
за енергоносії є актуальним для міста та знаходиться на постій-
ному контролі, адже від своєчасної їх оплати залежить стабіль-
не та якісне надання житлово-комунальних послуг. З метою по-
кращення розрахунків підприємств за енергоносії в 2017 році 
прийнято рішення Криворізької міської ради «Про погодження 
комунальному підприємству «Кривбасводоканал» договорів про 
реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію 
та надання гарантій щодо їх виконання» та підписання тристорон-
нього договору з ПАТ «Дніпрообленерго» щодо реструктуризації 
заборгованості за спожиту електричну енергію. Результатом вико-
нання договору стане списання нарахованих штрафних санкцій у 
сумі майже 45 млн.грн.

Також, у місті здійснюється постійний моніторинг стану роз-
рахунків споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги та 
активне інформування населення про необхідність здійснення 
своєчасних розрахунків, у тому числі на сходах мешканців, через 
засоби масової інформації, шляхом використання соціальної ре-
клами.

У 2017 році питання стану розрахунків споживачів міста за 
житлово-комунальні послуги та енергоносії розглядалось як осно-
вне на засіданнях виконкому Криворізької міської ради (у квітні 
та жовтні) та на засіданнях виконкомів районних у місті рад.

Крім того, управління, відповідно до покладених завдань, здій-
снює реалізацію міської тарифної політики в комунальній сфері. 
У грудні 2017 року встановлено економічно-обґрунтовані тарифи 

Учасники форуму під час екскурсії 
до кар'єру ПрАТ «Центральний ГЗК»

Підписання Меморандуму про співпрацю 
в напрямку розвитку туризму

Представлення однієї з країн 
Європейського Союзу на головній сцені свята

Підписання Угоди про співпрацю з представниками 
Групи Метінвест та ПАТ «Південний ГЗК»
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на теплову енергію, її виробництво, постачання та транспортуван-
ня для бюджетних організацій та інших споживачів товариству з 
обмеженою діяльністю «Дніпровське управління регіонального 
будівництва».

6. Функціонування системи державних закупівель у місті
У 2017 році закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення 

потреб територіальної громади здійснювалися відповідно до За-
кону України «Про публічні закупівлі».

З метою уникнення порушень при використанні бюджетних 
коштів та недопущення зриву соціально-важливих закупівель ор-
ганізовуються семінари з актуальних питань закупівель, що здій-
снюються через електронну систему.

Протягом 2017 року було організовано три навчальних семіна-
ри, темами яких стали: «Основні принципи роботи в системі елек-
тронних закупівель та її переваги», «Практичні аспекти здійснення 
публічних закупівель. Новації 2017», «Недопущення порушень за-
конодавства в процесі закупівельної діяльності».

У якості спікерів заходів виступали співрозробники системи 
ProZorro, адміністратор одного з електронних майданчиків та 
представники громадської організації «Платформа громадський 
контроль».

Учасники заходів, а це розпорядники коштів міського бюджету, 
представники малого й середнього бізнесу міста, удосконалили 
свої знання в підготовці тендерної документації, вимог до тех-
нічних та кваліфікаційних критеріїв, дізналися про оновлений 
порядок визначення предметів закупівлі, про особливості меха-
нізму аукціону, а також отримали практичні поради у використанні 
відповідних електронних ресурсів. Крім того, учасники активно 
задавали найактуальніші питання щодо проведення й участі в до-
порогових та надпорогових закупівлях.

Отже, на рівні міста активно забезпечується новий формат 
здійснення закупівель.

З 2010 року в Кривому Розі в рамках чинного законодавства 
забезпечується прозорість як процедурних, так і допорогових за-
купівель. На порталі «Криворізький ресурсний центр» діє розділ 
«Закупівлі», де кожен розпорядник бюджетних коштів має можли-
вість оприлюднити дані про заплановані та проведені закупівлі. Так, 
на кінець 2017 року на порталі зареєстровано 126 розпорядників 
коштів, якими за рік оприлюднено відомості про 11 216 закупівель.

Основні пріоритети в роботі управління на 2018 рік:
– виконання завдань та заходів, визначених Планом дій з ре-

алізації у 2016-2019 роках Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу на період до 2025 року, де головним виконавцем 
є управління економіки виконкому Криворізької міської ради;

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

– моніторинг реалізації у 2018 році завдань та заходів, визна-
чених Планом дій;

– реалізація Маркетингової стратегії міста, спрямованої на підви-
щення інвестиційної привабливості міста, в тому числі розробка за-
ходів з реалізації Маркетингової стратегії міста на 2018-2019 роки;

– стимулювання широкої участі громадськості, туристів з інших 
міст України в культурному заході з відзначення Дня Європи у 
Кривому Розі;

– забезпечення проведення конкурсу проектів місцевого роз-
витку «Громадський бюджет – 2019»;

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

– реалізація заходів із залучення інвестицій у місто та розши-
рення міжнародних зв’язків відповідно до Програми залучення 
інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м. Кривому Розі 
на 2016-2020 роки;

– забезпечення створення конкурентного та прозорого середо- 
вища в сфері публічних закупівель;

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій та 
інших фінансових ресурсів, не заборонених чинним законодав-
ством України, у економіку міста;

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

Начальник управління економіки  
виконкому Криворізької міської ради Т. ПІДПАЛЬКО

Проведення навчального семінару  
«Практичні аспекти здійснення  

публічних закупівель. Новації 2017»

Звіт про роботу фінансового управління  
виконкому Криворізької міської ради

Робота фінансового управління у 2017 році була направле-
на на виконання завдань з наповнення бюджету, упровадження 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі та здій-
снення контролю на всіх його стадіях відповідно до вимог Бю-
джетного кодексу України та інших нормативно-правових актів 
України.

При формуванні бюджету на 2017 рік були враховані зміни у 
податковому та бюджетному законодавстві. Особлива увага при-
ділялася розрахункам фінансового ресурсу для виконання норм 
з підвищення мінімальної заробітної плати у 2 раза, а також про-
гнозу податків і зборів, ставки яких залежать від її розміру.

Протягом 2017 року фінансове управління приймало активну 
участь у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування при 
формуванні бюджетної політики. Шляхом звернення до депута-
тів Верховної Ради України, співпраці з Асоціацією міст України 
готувались ґрунтовні заперечення до законопроектів, що перед-
бачали вилучення з місцевих бюджетів фінансових ресурсів (ак-
цизного податку з реалізації тютюнових виробів (втрати більше 
50 млн. грн.), заборгованості за середньостроковими позиками 
(втрати більше 159 млн. грн.).

Також, з метою збільшення ресурсу міста готувалися пропози-
ції по спрямуванню до місцевих бюджетів частини податків і пла-
тежів, що сплачуються до бюджетів інших рівнів (рентної плати за 
користування надрами – 50% та екологічного податку – 100%), 
а також збільшення для міста обсягу трансфертів з державного 
бюджету.

Завдяки злагодженій та системній роботі всіх учасників бю-
джетного процесу по реалізації розроблених заходів, що були 
спрямовані на наповнення доходів бюджету та економного й 
раціонального використання бюджетних коштів, у минулому році 
досягнуто позитивних результатів. Понад запланований обсяг до-
ходів додатково отримано 242,0 млн. грн.

Цей ресурс дозволив не лише зберегти напрацьоване та 
збільшити видатки за багатьма напрямками фінансування, але й 
розпочати реалізацію нових міських Програм та заходів таких як 
Програма енергозбереження в житловому фонді «Теплий дім» та 
Програма «Стоп-інфаркт», що є дуже важливою для мешканців, 
які мають серцево-судинні захворювання.

Для забезпечення бюджетного процесу у 2017 році фінансо-
вим управлінням у межах компетенції підготовлено 47 проектів 
рішень міської ради та її виконкому.

У сфері регуляторної діяльності протягом 2017 року прийнято 
участь у підготовці регуляторних актів про встановлення на 2018 
рік ставок податків єдиного, на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. Також, прийнято участь у відстеженні регуля-
торних актів по податку на нерухоме майно, єдиному податку та 
туристичному збору.

У 2017 році фінансовий ресурс міста склав 6  477,8 млн. 
грн. До загального фонду бюджету міста надійшло 6  247,0 
млн. грн., з них власні доходи склали 3 333,7 млн. грн., що по-

рівняно з попереднім роком зросли майже на 550 млн. грн.
У показниках бюджету більше 44,0 відсотків або 2 933,2 млн. 

грн. займають субвенції з інших бюджетів, які за цільовим при-
значенням спрямовані на часткове утримання установ охорони 
здоров’я, виплату заробітної плати педагогічним працівникам та 
підтримку інклюзивної освіти, надання пільг, житлових субсидій 
населенню, виплату різних видів допомоги , придбання житла для 
дітей-сиріт, погашення різниці в тарифах на тепло- та водопоста-
чання та інші видатки.

Як і в минулих роках основними бюджетоутворюючими дже-
релами загального фонду бюджету міста є податок на доходи 
фізичних осіб та плата за землю в обсязі 1899,7 млн. грн. та  
874,5 млн. грн. відповідно. Їх питома вага складає 83% у за-
гальному обсязі.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 230,8 млн. 
грн., у тому числі податків і платежів у сумі 189,5 млн. грн.

Стабільне виконання доходів бюджету дозволило протягом 
року виконувати всі соціальні зобов’язання, взяті при затверджен-
ні показників, та провести заплановані витрати своєчасно відпо-
відно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Витрати бюджету міста за 2017 рік склали 6 613,8 млн. грн.:
– за загальним фондом – 5 963,6 млн. грн.;
– за спеціальним фондом – 650,2 млн. грн., з яких видатки бю-

джету розвитку – 434,1 млн. грн.
Із бюджету міста на функціонування понад 420 бюджетних 

установ, з чисельністю працюючих понад 34 тисячі чоловік, на-
правлено більше 51% загального обсягу видатків або 3 390,0 млн. 
грн.

Додатковим навантаженням на показники бюджету в 2017 
році стало обмеження ресурсу, виділеного з державного бюджету 
на охорону здоров'я та освіту з урахуванням перекладених по-
вноважень, скасування субвенції на пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян та інші пільги, що гарантуються державою. На всі 
ці цілі з міського бюджету виділено понад 839,0 млн. грн.

Крім того, відповідно до чинного 
бюджетного законодавства з місь-
кого бюджету перераховано дер-
жавному бюджету реверсну дотацію 
у сумі 195,0 млн. грн.

Загалом у минулому році збе-
режена соціальна спрямованість 
бюджету. У видатках бюджету міста 
найбільша питома вага належить за-
хищеним видаткам загального фон-
ду, які склали 5052,0 млн. грн. (тобто 
76,4% обсягу видатків).

Забезпечена своєчасна й у по-
вному обсязі виплата заробітної 
плати працівникам бюджетних уста-
нов. На що спрямовано 2 392,9 млн. 
грн. Це на 719,3 млн. грн. більше 
2016 року.

У повному обсязі відповідно до виставлених постачальниками 
рахунків, з урахуванням діючих цін і тарифів забезпечено видат-
ки за спожиті бюджетною сферою енергоносії та комунальні по-
слуги у сумі 340,3 млн. грн.

На інші захищені видатки (такі, як придбання медикаментів, 
продуктів харчування, різних видів соціальної допомоги мешкан-
цям міста, трансферти іншим бюджетам) направлено 2 318,8 млн. 
грн., що на 537,3 млн. грн. більше 2016 року.

Поряд з утриманням бюджетних установ, з міського бюджету 
з початку звітного року направлено 1,5 млрд. грн. на реалізацію 
заходів 33 міських програм у різних сферах діяльності, а це:
благоустрій міста, освітлення вулиць та доріг, ремонт та утри-

мання 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 міського 
бюджету дозволили зберегти безкоштовний проїзд пенсіонерам 
та іншим пільговим категоріям населення міста, незважаючи на те, 
що на державному рівні цільова субвенція скасована;
виконання програм для вирішення важливих питань у сфері 

екології та будівництва і реконструкції соціально значущих об’єктів;
соціальна підтримка окремих категорій мешканців міста 

шляхом виплати різних видів матеріальної допомоги й додатко-
вих пільг та інше.

Для забезпечення клірингових розрахунків по пільгах і суб-
сидіях населенню, управлінням підготовлено 138 протокольних 
рішень, згідно з якими до міського бюджету надійшло 977,0 млн. 
грн. державних субвенцій.

Одним з найважливіших етапів роботи фінансового управлін-
ня є висвітлення напрямків використання бюджетних коштів. Для 
забезпечення прозорості й доступності інформації в місті продо-
вжує та удосконалює свою роботу веб-сайт «Відкритий бюджет».

Його головна мета – перетворити документи, що застосову-
ються в процесі виконання бюджету, на інформацію, зрозумілу 
пересічному громадянину. Кожен може побачити скільки грошей 
витрачається на сфери життєдіяльності міста.

Цей ресурс є унікальним і не має аналогів в Україні, розро-
блений з урахуванням можливостей переглянути інформацію як 
у цілому по зведеному бюджету міста, так і в розрізі міського й 
кожного районного в місті бюджету.

У проекті задіяні всі головні розпорядники, розпорядники 
нижчого рівня та одержувачі коштів з бюджету міста. Деталізо-
вану інформацію про обсяги доходів та видатків бюджету міста 
Кривого Рогу можливо переглянути по кожному закладу бюджет-
ної сфери, установі, організації, об’єкту.

Від розпорядників коштів можливо перейти на Єдиний веб-
портал використання публічних коштів та переглянути договори, 
їх виконання, звіти, платіжні доручення, а також на портал «Кри-
ворізький ресурсний центр», де розміщена повна інформація 
про заклад та можливо задати питання керівнику. За допомогою  
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Звіт про роботу управління екології  
виконкому Криворізької міської ради

Основним завданням управління екології виконкому Криво-
різької міської ради є реалізація державної політики, формування 
й реалізація місцевої екологічної політики, спрямованої на по-
ліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 
безпеки.

Стратегічним планом розвитку міста на період до 2025 року, 
затвердженим рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, ви-
значено розвиток Кривого Рогу як екологічно безпечного міста 
ефективного використання ресурсів.

З метою досягнення стратегічних цілей та завдань Міською 
програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліп-
шення стану навколишнього природного середовища на 2016-
2025 роки (далі – Міська екологічна програма), що затверджена 
рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, визна-
чено напрями природоохоронної діяльності. Своєчасність і повно-
та виконання заходів і завдань програми – запорука створення 
екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення 
міста Кривого Рогу.

Насамперед, для Кривого Рогу велике значен ня має запобіган-
ня забрудненню одного з найбільш вражених елементів довкілля –  
атмосферного повітря. Це є одним із пріоритетів природоохорон-
ної діяльності.

Основними забруднюючими речовинами, що надходять у ат-
мосферне повітря від виробничої діяльності підприємств, є оксид 
вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, зважені речовини (пил) та 
парникові гази (діоксид вуглецю, метан). Найбільший обсяг вики-
дів утворюється внаслідок виробничої діяльності ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» – це 82% від загальних викидів забруднюю-
чих речовин по місту.

Одним із ключових повітроохоронних заходів ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» є виведення з експлуатації двухванного стале-
плавильного агрегату №6 (далі – ДСПА-6) в 2017 році, внаслідок 
чого відбудеться зниження викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря на 9,6 тис. тонн на рік.

Для забезпечення конституційних прав мешканців міста Кри-
вий Ріг на безпечні для здоров’я та життя умови проживання, з 
урахуванням чисельних звернень громадян і громадських орга-
нізацій, управлінням екології виконкому Криворізької міської 
ради підготовлено рішення про скорочення термінів виведення з 
експлуатації ДСПА-6 (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), що одно-
голосно підтримано депутатами Криворізької міської ради.

Реалізація природоохоронних заходів Міської екологічної 
програми потребує постійного контролю з боку виконкому міської 
ради, депутатів міської ради та громадських організацій.

Щомісяця робочою групою з опрацювання та комплексного 
вирішення питань реалізації державної політики у сфері охоро-
ни навколишнього 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, заслуховувались 
звіти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ 
«ЦГЗК», ПАТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», 
ПАТ «Кривбасзалізрудком», ТОВ «МЕТІНВЕСТ КРМЗ», ПРАТ «Хай-
дельбергЦемент Україна», СП ПРАТ «ММК ім. Ілліча» ГЗК «УКРМЕ-
ХАНОБР». Загалом управлінням екології виконкому Криворізької 
міської ради забезпечено проведення 8 засідань.

За ініціативою управління екології виконкому Криворізької 
міської ради на засіданнях постійної комісії міської ради з питань 
природокористування, екології, охорони здоров’я та соціального 
захисту населення звітували про виконання природоохоронних 
заходів ПАТ «ПІВДГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (двічі), 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ КРМЗ», ПРАТ «ХайдельбергЦемент Україна». У 
серпні за сприяння управління екології виконкому Криворізької 
міської ради депутати міської ради відвідали ПРАТ «Хайдельберг-
Цемент Україна» та ознайомилися з практичним виконанням при-
родоохоронних заходів Міської екологічної програми.

Робота управління екології в напряму зменшення забруднення 
атмосферного повітря зосереджувалася на координації робіт з 
реалізації таких заходів програми, як:

– співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з 
питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний про-
цес видобутку руди відкритим способом нових технологій про-
ведення масових вибухів зі зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. В червні на засіданні Ради еко-
логічного планування за участі науковців та представників гірни-
чо видобувних підприємств обговорювалась тема, що стосується 
розробки нової методики розрахунку викидів забруднюючих ре-
човин при масових вибухах в кар’єрах та випробування з пилога-
зоподавлення при проведенні масових вибухів з використанням 
розчину торфогідрооксидного реагенту. Для розробки механізму 
та забезпечення реалізації заходів представництвом громадсько-
го союзу «Зелений центр Метінвест» зазначені питання взято в 
роботу;

– застосування «зелених технологій» як одного із заходів за-
побігання пилінню.

У межах реалізації заходів Міської екологічної програми з ме-
тою зменшення пиління хвостосховищ ПРАТ «ПІВНГЗК» та ПРАТ 
«ЦГЗК» застосовано «зелені технології», методики яких розробле-
но фахівцями Криворізького ботанічного саду НАН України. На 
хвостосховищі ПРАТ «ПІВНГЗК» висаджено тростник на площі 1 
га, на хвостосховищі ПРАТ «ЦГЗК» – очерет та жито на площі 25 га.

Ефективність і конструктивність прийняття виважених управ-
лінських рішень залежить від володіння достовірною інформа- 
цією про стан довкілля, зокрема атмосферного повітря.

Особлива увага у 2017 році була спрямована на розбудову 
автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на 
межі санітарно-захисних зон підприємств. У травні 2017 року на 
засіданні виконкому міської ради прийнято рішення про показ-
ники атмосферного повітря в м. Кривому Розі та впровадження 
автоматизованої системи моніторингу за його якістю. На вико-
нання рішення встановлено автоматизовані пости спостережень 
ПАТ «ПІВДГЗК» (3 поста), ПАТ «Кривбасзалізрудком» (4 поста), 
ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (2 поста), ПРАТ «ЦГЗК» (3 поста), ПРАТ 
«ПІВНГЗК» (2 поста), ПРАТ «ІНГЗК» (2 поста), ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» та ПАТ «ПІВДГЗК» розпочато висвітлення даних 
постів спостереження на офіційних сайтах підприємств. Після 
цілеспрямованої роботи, проведеної з ТОВ «МЕТІНВЕСТ КРМЗ», 
підприємством розбудовується відомча система автоматизованих 
спостережень за станом атмосферного повітря та встановлюється 
2 поста.

За відсутності належного функціонування державної системи 
моніторингу стану навколишнього природного середовища у 2017 
році депутатами Криворізької міської ради прийнято рішення про 
виділення з міського фонду охорони навколишнього природно-
го середовища коштів на здійснення лабораторних досліджень 
якості атмосферного повітря та водних об’єктів. Лабораторні до-
слідження проведено на підставі договору ВСП «Криворізький 
міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський 
ОЛЦ МОЗ України».

З липня 2017 року в усіх районах міста проведено відбори 
проб:

– максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі в житловій забудові міста на межі сані-
тарно-захисної зони;

– середньодобових концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі в житловій забудові міста;

– визначення якості атмосферного повітря при розгляді звер-
нень громадян та при настанні несприятливих метеоумов.

Отримана інформація використовувалася для прийняття 
управлінських рішень з метою покращення атмосферного пові-
тря, направлена до Державної екологічної інспекції в Дніпропе-
тровській області, Головного управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області, органів прокуратури та надавалася 
представникам громадських організацій («Екологічна Рада Кри-
воріжжя», «Екологічний рух Кривбасу») для здійснення громад-
ського контролю.

Позитивним результатом зусиль, що докладаються в сфері 
охорони атмосферного повітря, стало покращення його якості. За 
даними мережі спостережень національної гідрометслужби Укра-
їни, що оприлюднені на офіційному сайті Центральної геофізич-
ної обсерваторії, комплексний індекс забруднення атмосферного 
повітря міста Кривого Рогу в І півріччі 2017 року становить 7,8 та 
оцінюється як високий (у 2016 році цей показник становив 8,73; у 
2015 році – 14,18). Разом з тим Кривий Ріг посідає 12 місце серед 
39 міст України. Для порівняння: комплексний індекс забруднення 
атмосфери в Кам’янському складає 12,2, у Дніпрі – 11,7, у Києві – 
8,4.

Для визначення якості води річок Саксагань, Інгулець та інших 
водних об’єктів виконано лабораторні дослідження на території 
міста. На підставі виявлених у пробах води перевищень вмісту 
забруднюючих речовин активізовано роботу з виявлення джерел 
забруднення річок Саксагань та Інгулець.

У Покровському районі міста створено тимчасову робочу групу 
з питань виявлення та ліквідації джерел забруднення річки Сак-
сагань та проведено 5 комісійних обстежень. Ще 10 комісійних 
обстежень проведено на територіях Саксаганського, Тернівського, 
Центрально-Міського районів міста.

Під час обстежень виявлено 8 витоків від домоволодінь при-
ватного сектору Центрально-Міського та Покровського районів 
міста. Демонтовано 2 труби на вулиці Рубіжна, по яким здійсню-
вався скид. Ще на 6 трубах у Покровському районі встановлено 
чопи, що унеможливлюють скид стічних вод у річку. За виявлені 
правопорушення складено адміністративні протоколи та накла-
дено штрафи на громадян.

Системно й комплексно здійснюються заходи у сфері охорони 
та збереження водойм міста в частині розчищення та покращен-
ня їх гідрологічного стану (замовник проектів – Дніпропетровське 
обласне управління водних ресурсів).

Реалізується проект «Відновлення гідрологічного режиму во-
дойм Дзержинського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті». Виконано роботи по розчистці водойми № 2, бетонуванню 
набережної, влаштуванню підпірної стінки з декоративною ого-
рожею. Реалізація даного проекту сприятиме поліпшенню умов 
пропуску води, санітарно-гігієнічного та екологічного стану при-
бережної території, поновленню її використання городянами для 
рекреаційних цілей.

Для відновлення водності річки Стара Саксагань, що протікає 
по території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, забез-
печення її проточності, підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму, умов існування гідробіонтів коштом міського фонду охо-
рони навколишнього природного середовища в 2017 році ДПП 
«Кривбаспромводопостачання» подано в річку Стара Саксагань 
453,393 тис. м3 води з Карачунівського водосховища. Такі заходи 
буде продовжено у 2018 році.

Крім того, надзвичайно важливим є оздоровлення річки Сак-
сагань у Тернівському, Покровському та Саксаганському районах. 
У 2017 році з міського бюджету виділено субвенцію державному 
бюджету на розробку проекту «Поліпшення гідрологічного режи-
му та екологічного стану р. Саксагань.

Перед головою Дніпропетровської обласної державної адміні-
страції Резніченком В.М. ініційовано питання необхідності комп-
лексного вирішення питання регіонального значення та оздоров-
лення річки Саксагань від верхів’я до гирла шляхом перекидання 
води з річки Дніпро. Отримано відповідь про внесення цих пропо-
зицій до переліку природоохоронних заходів Дніпропетровської 
області, що будуть розглянуті у 2018 році.

Реалізація таких масштабних заходів у сфері поліпшення, охо-
рони та збереження водних об’єктів позитивно впливає на еко-
логічний стан міста та умови проживання його мешканців. Розчи-
щення річок, створення зелених зон не тільки врівноважує вплив 
промисловості на навколишнє природне середовище, а й дозво-
ляє створити місця відпочинку для жителів та гостей нашого міста.

2017 рік – рік активізації роботи щодо мінімізації впливу шах-
тних вод на довкілля.

Робочою групою, до складу якої входять науковці та пред-
ставники підприємств міста, очолюваною міським головою  
Вілкулом Ю.Г., розглянуто варіанти оптимізації скидання та ути-
лізації надлишку шахтних вод, запропоновані в техніко-еконо-
мічному порівнянні, що виконано німецькою консалтинговою 
компанією DMT за підтримки німецького міжнародного това-
риства GIZ. На нарадах, проведених в липні 2017 року на базі 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» та виконкому Криворізької міської 
ради, ураховано екологічну та економічну доцільність кожного 
з варіантів та ухвалено рішення про удосконалення та поліп-
шення існуючої системи поводження з шахтними водами та 
упровадження регульованих розширених періодичних скидів з 
переходом у подальшому на постійний скид упродовж усього 
року, яке доведено до відома координатора співпраці з GIZ – 
Дніпропетровської обласної ради.

На засіданні Ради екологічного планування розглянуто проект 
Плану заходів щодо поетапного зменшення обсягів скидання над-
лишків зворотних вод у р. Інгулець, поліпшення якості води у ба-
сейні зазначеної річки, Карачунівському водосховищі, водозаборі 
Інгулецької зрошувальної системи до 2025 року.

Пропозиції та доповнення до Плану заходів щодо поетап-
ного зменшення обсягів скидання надлишків зворотних вод у 
р. Інгулець, поліпшення якості води у басейні зазначеної річки, 
Карачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошу-
вальної системи до 2025 року, направлено на адресу Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України. План заходів за-
тверджено спільним наказом міністерств економічного розвитку 
і торгівлі; екології та природних ресурсів України від 08.11.2017 
№1622/405.

У межах реалізації заходів Міської екологічної програми 
для забезпечення раціонального використання питної води КП 
«Кривбасводоканал» замінено 6,2 км зношених та аварійних ді-
лянок водопровідної мережі, ДПП «Кривбаспромводопостачан-
ня» виконано роботи по заміні 1,1 км мереж систем відведення 
шахтних вод.

Актуальним питанням, вирішенню якого приділяється увага, 
є запобігання розповсюдженню амброзії та інших карантинних 
рослин, рослин-алергенів. У рамках Міської екологічної програ-
ми Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в 
гірничорудній і металургійній промисловості Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» 
проведено дослідження, за результатами якого обґрунтовано 
методи боротьби з амброзією, іншими карантинними рослинами, 
надано висновки та рекомендації. Управлінням екології виконко-
му Криворізької міської ради організовано та проведено соціаль-
но-екологічну акцію боротьби з амброзією механічним методом 
у Саксаганському районі, у якій прийняли участь представники 
виконкому Криворізької міської ради, громадських екологічних 
організацій, науковці та співробітники ДВНЗ «КНУ», небайдужі 
мешканці міста.

Одним із напрямків екологічної політики міста є питання утилі-
зації, повторного використання та переробки відходів. 08.11.2017 
Урядом України розглянуто та ухвалено Національну стратегію 
управління відходами, яка запроваджує в Україні європейські 
принципи поводження із усіма видами відходів та передбачає 
будівництво об’єктів виробництва RDF палива, що будуть розмі-
щуватися поблизу цементних заводів.

Враховуючи вимоги чинного природоохоронного законодав-

пошуку по сайту є можливість швидко знайти підприємство, уста-
нову чи організацію. Функціонують та постійно оновлюються роз-
діли, в яких можна знайти всі рішення та розпорядження про бю-
джет міста. Розділ «Бюджетний календар» інформує про те, який 
основний етап бюджетного процесу відбувається і хто на цьому 
етапі основний його учасник.

Криворізький веб-сайт «Відкритий бюджет» неодноразово 
відзначався незалежними експертами, як найбільш успішний при-
клад функціонування програмних проектів «Відкритий бюджет» 
в Україні.

Наприкінці 2017 року, завдяки наполегливій і плідній пра-
ці всіх учасників бюджетного процесу та депутатського корпусу 

міської ради, сформовані й затверджені 20 грудня 2017 року по-
казники на поточний бюджетний рік.  Це дозволило з перших днів 
нового бюджетного року розпочати роботу по виконанню запла-
нованих бюджетних показників.

Начальник фінансового управління  
виконкому Криворізької міської ради О. РОЖКО
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ства, у рамках реалізації Міської екологічної програми Державним 
підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-техноло-
гічний інститут міського господарства» розроблено техніко-еко-
номічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки твер-
дих побутових відходів.

З метою створення екологічно безпечних умов життєзабез-
печення населення міста за кошти міського фонду охорони на-
вколишнього природного середовища у 2017 році придбано 428 
контейнерів об’ємом 1,1м3 для збирання побутових відходів, які 
розміщені в закладах шкільної та дошкільної освіти.

У місті поступово розширюється мережа збору небезпечних 
відходів, що є у складі побутових, а саме: використаних батарейок 
та акумуляторів. На теперішній час діє 104 пункти.

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості 
20 травня 2017 року в рамках проведення в парку «Ювілейний» 
Днів Європи в м. Кривому Розі управлінням екології виконкому 
Криворізької міської ради спільно з ТОВ «Екоспецтранс» органі-
зовано та проведено збір від населення 450 кг відпрацьованих 
батарейок. Долучення до таких соціально-екологічних заходів 
підвищує особисту відповідальність кожного за стан довкілля в 
місті. Реалізація таких заходів у Кривому Розі дозволяє знизити 
навантаження на міські полігони і рухатися у напрямку сортуван-
ня відходів, їх повторного використання, перероблення або утилі-
зації, створення системи комплексного поводження з ними.

Цікавою в 2017 році стала робота по розробці управлінням 
екології виконкому Криворізької міської ради, за участі громад-
ськості (Маяков Й.Д., Тротнер В.В.), та виготовленню за рахунок 
коштів міського фонду охорони навколишнього природного  

середовища брошури «Атлас 
об’єктів природно-заповідного 
фонду м. Кривого Рогу».

Презентація Атласу відбулася 
28.11.2017 на засіданні робочої 
групи з опрацювання та комплек-
сного вирішення питань реалізації 
державної політики у сфері охо-
рони навколишнього природного 
середовища у м. Кривому Розі.

В Атласі наочно відображено 
характеристики 14 територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду нашого міста. Брошура 
розповсюджена серед закладів 
освіти, культури, громадських 
організацій, діяльність яких пов’язана з екологією. Обмежений 
тираж видання не став перепоною для ознайомлення кожного 
бажаючого з цікавою та пізнавальною інформацією, оскільки 
Атлас розміщено на офіційному веб-сайті Криворізької міської 
ради та її виконкому, порталі «Криворізький ресурсний центр». 
Приємною несподіванкою стала висока оцінка проведеної ро-
боти Міністерством екології та природних ресурсів України, яке 
розмістило інформацію про Атлас та сам Атлас на своїй сторін-
ці у соціальній мережі «Facebook», як приклад для інших міст 
України.

З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану 
довкілля, залучення студентської молоді, вихованців позашкіль-

них навчальних закладів до пропагування екологічно безпечної 
життєдіяльності, у межах підготовки Всесвітнього дня охорони 
навколишнього середовища, на виконання Програми реалізації 
молодіжної політики «Нова генерація Кривого Рогу» проведено 
щорічний шостий міський конкурс студентських наукових робіт з 
питань екології, започаткований розпорядженням міського голо-
ви від 24.05.2012 №129-р.

У 2017 році вперше відбувся захист студентських наукових ро-
біт з питань екології, який оцінювався конкурсною комісією. Пере-
можця та учасників Конкурсу відзначено Дипломами на урочис-
тому прийомі з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього 
середовища, що відбувся у виконкомі міської ради 02.06.2017.

Про пріоритетність у нашому місті питань охорони навколиш-
нього природного середовища свідчить проведення 11 та 12 лис-
топада 2017 року Міжнародного екологічного форуму «Kryvyi Rih 
GREEN Strategy», у якому взяли участь народні депутати України, 
керівництво міста, представники Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, виконкому Криворізької міської ради, 
громадських організацій, промислових підприємств тощо. Прове-
дення у Кривому Розі екологічних форумів дозволяє досягти кон-
сенсусу державних, громадських, екологічних та бізнес-інтересів.

Подальша робота управління екології виконкому Криворізької 
міської ради направлена на розвиток і впровадження європей-
ського підходу до вирішення екологічних питань у місті та забез-
печення екологічно комфортних, безпечних умов для проживан-
ня його мешканців.

Начальник управління екології  
виконкому Криворізької міської ради С. ОХОТНІКОВА

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

Мережу закладів охорони здоров’я міста Кривого Рогу скла-
дають 48 комунальних медичних закладів, серед яких 13 багато-
профільних лікарень, 1 самостійна поліклініка, 3 дитячі лікарні, 
7 центрів первинної медико-санітарної допомоги (до складу 
яких входить 38 амбулаторій загальної практики – сімейної ме-
дицини), 1 пологовий будинок, 1 перинатальний центр, 8 стома-
тологічних поліклінік, 4 диспансери, станції швидкої медичної 
допомоги та переливання крові, медико-генетичний центр, місь-
ка інфекційна лікарня, центр здоров’я, центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом, Будинок дитини, 3 дитячі санаторії. В місті 
здійснювали роботу 197 приватних медичних закладів, держав-
на лікарня Криворізького міського управління ГУМВС України 
в Дніпропетровській області, промислова поліклініка ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕДІКОМ», комунальне підпри-
ємство «Фармація», науково-дослідний інститут промислової 
медицини, факультет післядипломної освіти Дніпропетровської 
державної медичної академії, медичний коледж та училище під-
вищення кваліфікації, 8 медико-соціальних експертних комісій і 
бюро судово-медичної експертизи.

У червні було підписано меморандум про співробітництво 
між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та кліні-
кою Johannes Wesling Minden, м. Мінден, Федеративна Республі-
ка Німеччина. Завдяки підписанню меморандуму реалізується 
можливість надання мешканцям міста з захворюваннями опо-
рно-рухового апарату висококваліфікованої спеціалізованої 
медичної допомоги. Крім того, проводиться обмін досвідом і 
консультування з питань діагностики та лікування пацієнтів, 
співпраця в області застосування передових наукових методів 
і впровадження їх у практику.

Після капітального ремонту та 
оновлення було відкрито 3 амбулаторії 
(амбулаторія №2 ЦПМСД №5 по вул. 
Тбіліська, 14, амбулаторія №3 ЦПМСД 
№4 по вул. Поперечна, 1а, амбулаторія 
№12 ЦПМСД №4 по вул. Лісового, 27). 
Оновлені амбулаторії мають сучасне 
медичне обладнання, необхідне для 
кваліфікованої допомоги населен-
ню міста. Ведеться активна робота в 
рамках впровадження Проекту Світо-
вого банку. Із 10 об’єктів реконструкції 
приміщень під відкриття амбулаторій 
центрів первинної медико-санітарної 
допомоги розпочато роботу у 7, яку 
планується завершити у 2018 році.

На базі комунального закладу 
«Криворізька міська лікарня №5» Дніпропетровської обласної 
ради» після реконструкції та капітального ремонту відкрився 
Центр медичної реабілітації учасників бойових дій, інвалідів 
війни, учасників АТО на 70 ліжок, у тому числі 5 ліжок психо-
логічної реабілітації. Центр забезпечений новим сучасним ме-
дичним обладнанням, необхідним для надання кваліфікованої 
допомоги. За час роботи в Центрі отримали реабілітаційну, 
неврологічну, стоматологічну та психологічну допомогу 653 
людини. За кошти місцевого бюджету для Центру було при-
дбано новий сучасний автомобіль швидкої медичної допомоги.

З метою зниження рівня захворюваності на серцево-судин-
ні та судинно-мозкові хвороби, інвалідності й смертності від 
їх ускладнень, покращення спеціалізованої комплексної про-
філактики, лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 
захворювань та підвищення якості життя населення міста рі-
шенням міської ради від 31.03.2016 №385 затверджено міську 
комплексну програму «СТОП-інфаркт» на 2016-2020 роки.

На базі комунального закладу «Криворізька міська лікарня 
№9» Дніпропетровської обласної ради» для реанімаційного 
відділення придбано у повному обсязі обладнання спостере-
ження за хворими, апаратура для штучної вентиляції легень, 
лабораторні аналізатори. У 2017 році 194 особам проведено 
коронаровентрікулографій та виконано стентування коронар-
них артерій 105 пацієнтам. Завдяки функціонуванню програми 
«Стоп-інфаркт» значно покращились показники смертності від 
інфаркту міокарда.

З метою зміцнення системи охорони здоров’я шляхом впро-
вадження у нашому місті пілотного проекту «Розбудова сталої 
моделі надання життєво-важливих послуг для ключових груп 
населення та людей, які живуть з ВІЛ в м. Кривий Ріг», що ре-
алізується в рамках діяльності Проекту USAID «Реформа ВІЛ-
послуг у дії», підписано меморандум про співробітництво між 
виконавчим комітетом Криворізької міської ради та Криворізь-
ким міським відділенням Всеукраїнської благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

У рамках виконання заходів міської міжгалузевої комплекс-
ної програми «Здоров’я нації» по галузі «Охорона здоров’я» про-
тягом 2017 року виконано:

– за напрямом «Боротьба з соціально-небезпечними хворо-
бами (ВІЛ/СНІД та туберкульоз)» виділено 3286,3 тис. грн. на 
придбання 157962 доз препарату «туберкулін» для проведення 
туберкулінодіагностики дитячого населення міста; 3860,9 тис. 
грн. – на забезпечення молочними сумішами 130 дітей, наро-
джених ВІЛ-інфікованими матерями, та 700 дітей з малозабез-
печених сімей продуктами харчування; 500,6 тис. грн. для 1873 

продуктових наборів для хворих на туберкульоз, які 
проходять амбулаторне лікування;

– за напрямом «Охорона материнства та дитинства» 
виділено 2552,0 тис. грн. на забезпечення лікувальним 
харчуванням 20 осіб хворих на фенілкетонурію; 74,5 
тис. грн. для забезпечення безкоштовними медикамен-
тами дітей з багатодітних сімей;

– за напрямами «Здоров’я дітей та молоді» та «Збе-
реження здоров’я у старості» виділено 23023,7 тис. грн. 
на забезпечення безкоштовними медикаментами піль-
гової категорії населення міста; 318,9 тис. грн. для со-
ціальної підтримки – отримання медикаментів – інвалі-
дів та ветеранів Другої Світової війни; 123,1 тис. грн. на 
придбання 841 дози вакцини проти грипу, 1284,3 тис. 
грн.. на придбання антирабічних препаратів;

– у місті працює державна програма «Доступні ліки». 
За 2017 рік виписано 279657 рецептів на загальну суму 
10253 тис. грн.

З метою поліпшення демографічної ситуації, збере-
ження й зміцнення здоров’я населення проводилася робота за 
пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних 
неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих 
у соціально-економічному та медико-демографічному плані. У 
тому числі проводилися профілактичні огляди за 2017 рік:

– на туберкульоз – 294696 осіб, що складає – 91,3% від річ-
ного плану, проведено 67795 туберкулінових проб для прове-
дення туберкуліно-діагностики;

– на онкозахворювання – 331408 осіб, що складає – 99,1% 
від річного плану;

– на гіпертонічну хворобу – 469206 осіб, що складає – 99,5% 
від річного плану.

Протягом 2017 року в лікувально – профілактичних закла-
дах здійснено:

– відвідувань до лікарів – 5255848, у т. ч. до лікарів центрів 
первинної медико-санітарної допомоги – 2651256;

– проліковано у стаціонарах 195733 хворих, в денних стаці-
онарах центрів первинної медико-санітарної допомоги – 35941;

– проведено оперативних втручань 83212, у тому числі 
40464 в амбулаторних умовах;

– виконано 283168 виїздів швидкої допомоги;
– проведено 58496 досліджень на ВІЛ/СНІД, з них 7100 – 

вагітним;
– у пологових відділеннях міста народилося 6626 дітей. З 

них 2269 народилося у Криворізькому перинатальному центрі, 
374 новонародженим надано медичну допомогу у відділенні 
патології та інтенсивної терапії новонароджених.

Начальник управління охорони здоров’я  
виконкому Криворізької міської ради К. МУРАШКО
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Звіт про роботу департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької 
міської ради (надалі – департамент) утворено з 01.11.2017 на 
базі управління праці та соціального захисту населення викон-
кому Криворізької міської ради (надалі – управління) рішенням 
Криворізької міської ради від 30.08.2017 №1954. Департамент є 
правонаступником усіх прав та обов’язків управління.

У 2017 році робота департаменту була спрямована на забез-
печення соціальних гарантій мешканців міста, виконання міських 
програм, а саме: Програми соціального захисту окремих катего-
рій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки та Комплекс- 
ної програми підтримки у 2017-2019 роках у м. Кривому Розі 
учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх 
сімей і сімей загиблих у ході її проведення, розробниками яких є 
департамент.

Коштом міського бюджету департаментом забезпечено випла-
ту матеріальних допомог мешканцям міста, які опинилися у скрут-
ному матеріальному становищі, які зазнали збитків 28.07.2017 
внаслідок стихійного явища природного характеру, допомоги на 
лікування, матеріальної допомоги учасникам антитерористич-
ної операції, постраждалим унаслідок аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції, особам з інвалідністю – учасникам бойо-
вих дій в Демократичній Республіці Афганістан, сім’ям загиблих 
військовослужбовців у ході проведення антитерористичної опе-
рації, сім’ям військовослужбовців, які пропали безвісти чи перебу-
вають у полоні, загиблих в Афганістані, загиблих під час виконання 
службових обов’язків працівників органів Міністерств внутрішніх 
справ і надзвичайних ситуацій, дітям-сиротам, мешканцям міста, 
яким виповнилося 100 і більше років та іншим категоріям.

Упродовж 2017 року надано матеріальну допомогу 18 123 
мешканцям міста на загальну суму 48,4 млн. грн., у тому числі 425 
мешканцям на загальну суму 4,3 млн. грн. за рахунок субвенції 
з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання облас-
ної міжгалузевої програми «Надання матеріальної допомоги за 
рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів 
та об’єднаних територіальних громад на виконання доручень ви-
борців депутатами обласної ради в 2017 році».

Забезпечено коштом міського бюджету виплату часткової 
компенсації за тепло- та водопостачання у зв’язку з підвищенням 
тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг. У 2017 році таку компенсацію отримали 146 397 мешкан-
ців міста на загальну суму 73,2 млн. грн. Зазначені видатки пе-
редбачені й на 2018 рік. Надано та профінансовано додаткових 
пільг окремим категоріям мешканців міста, зокрема 50% пільги 
на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовного проїзду 
електро- та автотранспортом на загальну суму 3,1 млн. грн.

Другий рік поспіль коштом міського бюджету департаментом 
забезпечується виплата матеріальної допомоги пільговикам, які 
мають право на проведення безоплатного капітального ремонту 
житла. (Видатки з державного бюджету на проведення капіталь-
ного ремонту житла пільговиків відтепер не передбачаються). У 
2017 році на капітальний ремонт житла виплачено допомогу 39 
особам по 20 тис. грн. кожному на загальну суму 780 тис. грн. (У 
2016 році – 14 пільговикам на суму 280 тис. грн.).

У цілому на виконання заходів Програми соціального захисту 
окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки 
у 2017 році з міського бюджету профінансовано 145,4 млн. грн., 
в т.ч. 0,2 млн. грн. в рамках конкурсу проектів місцевого розвитку 
«Громадський бюджет». На 2018 рік заплановано видатки на ви-
конання заходів вказаної Програми у сумі 292,5 млн. грн., збіль-
шено розміри виплат пільговим категоріям громадян.

Упродовж 2017 року департаментом у межах повноважень за-
безпечено виконання Комплексної програми підтримки у 2017-
2019 роках у м. Кривому Розі учасників антитерористичної опе-
рації на сході України, членів їх сімей і сімей загиблих у ході її 
проведення.

Департаментом профінансовані видатки на загальну суму 26,2 
млн. грн., в тому числі 20,6 млн. грн. на лікування, вирішення со-
ціально-побутових питань військовослужбовцям, які брали участь 
(виконували завдання) в антитерористичній операції (4 240 чол.); 
0,9 млн. грн. на оздоровлення (59 чол.); 2,2 млн. грн. на допомо-
гу сім’ям загиблих військовослужбовців (24 сім’ї); 1,7 млн. грн. на 
оплату житлово-комунальних послуг сім’ям військовослужбовців, 
які знаходяться у полоні чи пропали безвісти та сім’ям учасників 
антитерористичної операції та інші.

За рахунок цієї програми були забезпечені безкоштовним хар-
чуванням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 
та оздоровленням (відпочинком) діти військовослужбовців, які 
беруть участь, загинули або пропали безвісти під час виконання 
завдань у зоні АТО – 2,2 млн. грн. На 2018 рік заплановано видат-
ки на виконання заходів вказаної Програми у сумі 34,6 млн. грн.

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

на сході України, членів їх сімей та сімей загиблих 
 у ході її проведення за 2015-2017 роки  

та план на 2018 рік (тис. грн.)

Задля забезпечення своєчасних виплат грошової допомоги 
мешканцям міста департаментом у 2017 році було підготовлено 
22 проекти рішень міської ради та 166 проектів рішень виконко-
му міської ради. Від учасників антитерористичної операції, членів 
сімей загиблих фахівцями департаменту прийнято і опрацьовано 
4,5 тис. пакетів документів для надання матеріальної допомоги за 
рахунок коштів міського бюджету та забезпечено її виплату. Крім 
того опрацьовано 7017 заяв (у 2016 році – 6136) та документів 
мешканців міста для надання матеріальної допомоги на лікуван-
ня, вирішення соціальних питань, підготовлено 50 відповідних 
протоколів. Розглянуто 1766 звернень громадян з різних питань 
та в межах повноважень надано відповідні роз’яснення та допо-
могу в їх вирішенні.

Одним із напрямків роботи департаменту є робота, спрямова-
на на соціальну підтримку осіб з інвалідністю.

Упродовж 2017 року департаментом виплачено 2,0 млн. грн. 
(174 чол.) матеріальної допомоги батькам на придбання підгузків 
для дітей з інвалідністю, якими їх не забезпечує держава. У 2016 
році таку допомогу отримали 142 особи.

Надано допомогу батькам дітей, хворих на фенілкетонурію, 
одиноким матерям та опікунам, які виховують дітей з інвалід- 
ністю на загальну суму 378,8 тис. грн. (у 2016 році – 155,2 тис. грн.), 
допомогу особам з інвалідністю, які пересуваються за допомогою 
колясок, для обладнання житлових приміщень пристроями для 
з’їзду на загальну суму 199,2 тис. грн.

Департаментом активізовано роботу комітету із забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп на-
селення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури. Упродовж 2017 року департаментом на розгляд коміте-
ту підготовлено питання створення безбар’єрного середовища на 
пішохідних переходах та тротуарах доріг, залізничних вокзалах 
та автостанціях, до об’єктів охорони здоров’я, фізичної культури 
і спорту. У 2017 році підприємствами, установами та організаці-
ями всіх форм власності додатково обладнано зручностями або 
відновлено їх після руйнування населенням 223 об’єкти (у 2016 
році – 317 об’єктів).

Забезпечено роботу «соціально-
го таксі» для осіб з інвалідністю, які 
пересуваються на колясках та інших 
маломобільних громадян. Коштом 
місцевого бюджету надано послуги 
«соціального таксі», які працюють 
при комунальних установах «Будинок 
милосердя «Затишок» Криворізької міської ради» та «Центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі» 71 
особі, на загальну суму 413,6 тис. грн. (у 2016 році – на загаль-
ну суму 246,4 тис. грн.). Крім того департаментом за заявками 
громадських організацій забезпечено фінансування (94,2 тис. 
грн.) перевезень осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці 
спеціалізованим автобусом з низьким рівнем підлоги для участі 
у міських та обласних заходах.

У рамках муніципального проекту «Найкраще – дітям» у 2017 
році видано 144 соціальні картки сім’ям, у складі яких є діти-ін-
валіди або онкохворі діти, для отримання ними соціального дис-
конту – знижки на вартість товару, послуг. З початку впровадження 
проекту (2007 рік) видано 4147 таких карток.

Департамент координує роботу 12 комунальних установ, а 
саме: 8 територіальних центрів соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг), Будинку милосердя та Будинку мило-
сердя «Затишок», Будинку нічного перебування, Центру соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі. Упродовж 2017 
року департаментом профінансовано (загальний фонд) 8,7 млн. 
грн. на утримання та забезпечення належних умов перебування 
мешканців міста в комунальних установах «Будинок милосердя» 
та «Будинок милосердя «Затишок». Проводиться робота щодо 
виявлення та влаштування до Будинків милосердя одиноких не-
працездатних громадян, які потребують постійного стороннього 
догляду. У 2017 році видано 46 путівок на поселення мешканців 
міста до Будинків милосердя (у 2016 році – 34).

Департамент співпрацює з громадськими організаціями вете-
ранів, учасників антитерористичної операції, сімей загиблих, чор-
нобильців, афганців, осіб з інвалідністю тощо.

У 2017 році продовжено роботу з надання допомоги вимуше-
но переселеним особам. Департамент організовує роботу комісії 
з відбору та заселення зазначених осіб до транзитного містечка 
модульного типу. Підготовлено 27 протоколів, згідно з якими 
надано дозвіл на заселення 52 осіб (у 2016 році –151 особи). З 
міського бюджету відшкодовано за житлово-комунальні послуги, 
спожиті мешканцями модульного містечка, 1,2 млн. грн. (у 2016 
році – 667,5 тис. грн.).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому забез-
печено фінансування пільг та субсидій мешканцям міста на опла-

ту житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і 
скрапленого газу. У 2017 році на ці цілі профінансовано 1 млрд. 
87 млн. грн. (у 2016 році – 607,3 млн. грн.) Разом з тим, станом на 
01.01.2018 в органах державного казначейства із зазначених ви-
плат обліковується кредиторська заборгованість у сумі 503,7 млн. 
грн.

Упродовж 2017 року департаментом укладено 921 договір на 
фінансування пільг з підприємствами – надавачами житлово-ко-
мунальних послуг та забезпечення інших виплат, що на 259 біль-
ше порівняно з 2016 роком.

Департамент також є розробником Програми зайнятості насе-
лення міста на 2014-2017 роки.

Станом на 01.01.2018 роботодавцями міста надано 1256 ва-
кансій, що на 59,2% більше ніж на відповідну дату минулого року, 
73% з цих вакансій – з рівнем заробітної плати вищим, ніж міні-
мальний.

Територіальними органами Пенсійного фонду України м. Кри-
вого Рогу зафіксовано створення страхувальниками 3 198 нових 
робочих місць.

Кількість працевлаштованих на нові робочі місця, за яких здій-
снюється компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, 
упродовж 2017 року залишилася на рівні 2016 року і склала 136 
осіб. Організовано громадські роботи, на які з місцевого бюджету 
профінансовано 414,1 тис. грн., що на 40% більше порівняно з 
2016 роком.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на 
ринку праці протягом звітного періоду здійснено професійне на-
вчання 1 940 безробітних, що на 5,3% більше ніж у 2016 році.

На 20,2% зменшилася кількість зареєстрованих безробітних, 
які перебували на обліку в центрах зайнятості міста. Станом на 

01.01.2018 даний показник склав 3 284 особи.
Загалом рівень зареєстрованого безробіття 

в місті в 2017 році зменшився проти 2016 року з 
1,08% до 1,05%.

Департаментом у 2017 році продовжено адрес-
ну роз’яснювальну роботу серед суб’єктів підприєм-
ницької діяльності щодо легалізації праці найманих 
працівників.  Спеціалістами департаменту обсте-
жено 250 суб’єктів підприємницької діяльності – фі-
зичних осіб (у 2016 році – 192), які використовують 
найману працю. Легалізовано працю 41 найманого 
працівника (у 2016 році – 29), що становить 100% 

від виявлених «тіньових» трудових відносин.
Також через міську комунальну газету «Червоний гірник», те-

лерадіокомпанії «Рудана», «Криворіжжя», 1-й Криворізький тощо 
департаментом надавалися роз’яснення з соціальних питань (74 
інформації).

З метою зниження рівня виробничого травматизму, поліп-
шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
на підприємствах міста фахівцем департаменту перевірено 6 
підприємств з питань додержання вимог чинного законодав-
ства України з охорони праці, надано відповідні рекомендації.

Департаментом систематично проводилися та проводяться 
моніторинги виплат:

– державних допомог та субсидій (у 2017 році на виплату дер-
жавних соціальних допомог для майже 47 тис. сімей з державно-
го бюджету профінансовано 690,5 млн. грн., що на 58,5 млн. грн.  
більше порівняно з 2016 роком. Житлову субсидію отримали по-
над 146 тис. сімей);

– пенсійних виплат (в середньому на виплату пенсій щомісяця 
спрямовується понад 650 млн. грн. Виплати проводяться своєчас-
но);

– компенсацій постраждалим від аварії на Чорнобильській 
АЕС (виплачено компенсацій на загальну суму 10,8 млн. грн.);

– допомоги ветеранам війни з державного бюджету (12,6 ти-
сяч ветеранів війни отримали разову грошову допомогу до 5 трав-
ня на суму 11 млн. грн.);

– забезпечення технічними засобами реабілітації (особам з 
інвалідністю відповідно до потреби надано коштом державного 
бюджету 1,3 тис. одиниць технічних засобів реабілітації, в тому 
числі 317 інвалідних колясок) та санаторно-курортним лікуванням 
(оздоровлено коштом державного бюджету 664 особи пільгових 
категорій (ветерани війни та особи з інвалідністю, постраждалі від 
АТО та наслідків аварії на ЧАЕС) та інші.

Задля вирішення проблемних питань соціального спрямуван-
ня департаментом упродовж 2017 року підготовлено 25 листів до 
відповідних Міністерств та відомств.

У 2018 році департамент продовжить роботу за вказаними 
основними напрямками.

Директор департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради І. БЛАГУН

Виконання Програми соціального захисту  
окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу  
за 2015-2017 роки та план на 2018 рік (тис. грн.)

Офіційно
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Звіт про роботу управління освіти і науки  
виконкому Криворізької міської ради

Освіта належить до найважливіших напрямів державної по-
літики України, тому спільними зусиллями органів місцевого 
самоврядування та громадськості створюється сучасне освітнє 
середовище й безпечні сприятливі умови для діяльності закла-
дів освіти міста.

Управлінням освіти і науки значну увагу було спрямовано на 
забезпечення стабільності й розвитку мережі закладів освіти та 
поліпшення їх діяльності, щоб відповідати сучасним нормам і 
запитам населення.

У 2017 році загальна мережа складала 385 закладів осві-
ти: вищих – 30, професійно-технічних  –  14,  загальноосвіт-
ніх – 146, дошкільних – 152, позашкільних – 41 (в т.ч. ДЮСШ – 
10), 2 оздоровчих табори. Для забезпечення функціонування 341 
комунального закладу витрачено кошти в сумі 1 млрд. 689 млн. 
грн., у тому числі, кошти освітньої субвенції з державного бю-
джету 514,2 млн. грн.

Розширюється мережа закладів дошкільної освіти. У 2017 
році реконструйовано раніше ліквідовані заклади дошкільної 
освіти №№20, 243 у Покровському районі. Відкрито 5 додат-
кових груп у діючих закладах Саксаганського району. Загалом 
забезпечено 285 місць для дітей дошкільного віку. Існуюча ме-
режа дошкільних закладів міста охоплює 95% дітей віком від 
2-х до 6-ти років. Вартість перебування однієї дитини в дошкіль-
ному закладі для міського бюджету складала 22 тис. 663  грн. 
(проти 18 тис. 734 грн. у 2016 році).

У закладах дошкільної освіти міста достатня мережа спеці-
альних груп для дітей з особливими освітніми потребами, в яких 
отримують корекційну допомогу 3 075 дітей (206 груп). Додат-
ково 285 дітей навчаються у навчально-виховних комплексах 
№№218, 278, 291 (16 груп), 70 – у Криворізькому навчально-
реабілітаційному центрі (6 груп). З метою забезпечення і під-
тримки стану здоров’я дошкільнят функціонують 60 санаторних 
груп для дітей із захворюваннями органів травлення, дихання та 
латентної туберкульозної інфекції. У дошкільних навчальних за-
кладах за рахунок міського бюджету харчувалося безкоштовно 
4 668 дітей пільгових категорій.

Мережа закладів загальної середньої освіти постійно вдо-
сконалюється. Змінено статус закладів: Криворізький навчаль-
но-виховний комплекс № 129 «Гімназія – ліцей академічного 
спрямування», Криворізький навчально-виховний комплекс 
№81 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», Криворізь-
кий навчально-виховний комплекс №  128 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Криво-
різький навчально-виховний комплекс № 13 «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», а також 
перейшли на І-ІІ ступені навчання – ЗЗСО №№14,  67,  84,  92. 
Криворізьку загальноосвітню школу ІІ-ІІІ ступенів «Центр осві-
ти» визначено школою з вечірньою формою навчання. У 2017 
році контингент учнів міста складає 65 548, що на 1 405 дітей 
більше ніж у минулому році; відкрито 2 579 класів (збільшення 
на 48 класів).

Для здійснення профільного навчання у місті задіяно 109 
закладів загальної середньої освіти, де функціонують 10 – 11 
класи (100%). Найпопулярнішими є профіль предметів з укра-
їнської філології (33  заклади)  та  інформаційно-технологічний 
(23 заклади). Розширюється застосування дистанційної освіти 
як форми організації профільного навчання. Продовжує роботу 
міська дистанційна школа «Крок до олімпу» з предметів: мате-
матика, фізика, астрономія, хімія, економіка тощо.

Забезпечується якісне проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання. За підсумками ЗНО у 2017 році найвищу якість ре-
зультатів продемонстрували випускники криворізьких гімназій 
№№  49,  91,  95, Центрально-Міської гімназії, спеціалізованих 
шкіл №№ 4, 20 та 71, КНВК № 35 «Імпульс», № 129 «Гімназія – 
ліцей академічного спрямування», Покровського і Центрально-
Міського ліцеїв, КНТМЛ № 16, загальноосвітніх шкіл №№ 8, 42, 
68, 113, 114, 115, 117.

Спостерігається тенденція до збільшення охоплення ді-
тей українською мовою навчання – 45 758 учнів. Це становить 
71,6% від загальної кількості учнів, що на 1 447 учнів більше ніж 
у минулому році.

Для забезпечення реформування системи освіти міста, при-
ведення освітніх послуг до більш якісного стану, значну частину 
коштів з міського бюджету було направлено на нагальні потреби 
освітньої галузі.

Протягом року здійснено невідкладні капітальні ремонти у 
35 закладах на суму 45  млн.  грн., а саме: ремонти покрівель, 
спортивних залів та систем опалення закладів освіти, заміну 
вікон на енергоефективні. Продовжується співпраця з різними 
європейськими інвесторами в питаннях здійснення термомо-
дернізації будівель. На поліпшення та зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних закладів, у тому числі на придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування, направ-
лено 13,1 млн. грн. За рахунок цих коштів придбано комплекти 
комп’ютерної техніки, інтерактивні дошки, мультимедійні про-
ектори, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, необхідне хо-
лодильне та технологічне обладнання для харчоблоків їдалень 
закладів освіти тощо. А також встановлено в 9 закладах освіти 
індивідуальні теплові пункти, 5 – систем відеоспостереження, 
12 – систем протипожежної безпеки; проведено в 172 закладах 
освіти поточні ремонти, у 41 – асфальтування прилеглої до за-
кладу території. На ці заходи було спрямовано 37 млн. грн.

Виплачено щорічну винагороду педагогічним працівникам 
згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту» у сумі 8,4 млн. грн., 
матеріальну допомогу бібліотекарям у сумі 162,5 тис. грн.

Здійснювалася фінансова підтримка родин молодших шко-
лярів шляхом надання безкоштовного щоденного харчування. 
Для 27 тисяч учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій з 

міського бюджету на організацію гарячого харчування виділено 
кошти в сумі 34 млн. грн. Використано 1 млн. 115,2 тис. грн. на 
безкоштовне харчування 639 дітей, батьки яких брали або бе-
руть участь у проведенні АТО на сході України.

Приділялася велика увага підтримці та розвитку здібних і 
обдарованих дітей. Серед різноманітних випробувань найбільш 
вагомими є всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисци-
плін. У міських предметних олімпіадах брали участь 1 432 учні 
6-11 класів, з яких 471 став переможцем. 195 учнів показали 
найкращі результати на обласних олімпіадних змаганнях з на-
вчальних закладів: КНВК №129, КПЛ, КЦМЛ; КГ №№ 49, 95, 
КПГ, ЗЗСО №№4, 20, 71, 94, 65, 103, 15, 114, 130. Призерами III 
етапу Всеукраїнських олімпіад стали учні ЗЗСО №94 (географія), 
КГ №95 (математика), КНВК №129 (інформатика, інформаційні 
технології). Лідерство в олімпіадних змаганнях тримають учні 
КНВК №129 – 33 перемоги та КПНЛ – 14 перемог.

У закладах освіти міста діє 64 учнівських наукових товари-
ства (охоплено 1 439 учнів 4-11 класів). Запроваджено проект 
партнерської співпраці «Національний гірничий університет 
– Дніпровське відділення Малої академії науки України – на-
вчальний заклад». Розширюється коло учасників, які здійсню-
ють пошуково-дослідницьку роботу в межах конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт у системі Малої академії наук 
України, в якому взяли участь 697 старшокласників. 133 учня по-
сіли призові місця на обласному рівні, 7 стали переможцями на 
всеукраїнському рівні (учні КНВК №129, КПНЛ, КОЛІ, КГ №49).

Значні перемоги мають учні в конкурсах з інформаційної 
грамотності учнів з Web-дизайну, використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі, реалізації творчих здіб- 
ностей та комп’ютерних навичок. Продовжується організація: 
мовної практики в країнах Європи (14 закладів); міжнародної 
співпраці з підвищення навчання учнів (7 старшокласників на-
вчаються в освітніх закладах США за «Програмою обміну май-
бутніх лідерів» (FSAFLEX); участі у міжнародних освітніх конфе-
ренціях, скайп-нарадах, онлайн-конференціях, вебінарах (36 
закладів); співпраці з міжнародними освітніми організаціями 
(Британська Рада, Корпус Миру, Альянс Франсез, Гете-Інститут 
(27 закладів); участі учнів у міжнародній проектній діяльності 
(42 заклади) та ін.

З метою підвищення ефективності змісту освіти проводили-
ся моніторингові дослідження з питань фінансової грамотності 
учнів, сформованості допрофільної підготовки та профільної 
природничо-математичної й філологічної освіти, екологічної 
компетентності, розвитку медіакультури та інше, якими було 
охоплено близько 80% закладів дошкільної та загальної серед-
ньої освіти.

Запроваджуються інноваційні педагогічні технології в прак-
тику роботи освітян міста та розширюється експериментальна 
діяльність педагогічних колективів, якою займаються 50 закла-
дів освіти (2016 рік – 38). Продовжено роботу щодо підвищення 
рівня комп’ютерної грамотності вчителів. 690 педагогів міста 
пройшли курси підготовки за програмою «Intel@. Навчання для 
майбутнього». Поширюється в освітньому процесі досвід з ви-
користання освітніх цифрових ресурсів, Інтернет-сайтів закла-
дів, сайтів педагогів та методичних об’єднань тощо. У 2017 році 
на Сьомому Всеукраїнському конкурсі в номінації «Веб-сайти 
загальноосвітніх навчальних закладів (міські школи)» ІІ місце 
посів сайт ЗЗСО №37. У 2017 році було проатестовано 1  695 
педагогічних працівників, із них 1082 педагогів закладів за-
гальної середньої освіти, 516 – дошкільної та 97 – позашкільної. 
Ці заходи були спрямовані на підвищення професійного рівня 
педагогів та конкурентоспроможності закладів освіти в умовах 
створення сучасного освітнього простору.

Призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учи-
тель року – 2017» стали вчителі біології КНТМЛ №81 (ІІ місце), 
початкових класів КТГ (ІІ місце), фізичної культури ЗЗСО №68 
(І місце). Вчитель інформатики ЗЗСО №19 став переможцем 
обласного етапу конкурсу та посів ІІ місце на всеукраїнському 
етапі в номінації «Інформатика».

У Всеукраїнських педагогічних конкурсах «Соняшник – учи-
тель», «Галіантус – учитель» з 73 учасників переможцями та при-
зерами стали 8 вчителів ЗЗСО №№126, 7, 40, 9, 36, 22, 130, ЦМЛ.

Переможцями у Всеукраїнському конкурсі педагогічної май-
стерності працівників позашкілля «Джерело творчості» стали 
керівники гуртків з ПДЮТ Центрально-Міського району та 
МПДЮТ «Горицвіт».

На міжнародних педагогічних виставках «Сучасні закла-
ди освіти» та «Інноватика в сучасній освіті» у 2017 році взяли 
участь 90 закладів освіти міста, з яких золотими медалями на-
городжено ЗЗСО №№4, 8, 15, 31, КНВК №№81, 129, КЗ «ДНЗ 
(ясла-садок) №6 КТ», КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №80», КЗ «ДНЗ (яс-
ла-садок) №303 КТ», КНВК №35 «Імпульс».

Особлива увага приділялася якості навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами та їх соціалізації. Криворізька міська 
психолого-медико-педагогічна консультація у 2017 році про-
вела 115 засідань, на яких було продіагностовано 2 170 дітей 
(13% від загальної кількості дітей із психофізичними вадами) 
та надано консультації й допомогу дітям і батькам. Створюються 
якісні умови для розширення можливостей використання ін-
клюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти (27 
учнів). Відкрито медіатеки в КЗШІ №1, НВК №278, ЗЗСО №58, 
шкільні кімнати та куточки із спеціальним обладнанням для ді-
тей з особливими освітніми потребами.

У літній період працювало 117 тимчасових таборів від-
починку з денним перебуванням, у яких відпочило 18  284 
дитини. Шість мовних таборів були учасниками міжнародної 
програми GoCamp.

Створюються умови для відпочинку дітей різних пільгових 

категорій. Протягом літнього періоду у дитячому оздоровчому 
таборі «Слава» оздоровлено 2 175 дітей одинадцяти пільгових 
категорій (у 2016 році – сім категорій), у дитячому оздоровчому 
таборі «Сонячний» – 1 006 дітей. Реалізовано три соціальні про-
екти, два з яких – для дітей з різним спектром аутизму, один 
– для відпочиваючих родин і дітей за підтримки Корпусу Миру.

У 30 закладах позашкільної освіти міста здобували поза-
шкільну освіту 20 925 вихованців за різними напрямами вихов-
ної роботи. Презентовано досвід роботи закладів освіти міста на 
Всеукраїнському семінарі для директорів обласних позашкіль-
них навчальних закладів науково-технічного напряму «Сучасні 
інновації в роботі позашкільного навчального закладу». Пріо-
ритетним напрямом виховної роботи було національно-патріо-
тичне та громадянське виховання учнівської молоді. У міському 
наймасштабнішому лідерському проекті «У серці кожної люди-
ни живе любов до України» взяли участь близько 60 тис. пред-
ставників педагогічної, учнівської, батьківської громадськості, 
що сприяло розширенню волонтерського руху.

Освіта міста функціонує та розвивається стабільно, створю-
ються умови для реформування освітньої галузі й формування 
її позитивного іміджу.

Начальник управління освіти і науки  
виконкому Криворізької міської ради Т. КРІПАК

Офіційно

Видатки загального фонду по галузі «Освіта»

Участь учнів міста у ІІІ (обласному)  
та ІV (фінальному) етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах із базових дисциплін (2015-2017 рр.)

Динаміка результативності участі учнів міста  
у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України (2015-2017 рр.)

Участь закладів освіти міста у міжнародних  
педагогічних виставках «Сучасні заклади освіти»  
та «Інноватика в сучасній освіті» (2015-2017 рр.)
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Звіт про роботу управління розвитку підприємництва  
виконкому Криворізької міської ради

Ключовими пріоритетами в роботі управління розвитку 
підприємництва виконкому Криворізької міської ради (надалі 
– управління) у 2017 році стали заходи в межах дії Програми 
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в  
м. Кривому Розі на 2017-2020 роки, направлені на забезпе-
чення сталого розвитку мікро-, малого та середнього підприєм-
ництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, 
cпрямування дій органів місцевого самоврядування, державної 
виконавчої влади, суб’єктів підприємництва, установ інфра-
структури підтримки підприємництва на усунення обмежень, що 
стримують розвиток підприємницької діяльності. На виконання 
цих заходів було використано бюджетних асигнувань на суму 
майже 600 тис. грн.

Галузеві звершення
Влада міста докладає всіх зусиль для розвитку сильного та 

конкурентоспроможного сектору малого та середнього підпри-
ємництва й результати напрацювань у 2017 році є такими:

– зменшено розміри ставок єдиного податку для платників І 
групи від 4% до 8%, ІІ групи – від 4% до 17% при максимально 
допустимих 10% до розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб та 20% до розміру мінімальної заробітної плати 
відповідно, запроваджено преференції щодо застосування 50% 
ставки при сплаті єдиного податку суб’єктами господарювання, 
які оформили трудові відносини з 10 найманими працівниками 
та інвалідами;

– налагоджено взаємовигідні партнерські стосунки між 
бізнесом і владою, що є одним з важливих елементів пок-
ращення бізнес-середовища Кривого Рогу. Удосконалення 
каналів та механізмів їх комунікації відбувалося шляхом про-
ведення освітніх семінарів, тематичних заходів, форумів з пи-
тань ведення бізнесу, яких протягом року організовано понад 
250, у тому числі в ефірі інформаційної програми «Цей день» 
на комунальному підприємстві «Телерадіокомпанія «Рудана» 
Криворізької міської ради;

– задля можливості внесення змін до законодавства та по-
ліпшення провадження підприємницької діяльності виконко-
мом міської ради у співпраці з активними представниками під-
приємницької громади направлялися звернення до урядових 
органів, комітетів щодо врегулювання питань дебюрократиза-
ції бізнесу, в тому числі продовження мораторію на перевірки 
суб’єктів господарювання у 2018 році;

– уперше, в рамках дії заходів Програми сприяння розви-
тку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 
2017-2020 роки в міському бюджеті на 2017 рік передбачено 
кошти для часткової компенсації відсоткових ставок за креди-
тами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й 
середнього підприємництва на створення нових робочих місць 
для відкриття власної справи. З липня 2017 року проведено 7 
конкурсів проектів, визнано 12 переможців, якими задекларо-
вано створення 13 нових робочих місць, з них – 7 уже створено 
в сферах дитячого розвитку, реалізації хлібобулочних виробів, 
торгівлі запчастинами до рухомого складу для залізничного 
транспорту;

– активізовано роботу консультаційно-дорадчих органів: 
міських координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
та галузевих рад підприємців, на яких понад 60 разів розгляда-
лися актуальні питання ведення бізнесу;

– для забезпечення прозорості в роботі між владою, адмі-
ністративними органами та бізнесом розвивається електронний 
формат комунікацій – програмний модуль «Віртуальний бізнес- 
інкубатор» порталу «Криворізький ресурсний центр» – «Абетка 
для підприємців». Протягом 2017 року на його сторінках ство-
рені нові ресурси «Надання часткової компенсації відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів 
суб’єктів малого й середнього підприємництва», «Соціальне 
підприємництво». Про успішність реалізації проекту протягом 
чотирьох років свідчать його індикатори: 41,5 тис. відвідувачів 
модуля, у тому числі протягом року – 5,5 тис. осіб. Крім того, у 
2017 році державними реєстраторами зареєстровано майже 3,0 
тис. нових суб’єктів господарювання;

– продовжувалася робота з упорядкування нормативно-пра-
вового регулювання господарської діяльності. Протягом року 

ухвалено 3 рішення міської ради щодо щорічного встановлен-
ня місцевих податків та 2 рішення виконкому міської ради, що 
стосуються надання часткової компенсації відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів мало-
го й середнього підприємництва при створенні додаткових ро-
бочих місць; проведено понад 20 громадських слухань та від-
стежень результативності дії регуляторних актів. На 01.01.2018 
діючих регуляторних актів – 38, з них 27 – рішення міської ради, 
11 – рішення виконкому міської ради.

Удосконалення системи муніципального менеджменту, упро-
вадження інструментів електронного урядування, демократія в 
роботі міської влади наближає роботу підприємництва до євро-
пейських стандартів.

У місті зареєстровано понад 30 тис. суб’єктів господарюван-
ня, функціонує понад 10 тис. об’єктів бізнесу, внесок малого й 
середнього підприємництва до бюджетного кошика складає 
майже 40%. У минулому році відкрито біля 60 об’єктів роздріб-
ної торгівлі та закладів ресторанного господарства (серед яких 
магазини «Файно», «Перлина», «Будмаркет», два торговельних 
комплекси «Міленіум», кафе «Франсуа», «Кориця», «Копальня», 
«Забой», «Добрі галушки», «Франко», «Гараж»), що забезпечило 
створення понад 200 додаткових робочих місць.

Стабільно працює 52 підприємства харчової промисловості й 
22 з них мають власні торгові марки. Завдяки заходам, направ-
леним на активізацію підприємницької діяльності, у місті не 
скоротилася кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво продуктів харчування. Виробництвом хліба та хлі-
бобулочних виробів займаються 14 суб’єктів господарювання, 
кондитерських виробів – 7, м’ясних та ковбасних виробів – 6, 
кулінарних виробів – 4, води очищеної й безалкогольних напоїв 
– 11, рибопродукції – 3, молокопродукції – 2, олії – 2, макарон-
них виробів, круп, майонезу, борошна, пива – по 1 суб’єкту.

Асортимент продукції, що виготовляється місцевими товаро-
виробниками й постійно оновлюється, нараховує понад 700 на-
йменувань. За 2017 рік, порівняно з аналогічним минулорічним 

періодом, зросли обсяги ви-
робництва круп на 38%, без-
алкогольних напоїв – 24,8%, 
ковбасних виробів – 16,9%, 
майонезу – 5,9%, кондитер-
ських виробів й молока – 
2%, води очищеної та рибо-
продукції – у 2,5 раза.

З метою підтримки місце-
вих товаровиробників, збіль-
шення обсягів виробництва 
й реалізації продукції, під-
вищення її конкурентоспро-
можності, гарантування на-
лежного рівня безпечності 
та орієнтації на європейські 
стандарти якості виконко-
мом міської ради ухвалено 
рішення від 14.03.2017 №92 
«Про заходи з підтримки 
місцевих товаровиробників, 
орієнтовані на європейські 
стандарти якості». На тепе-
рішній час приватне акціо-
нерне товариство «Надєж-
да» (виробництво дріжджів), 
товариства з обмеженою 
відповідальністю «Виробник 

Плюс» (виробництво кондитерських виробів), «Меганом-АП» 
(переробка продукції бджільництва) працюють на європейських 
ринках, що забезпечує їх подальший розвиток. На підтримку 
європейського вектора розвитку харчової промисловості управ-
лінням здійснено заходи з розробки рубрики «Вікно в Європу», 
що запрацює на порталі «Криворізький ресурсний центр» у мо-

дулі «Віртуальний бізнес-інкубатор» у 2018 році.
Міська влада завжди йде назустріч товаровиробникам і за її 

підтримки кількість об’єктів фірмової торгівлі у 2017 році зросла 
на 40 одиниць. На сьогодні в місті працює 159 фірмових мага-
зинів та кіосків.

П’ятий рік під гаслом «Здорове харчування – запорука ви-
сокої якості життя» у місті успішно діє муніципальний проект 
«Марка якості «Криворіжжя». Порівняно з 2012 роком чисель-
ність виробників-учасників проекту збільшилася майже втричі 
й сьогодні складає 21 особу, а кількість найменувань продукції 
збільшено в 10 разів й становить – 164, у тому числі у 2017 році 
– розроблено 30 найменувань.

Продовжує зміцнюватися матеріально-технічна база на рин-
ках міста. Так, ринки товариств з обмеженою відповідальністю 
«Житловий масив «Карачуни» та «Трампарк» переобладнано в 
сучасні торгові комплекси й здійснено будівництво магазинів та 
торговельних павільйонів; на Центральному ринку в Металургій-
ному районі встановлено холодильники для яєць, упорядковано 
торгівлю м’ясними виробами; на оптовому ринку «Еліт-Бізнес» 
проводяться заходи з енергозбереження: установлені твердо-
паливні котли, сонячні батареї, освітлення переведено на LED-
технології, утепляються фасади будівель тощо.

Задля забезпечення попиту на товари вітчизняних і місцевих 
виробників протягом 2017 року вживалися заходи із залучення 
на споживчий ринок міста аграріїв і товаровиробників продук-
тів харчування. На основних ринках було проведено майже 400 
продовольчих ярмарків за участю понад 30 товаровиробників 
продуктів харчування та 1000 осіб, які мають власні домогос-
подарства. Також у місті проведено 18 виставково-ярмаркових 
заходів і доброю традицією є проведення благодійних акцій у 
рамках виставки-ярмарку «Криворізькі контракти» для багато-
дітних сімей та виставки-ярмарку «Дитячий континент» – для 
дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Розвиток ініціатив підприємців для вирішення соціальних 
проблем громади міста на волонтерських засадах, підґрунтям 
яких є корпоративна культура партнерського менеджменту, за-
безпечив у 2017 році:

– оновлення соціального проекту «Зігріємо турботою вете-
рана» з пільгового торговельного обслуговування інвалідів та 
учасників бойових дій Другої світової війни в Довгинцівсько-
му, Інгулецькому, Саксаганському, Тернівському районах міста. 
Сьогодні пільгами торговельного обслуговування в 45 об’єктах 
користуються понад 1300 осіб. Цьогорічний благодійний внесок 
підприємців, які реалізують продукти харчування за рекомен-
дованими цінами, склав по-
над 1 208 тис. грн.;

– розширення кола 
учасників муніципального 
проекту «Найкраще – ді-
тям» для підтримки сімей, 
у яких виховуються діти-
інваліди та онкохворі діти. 
Протягом 2017 року до 
участі в цьому проекті при-
єдналося 24 суб’єкти госпо-
дарювання, яким підпоряд-
ковано 46 об’єктів бізнесу: 
1 центр розвитку «Планета 
дітей», 34 магазини з про-
дажу продуктів харчування 
та непродовольчих товарів, 
7 закладів ресторанного 
господарства, 3 перукарні, 
2 фармацевтичні заклади. 
Сім’ї отримали від суб’єктів 
господарювання знижки на 
товари та послуги в розмірі 
майже 1 млн. грн.;

– залучення до соці-
ального проекту «Кривий 
Ріг – місто дитячих розваг» 
у звітному періоді двох 
суб’єктів господарювання. 
Загалом в рамках зазначе-
ного проекту для дітей-ін-
валідів, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, дітей з багато-
дітних сімей, дітей військо-
вослужбовців, які брали 
або беруть участь у антите-
рористичній операції на сході України, дітей внутрішньо пере-
міщених осіб з територій південних і східних областей України 
організовані безкоштовні розваги в чотирьох стаціонарних роз-
важальних комплексах, у літній період – у 18 парках та скверах 
міста. У 2017 році послугами відпочинку та розваг скористалися 
майже 30 тис. дітей, доброчинні внески підприємців у соціальне 
підприємництво склали близько 600 тис. грн.;

– упровадження нового проекту «Підприємницький ворк-
шоп», завдяки якому діти мають можливість набувати прак-
тичних навичок окремих професій у сфері побутових послуг 
(пошиття та ремонт одягу, хімічне чищення одягу, перукарські 
послуги, ремонт та миття автомобілів), готельного бізнесу, ресто-
ранного господарства, виробництва кондитерських виробів, бу-
дівельної справи. Під час канікулярних періодів понад 530 дітей 
пройшли професійне навчання в 17 об’єктах бізнесу.

Ураховуючи тенденції популяризації індустріального туризму 
в місті, суб’єктами господарювання створюються комфортні умо-
ви для розвитку інфраструктури із задоволення різноманітних 
потреб туристів, виготовляється та реалізується сувенірна про-
дукція з криворізькою символікою. Для забезпечення туристів 
міста комфортними якісними зонами тимчасового перебування 
12 готелів пропонують майже 700 номерів, у яких можуть роз-
містити майже 1 000 гостей. Для активного відпочинку в готелях 
розміщені тренажерні зали, басейни, сауни. У 2017 році роз-
почав діяльність новий хостел на вул. Серафимовича. Стрімкий 
розвиток промислового туризму вплинув на розмір надходжень 
до міського бюджету від туристичного збору – 189,1 тис. грн., що 
перевищує планові показники майже на 9%.

Відповідно до Стратегічного плану розвитку міста у 2018 році 
передбачено реалізувати новий проект «Криворізька гостин-
ність», у рамках якого серед гостей міста буде розповсюджува-
тися дисконтна картка для відвідування об’єктів бізнесу.
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Виправлення ґанджів
Нагальною проблемою на сьогоднішній день є робота об’єктів 

бізнесу, де здійснюється незаконний обіг алкогольних напо-
їв, тютюнових виробів, у тому числі в торговельно-зупиночних 
комплексах, розміщених на шляхах переміщення робітничих 
потоків промислових підприємств, поряд із закладами, де тим-
часово перебувають діти. У літній період ситуація ускладнюється 
відкриттям у торговельних наметах так званих «наливайок».

За результатами моніторингу співпраці з правоохоронними 
органами, органами фіскальної служби протягом року було про-
ведено 300 рейдових заходів, у 160 об’єктах бізнесу встановле-
но порушення, до яких застосовано штрафних санкцій на загаль-
ну суму 735,4 тис. грн.; 12 підприємців оперативно придбали 
відповідні ліцензії й сплачують акцизний податок у повному об-
сязі. Установлено 12 фактів продажу контрабандних тютюнових 
виробів, вилучено з незаконного обігу 1 141 пачка без марок 
акцизного збору українського зразка.

За 26 випадками продажу особам, які не досягли 18 років, 
пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів до продавців за-
стосовано штрафних санкцій на суму близько 12 тис. грн., до 
керівників об’єктів – понад 120 тис. грн., 12 об’єктів торгівлі під-
приємців позбавлено відповідних ліцензій.

Результативність роботи міської робочої групи прямо впли-
ває на рівень наповнення міського бюджету в частині над-
ходження акцизного податку, яке за поточний рік становить  
123,3 млн. грн.

З метою впорядкування розміщення сезонних тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності та ліквіда-
ції місць несанкціонованої торгівлі на виконання доручення 
міського голови Вілкула Ю.Г. з 15.07.2017 упроваджено реалі-
зацію концепції пілотного проекту «СТОП – незаконному обігу 
небезпечних товарів у місті», у рамках якого організовано та 
проведено 935 рейдів з ліквідації осередків стихійної торгівлі, 

складено 1 278 адміністративних протоколів, що на 14% більше, 
ніж у минулому році. Завдяки цьому впорядковано роботу 135 
об’єктів сезонної торгівлі з продажу плодово-овочевої продук-
ції; припинено роботу 12 літніх майданчиків, де здійснювався 
незаконний продаж алкогольних напоїв, пива; демонтовано 11 
самовільно встановлених тимчасових об’єктів для здійснення 
підприємницької діяльності.

Сьогодні в розробці регуляторний акт – проект рішення 
виконкому міської ради «Про конкурсні засади розміщен-
ня тимчасових споруд та утримання об’єктів благоустрою в  
м. Кривому Розі». З ухваленням цього рішення передбачається 
впорядкувати на території міста розміщення майже 325 пере-
сувних тимчасових споруд сезонної торгівлі овочами, плодами 
та ягодами, безалкогольними напоями, морозивом, товарами 
шкільного асортименту, друкованою продукцією, хвойними 
деревами.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності управління була 
координація робочої групи, що проводить моніторинг з питань 
детінізації трудових відносин. У 2017 році нею було проведено 
адресну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо легалізації 
найманої праці з 13 657 суб’єктами господарювання. Проведені 
заходи щодо посилення соціально-економічного та правового 
захисту працівників міста, запобігання тіньовим процесам у під-
приємництві та підвищення соціальної відповідальності бізнесу 
захистили соціальні права 9 517 найманих працівників, що на 
55% більше порівняно з 2016 роком, та забезпечили додаткові 
надходження до бюджету від сплати податку на доходи фізич-
них осіб у сумі 6 481,7 тис.  грн. і єдиного соціального внеску 
– 7 880,4 тис. грн.

Протягом року до управління з питань діяльності об’єктів тор-
гівлі та закладів ресторанного господарства надійшло 234 пись-
мові та 25 електронних звернень від громадян, 15 – від суб’єктів 
господарювання, 16 – інформаційних запитів. Представником 
управління в Центрі адміністративних послуг «Віза» надано  

1 310 консультацій суб’єктам господарювання. Відносно всіх 
звернень вжито відповідних заходів реагування, надано моти-
вовані ґрунтовні відповіді.

Стратегічні вектори
З метою формування сприятливого підприємницького середо- 

вища, що постійно вимагає удосконалення функцій управління 
та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування з питань реалізації дер-
жавної політики у сфері підприємництва на місцевому рівні, 
стратегічними векторами на наступний рік визначено:

– продовження системного регулювання підприємницької 
діяльності в місті з першочерговим урахуванням спроможності 
та потреб найбільш вразливих категорій підприємців («спочатку 
думай про малих»);

– активне залучення експертів для участі у формуванні по-
літики через механізм розрахунку витрат на запровадження 
регулювання для суб’єктів підприємництва, у тому числі малого 
(М-тест), збереження системного характеру планування, опри-
люднення та врахування громадської думки членів територіаль-
ної громади, суб’єктів господарювання та їх об’єднань;

– детінізація підприємницької діяльності;
– здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого та серед-

нього підприємництва шляхом часткової компенсації з міського 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, наданих суб’єктам 
підприємництва для реалізації проектів на створення нових 
робочих місць;

– удосконалення системи маркетингової підтримки суб’єктів 
господарювання;

– орієнтування потенціалу місцевих товаровиробників на 
європейські стандарти;

– векторування соціального підприємництва.
Начальник управління розвитку підприємництва  

виконкому Криворізької міської ради І. РИЖКОВА

Звіт про роботу управління благоустрою та житлової політики 
виконкому Криворізької міської ради

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.

Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради здійснюється організація ремонту та утримання 
об’єктів благоустрою, забезпечується контроль за обсягами та 
якістю робіт (послуг).

У галузі зовнішнього освітлення
У 2017 році по галузі зовнішнього освітлення освоєно коштів 

на загальну суму 59 395,86 тис.грн.
На зовнішнє освітлення та світлофорні об’єкти міста спожито 

електроенергії обсягом 18 692 374 кВт.
У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовніш-

нього освітлення виконано заміну 2 473 світильників, у тому 
числі в секторі приватної забудови 1,398 світильників, 20,8 км 
кабельно-провідникової продукції. Крім того, змонтовано 50 
світильників над 16 нерегульованими пішохідними переходами 
для додаткового їх освітлення.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього 
освітлення міста виконано заміну 18 564 ламп.

Утилізовано 17 744 одиниці відпрацьованих ламп, що містять 
ртутне наповнення. Здійснено повірку та технічну перевірку 60 
одиниць засобів обліку електричної енергії.

Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішньо-
го освітлення в парках «Руданівський», «Північний»; скверах 
«Суха Балка», по вул.Січеславська, бульварі М.Василевського, 
біля кінотеатру «Космос» та на вул.Ватутіна за пам’ятником 
ім.Б.Хмельницького. На зазначених об’єктах замінено 578 пар-
кових опор, 10 залізобетонних опор, установлено 656 світлоді-
одних світильників, змонтовано 19,7 км кабелю.

У 2017 році побудовано мережі зовнішнього освітлення від 
житлового будинку №1 до житлового будинку №78 на вул. Шу-
хова та пішохідної доріжки на вул.Лісового від КДНЗ №77 (вул. 
Незалежності України, 20) до КЗОШ №130 (вул. Незалежності 
України, 12). На зазначених об’єктах встановлено 29 залізобетон-
них опор, установлено 56 світильників, змонтовано 1,9 км кабелю. 
На замовлення управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому Криворізької міської ради розроблено робочий проект 
щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї 
між будинками №№3,6,24,38,40,44 на вулиці Співдружності.

Світлофорні об’єкти
На утримання 129 світлофорних об’єктів та поточний ремонт 

13-ти світлофорних об’єктів (у тому числі прокладено 2193 м ка-
белю, змонтовано 5 командоконтролерів, 
3 шафи обліку електроенергії, 1 електрон-
не табло рекомендованої швидкості та 7 
секцій зворотного відліку часу) витрачено 
коштів у сумі 1 442,85 тис.грн.

У галузі дорожньо-мостового госпо-
дарства

У 2017 році по галузі дорожньо-мосто-
вого господарства освоєно коштів на за-
гальну суму 242 151,1 тис.грн.

Протягом 2017 року здійснювалося 
утримання 211 автошляхів міста, дренаж-
них мереж та дощової каналізації. Вико-
нано поточний ремонт доріг загальною площею 447,389 тис.м2, 
нанесено 164 км та 7 205 квадратних метрів дорожньої розмітки; 
установлено 199 решіток та 72 люки на дощовій каналізації; за-
лито бітумною емульсією 40 км тріщин в дорожньому покритті. З 
метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу 
загальноосвітніх закладів, відремонтовано 446 дорожніх знаків. 

Виконано роботи з реконструкції шляхопроводу №50 на вул.
Дніпровське шосе в Довгинцівському районі.

У сфері озеленення
Система озеленення характеризується великим ступенем 

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

Об’єкти озеленення міста Криво-
го Рогу займають площу 19 тис. га. На 
заходи з озеленення території міста у 
2017 році освоєно 35 559,49 тис.грн.

За рахунок цих коштів виконано 
наступний обсяг робіт:

– висаджено 1 623 дерева, 1  220 
чагарників, 220 од. живоплоту, 9 339 
м2 квітників (зелена зона вул. С. Кола-
чевського, сквер на вул. Симбірцева, 

сквер ім. І. Мазепи, зелена зона на вул. Мусоргського, районний 
парк «ш. Батьківщина», сквер «Квітка Кривбасу», сквер на вул. 
Співдружності, транспортна розв’язка між вул. Волгоградська 
та Марійська, районний парк «Будівельників», зелена зона на 
вул. Нікопольське шосе, районний парк «Ювілейний», дитячий 
парк ім. Ю.Гагаріна, парк Карачунівський, сквер на вул.Купріна, 
районний парк «Юнацький», вул. Володимира Великого, сквер 
«Алея «200 каштанів», сквер на вул. Свято-Миколаївська, зелена 
зона на вул. Дніпровське шосе);

– висаджено 3 000 од. троянд (сквер алея «Дружби», пл. Мо-
лодіжна – Металургійний район);

– влаштовано 180 м2 рокарію (парк «Ювілейний» – Довгин-
цівський район);

– засіяно газонів на площі 3,0 га (зелені зони по вул.Черка-
сова, вул.Ватутіна, вул.Володимира Великого, вул.П.Дорошенка, 
сквер «Алея «200 каштанів», сквер біля монументу «Перемога», 
сквер біля кінотеатру «Космос», районний парк «ш.Батьківщина», 
районний парк «Ювілейний», дитячий парк ім. Ю.Гагаріна);

– влаштовано 520 м2 рулонного газону (пл. Молодіжна – Ме-
талургійний район);

– видалено 1 158 сухостійних та аварійних дерев, обрізано 
12 085 та омолоджено 914 дерев, викорчувано 1 117 пнів, зне-
сено 837 730 од. самосівних дерев та чагарників (парк «Північ-
ний», парк «Руданівський», зелена зона на вул. С.Колачевського, 
парк «Шахтарський», сквер на вул. Невській, зелена зона на вул. 
Електрозаводська);

– викошено газонів на площі 2 184,98 га, а також виконано 
інші доглядні роботи (полив, прополювання, стрижка, омоло-
дження, збір випадкового сміття та опалого листя) за зеленими 
насадженнями в парках і скверах міста.

Інвентаризація зелених насаджень
У 2017 році на послуги з інвентаризації зелених насаджень 

освоєно коштів у сумі 180,0 тис.грн. Виконано 4 паспорти з ін-
вентаризації зелених насаджень, а саме: районного парку біля 
комунального закладу «Центр художньо-естетичної творчості 
школярів та молоді»; лісонасаджень районного парку «Буді-
вельників»; дитячого парку ім. Ю.О.Гагаріна; районного парку 
«Героїв».
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У сфері благоустрою
На заходи у сфері благоустрою міста у 2017 році витрачено 

коштів міського бюджету у сумі 25 581,14 тис.грн.
У межах надання послуг з утримання кладовищ здійснено 

прибирання територій від сміття та снігу, вивезено сміття на по-
лігон для утилізації у кількості 12 500,00 м3, виконано догляд за 
могильними спорудами (братськими могилами). На кладовищі 
«Центральне» у Довгинцівському районі виконано поточний ре-
монт дороги площею 1200 м2. Забезпечено охорону 5 кладовищ 
міста. Придбано сім модульних адміністративно-побутових при-
міщень, які встановлено на кладовищах для покращення умов 
роботи доглядачів. Забезпечено водопостачанням 19 кладовищ 
міста.

Надано послуги з доставки до Криворізького міжрайонного 
відділу КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної 
експертизи» ДОР» 1 645 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.

Здійснено утримання та поточний ремонт фонтану на 
пл.Молодіжній.

У 2017 році в місті Кривому Розі на некомерційній міжнарод-
ній платформі animal-id.info проведено моніторинг чисельності 
безпритульних тварин. Для належного санітарного стану міста 
та вирішення проблеми безпритульних тварин, у звітному році 
було проведено роботу із біостерилізації 403 тварин (собак).

Забезпечено охорону 14 об’єктів благоустрою, а саме:
– у Тернівському районі: парк «Північний», вул. Короленко;
– у Покровському районі: сквер на кільці 44-го кварталу, вул.

Мусоргського; парк «Шахтарський»;
– у Саксаганському районі: сквер «Квітка Кривбасу» на вул. 

Покровській; сквер на вул. Співдружності.
– у Металургійному районі: районний парк «Героїв», пр-т Ме-

талургів (у тому числі малої архітектурної форми – павільйон 
«Квітковий годинник»); сквер на пл. Молодіжній, сквер на вул. 
Героїв АТО, сквер «Алея «200 каштанів»; районний парк «Буді-
вельників».

– у Довгинцівському районі: районний парк «Ювілейний»;
– у Центрально-Міському районі: парк культури і відпочинку 

ім. Ф. Мершавцева, вул. Грабовського; дитячий парк імені Ю. Га-
гаріна; сквер на вул. Свято-Миколаївській;

– в Інгулецькому районі: районний парк ім. Савицького І.І., 
вул. Савицького; пр-т Перемоги (від вулиці Каткова до вулиці 
Олександра Станкова).

Протягом 2017 року здійснено утримання малих архітектур-
них форм (догляд за урнами) у кількості 1 236 одиниць. При-
дбано 130 лавок.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання до-
ручень виборців депутатами обласної ради, придбано та вста-
новлено обладнання (елементів) дитячих і спортивних майдан-
чиків на території міста за наступними адресами:

– парк культури і відпочинку ім. Ф. Мершавцева в Централь-
но-Міському районі;

– вул. Симонова, 2 в Довгинцівському районі;
– б-р Європейський 1, 10, 17 в Довгинцівському районі;
– вул. Петра Дорошенка, 7 в Довгинцівському районі;
– б-р Героїв АТО, 130 в Довгинцівському районі;
– вул. Космонавтів, 21 в Саксаганському районі;
– вул. Чарівна, 3 в Тернівському районі.
У 2017 році завершено капітальний ремонт скверу «Алея 

«200 Каштанів» на вулиці Єсеніна в Металургійному районі. 
Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведен-
ня капітальних ремонтів: скверу на мікрорайоні 5-й Зарічний, 
вздовж вулиці Прибережної та скверу «Суха Балка» на вул. Не-
вська в Покровському районі; алеї на вул. Святогеоргіївська та 
скверу «Алея «200 каштанів» на вул. Єсеніна (від вул. Героїв АТО 
до просп. Гагаріна) у Металургійному районі.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання до-
ручень виборців депутатам обласної ради у 2017 році виконано 
поточний ремонт тротуарних доріжок парку ім. Федора Мер-
шавцева та розроблено проектно-кошторисну документацію на 
капітальний ремонт набережної зони парку.

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів ТОВ 
«Екоспецтранс» вивезено та заскладовано з 21 стихійного сміт-
тєзвалища на полігони міста 1 000 м3 відходів. Щоденно в сані-
тарній очистці міста задіяно 71 сміттєвоз та інша техніка.

Для отримання права користування земельними ділянками 
під полігонами твердих побутових відходів, з метою дотриман-
ня вимог чинного Земельного законодавства України, Закону 
України «Про відходи», у зв’язку з необхідністю експлуатації по-
лігонів побутових відходів з оснащенням системами вилучення 
та знешкодження біогазу та фільтрату, у 2017 році виготовлено 
землевпорядну документацію на земельні ділянки під полігона-
ми міста Кривого Рогу.

Поточний ремонт інших об’єктів благоустрою
В 2017 році виконано заміну турнікетного огородження за 

адресами: вул. Курчатова біля будинку №13; просп. Металургів 
біля будинку №24; вул.Старовокзальна та Широківська (до-
рожня розв’язка); вул.Єсеніна між будинками №7, 8; вул.Воло-
димира Великого; вул.Старовокзальна та Широківська (дорожня 
розв’язка). Встановлено окремі частини дорожнього огороджен-
ня в районі шляхопроводу №1 на об’їзній дорозі (виїзд до сел.
Радушне) та на вул. Бикова (під’їзні шляхи до шляхопроводу 
№11). Виконано поточний ремонт електронного табло малої ар-
хітектурної форми – павільйону «Квітковий годинник».

У галузі водопостачання, водовідведення 
та теплопостачання

По галузі водопостачання, водовідведення та теплопостачан-
ня у 2017 році освоєно 16 061,3 тис.грн.

У звітному році здійснено утримання 9 дренажних насо-
сних станцій та забезпечено їх поточною електроенергією. КП 
«Кривбасводоканал» придбано кришок люків у кількості 1188 
одиниць, а також обладнання для здійснення робіт з капітально-
го ремонту каналізаційно-насосних станцій №8, 56, 57. З метою 
уникнення аварійних ситуацій на мережах водопостачання та 

водовідведення, застосовано безтраншейну прокладку трубо-
проводів (протяжністю 811,5 м.п.) без пошкодження дорожньо-
го покриття на наступних об’єктах міста: вул.Демиденка; вул.
Святогеоргіївська; вул.Соборності; вул.Садовського.

КПТМ «Кріворіжтепломе-
режа», з метою модернізації 
котельні на вул.Свято-Ми-
колаївська,18, придбано 10 
комплектів газових блочних 
пальників (для встановлення 
на 3-х котлах). Заміна пальни-
ків дозволить підвищити ККД 
котлів в середньому на 5%, 
що призведе до скорочення 
споживання природного газу, 
електроенергії, зменшення 
шкідливих викидів в атмо-
сферу, підвищення надій-

ності й безпеки роботи котлоагрегату, встановлення частотних 
перетворювачів керування димососами забезпечить економію 
електроенергії й синхронне регулювання працюючих двигунів. 
Встановлення всіх пальників дозволить зеко-
номити 153,2 тис. м³ природного газу та 112,3 
тис. кВт*год. на загальну суму 1 433,49 тис. грн. 
Здійснено роботи з модернізації котельні на 
вул.Миколаївське шосе, 10а зі встановленням 
блочних автоматизованих пальників з частот-
ними перетворювачами на 2-х котлах КВГ-6,5, 
що дозволить зекономити 151тис. м³ природ-
ного газу на суму 1151,25 тис.грн.

Придбано теплоізоляційних матеріалів, що 
дозволило відновити ізоляцію на 17,5 км теплових мереж. За-
значені заходи дозволять привести втрати тепла в теплових ме-
режах до нормативних значень згідно зі СНиП 2.04.14-88, запо-
бігти охолодженню теплоносія, що подається споживачам, таким 
чином зменшаться недогріви та споживання природного газу на 
353 тис.м³ на суму 2 643,0 тис.грн, а також знизять шкідливі ви-
киди в навколишнє середовище.

Виконано роботи з демонтажу залізобетонної димової тру-
би Н=100м котельні «Прорізна,87», яка, внаслідок руйнування 
конструкцій, була непридатна для експлуатації. Придбано та 
встановлено обладнання на котельних «Тернівська» і «ПівнГЗК 
№1», в результаті чого термічна атмосферна деаерація піджив-
лювальної води замінена на хімічну деаерацію.

У галузі міського електротранспорту
Фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюдже-

ту у 2017 році по галузі міського електротранспорту склала 
338  098,3 тис.грн., що забезпечило безперебійну роботу цих 
підприємств.

У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету комуналь-
ним підприємством «Міський тролейбус» розроблено техніч-
ний проект, конструкторську документацію з виготовлення 
низькопольного тролейбуса, а також технічні умови; придбано 
запасних частин, матеріалів, вузлів, агрегатів для виконання 
поточних ремонтів тролейбусів; придбано запасних частин, 
матеріалів для виконання поточних ремонтів контактної мере-
жі тролейбуса на окремих ділянках, автошин для тролейбусів у 
кількості 304 од.  для заміни зношених, паливно-мастильних ма-
теріалів для обслуговування маршруту №228, запасних частин, 
матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання (устаткування) для ви-
конання капітальних і капітально-відновлювальних ремонтів 7 
тролейбусів; виготовлено проектну документацію на виконан-
ня робіт з модернізації електрообладнання тягових підстанцій 
№5, 6, 10, 16; придбано й налагоджено 4 комплекти облад-
нання (тягового перетворювача з системою керування тяговим 

двигуном по-
стійного струму 
без рекуперації 
і дизель-генера-
торної установ-
ки); придбано 
11 автобусів.

У 2017 році кому-
нальним підприєм-
ством «Швидкісний 
трамвай» придбано 
запасних частин та ма-
теріалів для виконан-
ня поточного ремонту 
окремих ділянок трам-
вайних колій.

У 2017 році в ко-
мунальному пасажир-
ському транспорті 
м. Кривого Рогу у тестовому режимі упроваджено систему безго-
тівкових розрахунків за надання транспортних послуг з переве-
зення пасажирів з використанням QR коду. У рамках проведення 
експерименту щодо безготівкових розрахунків з використанням 
QR коду, встановлено валідатори (пристрої для автоматичного 
самообслуговування пасажирів). Зазначені заходи допоможуть 
підвищити якість обслуговування у транспорті, контролювати 
загальну транспортну ситуацію в реальному вимірі, отримува-
ти достовірні та оперативні дані щодо перевезення пасажирів, 
оптимізувати бюджетні витрати.

У галузі житлової політики
За 2017 рік на галузь житлової політики профінансовано ко-

штів міського бюджету у сумі 38 955,4 тис.грн.

З метою сприяння реалізації державної та регіональної по-
літики в напрямку створення ОСББ, підвищення зацікавленості 
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 здійснено 
капітальний ремонт конструктивних елементів 25 житлових 
будинків, мешканцями яких створено ОСББ. Таким чином, від-
ремонтовано: покрівель 17 будинків, внутрішньо-будинкових 
систем теплопостачання 6 будинків та електропостачання двох 
будинків. У місті на сьогодні створено 459 об’єднань співвлас-
ників багатоквартирного будинку, у тому числі у 2017 році 
створено 34. Постійно проводиться робота серед населення 
стосовно висвітлення вимог чинного законодавства щодо ре-
формування та нових форм розвитку житлово-комунальної га-
лузі в напрямку створення об’єднань співвласників багатоквар-
тирного будинку. На порталі «Криворізький ресурсний центр» 
в електронному вигляді розміщено посібник щодо створення 
та реєстрації ОСББ.

Відповідно до міської програми «Теплий дім», у 111 багато-
квартирних житлових будинках здійснено заходи з енергозбе-
реження (заміна вікон на металопластикові в місцях загального 
користування, заміна та термоізоляція системи централізовано-
го опалення, ремонт системи електропостачання).

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 2017 році, здій-
снено заміну вікон у 14 житлових будинках (273 вікна).

В рамках Програми відшкодування частини кредитів, що 
надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних 
заходів у житловій сфері на 2016-2018 роки, відшкодовано 
20% суми залучених кредитів 33 багатоквартирним будинкам 
на наступні енергоефективні заходи: заміна вікон та дверей в 

місцях загального користування, придбання та 
модернізація енергоефективного обладнання, 
теплоізоляція і термомодернізація покрівель та 
внутрішньо будинкових систем опалення, обла-
штування ІТП і т.п.

В рамках обласного конкурсу мікропроектів з 
енергоефективності та енергозбереження серед 
органів самоорганізації населення та ОСББ, що 
проводився Дніпропетровською обласною радою 
в 2017 році, визнано переможцем мікропроект, 
поданий ОСББ «Перемоги,3 КР», відповідно до 
якого в будівлі ОСББ замінено вікна в під’їздах та 
систему опалення на енергоефективні.

Крім цього, здійснено капітальний ремонт 
житлового фонду (у тому числі гуртожитків): капі-

тальний ремонт покрівель на вул.Військове містечко-33, 14; вул. 
Едуарда Фукса, 34; вул. Вокзальна, 11; посилення конструктив-
них елементів будинку на вул. Ветеранів Праці, 9; капітальний 
ремонт системи електрозабезпечення гуртожитку на пл. Домно-
будівників, 6, корп. 1.

З метою покращення умов проживання мешканців, гаранту-
вання належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебій-
ної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, у 
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2017 році виконано капітальний ремонт 25 ліфтів, а також екс-
пертне обстеження 40 ліфтів, термін експлуатації яких становить 
25 років і більше.

Громадський бюджет
У 2017 році проведено конкурс проектів місцевого розвитку 

«Громадський бюджет». По галузі житлово-комунального госпо-
дарства визначено 4 переможці з проектами:

1. «Друге життя скверу по вул. Кармелюка»;
2. «Благоустрій скверу по вул. Глаголєва, 10»;
3. «Придбання та встановлення елементів благоустрою в зе-

леній зоні відпочинку по бульвару Василевського до 40-річчя 
бульвару»;

4. «Придбання та встановлення обладнання вигульного май-
данчика для собак на мікрорайоні «Східний-2,3» як елементу 
покращення муніципальної екології та благоустрою».

На реалізацію вищезазначених заходів спрямовано бюджет-
них коштів у сумі 986,943 тис.грн.

Одержувачі бюджетних коштів у 2017 році
У звітному 2017 році надано підтримку у сумі 104 586,7 тис.

грн. наступним 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. У 2017 році, ураховуючи можливості міського бюджету, 
підприємствам надано підтримку на оплату заборгованості за 
енергоносії);

– КП «Сансервіс» (з метою дотримання санітарно-гігієніч-
них норм, надано підтримку на утримання 8 туалетів модуль-
ного типу; сплачено податок на прибуток та частину чистого 
прибутку, які отримано від операцій з придбання техніки, що 
вкрай необхідна для забезпечення благоустрою міста та від 
здійснення капітальних видатків на ремонт будівель і споруд 
у Довгинцівському районі. Проведено поточний і капітальний 
ремонти будівель і споруд, придбано матеріали, обладнання (у 
тому числі операційне), меблі, медикаменти, корма, які необ-
хідні для гуманного утримання бездоглядних тварин, а також 
проведено роботи з будівництва мереж зовнішнього електро-
постачання);

– КП «Ритуал Сервіс Плюс» (забезпечено поховання 351 оди-
нокого громадянина, осіб без певного місця проживання, осіб, 
від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних 
трупів, у разі відсутності родичів);

– КЗ ДОТ «Перлина Криворіжжя» Криворізької міської ради 
(з метою забезпечення комфортних умов перебування дітей у 
таборі, придбано 20 комплектів меблів у їдальню, холодильну 
шафу, електрокосу, сплачено за електроенергію).

Діяльність КП «Парк КіВ ім. Б.Хмельницького»
Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького Криворізької 
міської ради (від нижньої частини парку до набережної) на суму 
1 238,87 тис.грн., в рамках якого встановлено 58 опор та 110 
світильників.

На протязі 2017 року виконано наступні роботи з благо-
устрою території парку:

– омолоджено 226 одиниць дерев набережної зони та ниж-
ньої частини парку;

– виконано обрізку за допомогою висоторізу та автопідійма-
ча 4917 дерев;

– здійснено обрізку кущів загальною протяжністю 1800 п.м.;
– вирізано порослі (близько 8 га за рік), викошено газонів 

(близько 85 га) малогабаритною і багатофункціональною спеці-
алізованою технікою «Bobcat»;

– здійснено вигрібання опалого листя на території майже 14 
га;

– щоденно виконувалося прибирання території парку, збір 
випадкового сміття;

– здійснено протягом року вивіз негабаритного сміття (за-
гальним обсягом 999 м3);

– на території парку висаджено 2500 шт. квітів;
– встановлено 12 лав та 12 урн;
– щонеділі в літній період (з травня по вересень), виконува-

лась чистка фонтану;
– здійснено фарбування фонтану, стели, елементів дитячих 

майданчиків.
Придбання спецтехніки
З метою належного утримання автошляхів міста, вчасного 

прибирання снігу з проїжджої частини, узбіч та тротуарів, ви-
далення снігового накату, обробки проїзної частини і тротуарів 
протиожеледними матеріалами, вивезення снігу, у 2017 році при-
дбано у фінансовий лізинг спецтехніки у кількості 16 одиниць, 
а саме: машини дорожньої комбінованої (шасі+відвал+бункер 
для суміші) – 9 од.; снігонавантажувачів – 5 од.; автогрейдерів 
– 2 од. Очікуваним результатом є створення належних умов ор-
ганізації та безпеки дорожнього руху, запобігання травматизму 
всіх учасників дорожнього руху.

Засміченість каналізаційних мереж – головна і сама непри-
ємна проблема, яка часто виникає з каналізаційною системою. 
З метою утримання водопровідної та каналізаційної мережі 
в належному стані, усунення аварійних ситуацій, у 2017 році 
придбано у фінансовий лізинг спецтехніку, а саме комбінова-
ну каналопромивочну машину у кількості 1 одиниці, екскава-
торів-навантажувачів в комплекті з навісним обладнанням в 
кількості 2 од. Очікуваним результатом є очищення каналіза-
ційних та водостічних мереж, а також колодязів; ліквідація 
екологічних аварій; очищення промислової каналізації; лікві-
дація наслідків сезонної повені та підтоплення будівель у на-
селених пунктах; очищення поверхонь будь-якої конфігурації; 
видалення мулових відкладень і наносів; транспортування 
рідких відходів.

Інші видатки
У 2017 році освоєно бюджетних коштів на загальну суму 

748,09 тис.грн. на інші видатки в галузі житлово-комунального 
господарства, а саме:

– експертну оцінку безхозних об’єктів (елементів) благо-
устрою;

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

– оформлення висновку спеціалізованої організації про не-
можливість подальшої експлуатації основних засобів та необо-
ротних активів;

– судові витрати та оголошення за судовими справами;
– висвітлення діяльності управління благоустрою та житлової 

політики виконкому Криворізької міської ради в засобах масо-
вої інформації;

– сплату земельного податку.
Надання субвенції
У 2017 році через головного розпорядника коштів міського 

бюджету – управління благоустрою та житлової політики викон-
кому Криворізької міської ради, надано субвенцію обласному 
бюджету на погашення заборгованості, яка виникла за роботи, 
виконані протягом 2011-2013 років на об’єктах, що мають соці-
альне та важливе значення для мешканців міста, а саме: «Капі-
тальний ремонт проїжджої частини вулиці Сергія Параджанова 
від вулиці Мальовнича до КМС-80 в м.Кривому Розі», «Капіталь-
ний ремонт об’їзної дороги від проспекту Південного до вулиці 
Панаса Мирного в м.Кривому Розі», «Капітальний ремонт про-
їжджої частини вулиці Вадима Гурова від площі Домнобудівни-
ків до вулиці Стрельникова в м.Кривому Розі». Замовник робіт 
– департамент житлово-комунального господарства та будівни-
цтва Дніпропетровської облдержадміністрації. Обсяг зазначеної 
субвенції складає 2 355,545 тис.грн.

Організаційна робота управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради

Управлінням у 2017 році згідно з планом роботи проводи-
лись:

– щотижнево: з січня по серпень засідання міського штабу 
з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, те-
пловодопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового 
господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-
2018 років, а з вересня по грудень – оперативна нарада з ке-
рівниками підприємств – виробниками та надавачами житлово-
комунальних послуг; виїзні наради по районах з керівниками 
підприємств – надавачів послуг з утримання будинків та їх при-
будинкових територій, представниками виконкомів районних у 
місті рад;

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

– щоквартально засідання: постійно діючої комісії з пи-
тань поводження з безхазяйними відходами; постійної ко-
місії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків.

У 2017 році розпочала свою роботу робоча група за учас-
тю депутатів Криворізької міської ради, представників гро-
мадських організацій, представників громадськості з вивчення 
питання здійснення в м. Кривому Розі захисту безпритульних 
тварин, на якій обговорюється питання внесення змін до Правил 
утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними, а та-
кож тимчасова робоча група з вивчення питання впровадження 
на території міста послуги регулярного миття проїжджої частини 
вулиць механізованим способом.

Протягом 2017 року управлінням підготовлено 46 проектів 
рішень міської ради, 86 проектів рішень виконкому міської 
ради, 16 проектів розпоряджень міського голови. Управлінням 
за рік отримано та розглянуто 3508 звернень громадян міста.

Для виконання послуг з утримання об’єктів благоустрою, за-
купівлі товарів, робіт за бюджетні кошти укладено 557 догово-
рів на виконання робіт, послуг, постачання товарів. Проведено 
78 процедур закупівель.

Управлінням розроблено програми та кошториси видатків 
(у тому числі включено пріоритетні статті витрат управління як 
головного розпорядника), а саме: Програма розвитку підпри-
ємств міського електротранспорту на 2016-2020 роки, Програ-

ма 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 цільово-
го фонду озеленення на 2018 рік, Перелік природоохоронних 
заходів на 2018 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 управління є створення сприятливих 
умов для функціонування житлово-комунального господар-
ства міста, прав громадян на сприятливий рівень проживання 
та забезпечення належної якості житлово-комунальних по-
слуг.

У 2018 році управління 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 управління благоустрою  
та житлової політики на 2018 рік

Розвиток житлово-комунального господарства
Основні завдання та заходи на 2018 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, що 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, що надають житлово-комунальні послуги;

– покращення умов проживання мешканців, гарантування 
належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної 
роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, не-
допущення частих зупинок ліфтів з технічних причин і гаран-
тування безпечного користування ними шляхом проведення 
капітальних ремонтів (заміни та модернізації), оновлення, 
проведення технічної експертизи ліфтів, що використовували-
ся 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 2018 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 міс-
та, підвищення якості життя в місті та його інвестиційної при-
вабливості;

– 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 під-
приємств, а також інших підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні по-
слуги;

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

– забезпечення безпеки дорожнього руху.
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Звіт про роботу інспекції з благоустрою  
виконкому Криворізької міської ради

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

Основними завданнями та функціями інспекції є:
– здійснення контролю за станом благоустрою міста Кривого 

Рогу;
– дотримання Правил благоустрою міста Кривого Рогу;
– сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міс-

та;
– притягнення до відповідальності винних за порушення за-

конодавства у сфері благоустрою;
– профілактика, запобігання правопорушенням у сфері бла-

гоустрою міста.
Інспекція контролює додержання на території міста вимог 

законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охо-
рону навколишнього середовища», «Про відходи», дотримання 
суб’єктами господарювання та мешканцями міста Правил благо-
устрою в місті Кривому Розі, затверджених рішенням Криворізь-
кої міської ради від 21.10.2015 №4038, інших законодавчих та 
нормативних актів.

Пріоритетними напрямками в роботі інспекції є:
Контроль якості послуг по прибиранню прибудинкових 

територій та місць загального користування, дотримання на-
лежного санітарного стану на об’єктах благоустрою.

Представниками інспекції з благоустрою за 2017 рік винесе-
но 259 приписів керуючим компаніям, ОСББ, житлово-будівель-
ним кооперативам за неналежне прибирання прибудинкових та 
інших територій, санітарний стан контейнерних майданчиків на 
прибудинкових територіях, покіс трави, прибирання та звалення 
у неналежних місцях опалого листя, гілок, тощо. Серед них ТОВ 
«Житлосервіс-Кр», ТОВ «Сітісервіс-КР», ТОВ «Дивобуд», КП «По-
слуга», ТОВ «Керуюча компанія «Дом.Ком», ТОВ «Уют-2011», ТОВ 
«Комбінат благоустрою», КП «Сансервіс», ОСББ «Злагода 12-КР», 
«Корона-27», «Ньютона-44», «Абсолют 5», «Каткова-51», ЖБК 
«Восток-3» та інші.

261 припис винесено ТОВ «Екоспецтранс» за несвоєчасний 
вивіз відходів з контейнерних майданчиків.

З настанням зимового періоду інспекція контролює вжиття 
заходів боротьби зі снігом та ожеледицею, як то проведення ро-
біт з очищення тротуарів від снігу, льоду, обробка матеріалами 
проти ожеледиці.

Контроль за відновленням об’єктів благоустрою після про-
ведення земляних робіт.

Інспекція контролює здійснення робіт з відновлення тротуарів, 
прибудинкових територій, газонів, інших об’єктів після проведен-
ня аварійно-ремонтних робіт суб’єктами господарювання. Серед 
них КП «Кривбасводоканал», КПТМ «Криворіжтепломережа», пу-
блічні акціонерні товариства «Криворізька теплоцентраль», «Кри-
воріжгаз», «ДТЕК Дніпрообленерго», «Укртелеком», державне 
промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання», інші.

Протягом 2017 року працівниками інспекції вищевказаним 
підприємствам винесено 190 приписів по усуненню розкопів. За 
результатами вжитих заходів на сьогодні відновлено понад 150 
об’єктів благоустрою.

Стан благоустрою на об’єктах дитячого дозвілля.
Спеціалістами інспекції у березні-квітні 2017 року були про-

ведені перевірки стану благоустрою об’єктів дитячого дозвілля 
(дитячих, спортивних майданчиків тощо). У ході обстежень було 
виявлено, що частина їх потребує ремонту, деякі – систематич-
ного 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 проведені 
ремонтні роботи, як то фарбування, заміна окремих елементів, 
ремонт огороджень, налагоджено регулярне прибирання. Сані-

тарний стан дитячих майданчиків знаходиться на постійному 
контролі інспекції.

Також, за ініціативою інспекції з благоустрою, виконкомами 
районних у місті рад здійснюються заходи щодо інвентаризації, 
обстеження та паспортизації об’єктів дитячого відпочинку, у яких 
відсутній балансоутримувач, з метою взяття їх на облік.

Боротьба з рекламними об’явами, розміщеними в нена-
лежних місцях.

Інспекцією з благоустрою протягом минулого року винесено 
77 приписів на очищення об’єктів благоустрою від незаконної 
реклами, 14 розклеювачів об’яв притягнуті до адміністративної 
відповідальності.

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

нями громадян, що є для інспекції основним показником з ви-
явлення проблемних питань щодо благоустрою міста.

Здійснюється щотижневий аналіз скарг і звернень жителів 
міста до органів влади, що стосуються сфери благоустрою. Не-
залежно від того, кому адресоване звернення, спеціалісти ін-
спекції здійснюють виїзди за вказаними у зверненнях адресами, 
спілкуються з мешканцями та вживають заходів, у межах своєї 
компетенції, щодо усунення виявлених порушень.

З метою оперативного реагування на проблеми, що турбують 
громадян міста, створено сторінку інспекції з благоустрою на 
Фейсбуці та вживаються заходи реагування на факти порушень, 
повідомлення про які громадяни розміщують на цій сторінці.

Інші порушення, за якими працівниками інспекції виносили-
ся приписи та застосовувалися заходи адміністративного впли-
ву: неналежний санітарний стан біля об’єктів торгівлі, відсутність 
урн, відсутність договорів на вивіз сміття та сміттєвих контей-
нерів, розміщення торговельних лотків на об’єктах благоустрою 
без оформлення належних дозволів, тощо.

Усього за 2017 рік працівниками інспекції з благоустрою ви-
несено близько 1,5 тис. приписів на усунення порушень у сфері 
благоустрою та складено 150 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.

З метою додержання належного стану благоустрою на тери-
торії міста інспекція співпрацює з патрульною поліці-
єю шляхом проведення спільних рейдових перевірок, 
у 2017 році їх було 15.

Також інспекція приділяє увагу роз’яснювальній ро-
боті, що дозволяє запобігати порушенням благоустрою.

У поточному році інспекція продовжить роботу за 
вказаними напрямками.

У 2018 році планується внести на розгляд Кри-
ворізької міської ради проект рішення «Про за-
твердження Порядку видачі дозволів на порушення 
об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформ-
лення та анулювання таких дозволів», розробником 
якого є інспекція з благоустрою, як підрозділ, що 
буде визначено робочим органом з видачі дозволів. 
Затвердження вищевказаного рішення дозволить 
інспекції здійснювати контроль за додержанням 
процедури видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою та підсилити контроль за відновленням 
порушених об’єктів благоустрою після проведення 

земляних та ремонтних робіт.
Також, на 2018 рік інспекція готує на розгляд проект регуля-

торного акта «Про внесення змін до рішення Криворізької місь-
кої ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил 
благоустрою в місті Кривому Розі», що дозволить вживати більш 
дієвих заходів щодо покращення стану благоустрою в місті та 
його санітарного стану.

Начальник інспекції з благоустрою 
виконкому Криворізької міської ради  

Ю. СТАВЕЦЬКА

Транспорт, транспортна інфраструктура  
та розвиток зв’язку

Основні завдання та заходи на 2018 рік:
– гарантування безпеки дорожнього руху;
– розширення мережі міського електротранспорту;
– оновлення рухомого складу;
– заміна фізично зношеного обладнання та підвищення тех-

нічного рівня експлуатації існуючого;
– упровадження новітніх технологій;
– підвищення ефективності роботи зі збору плати за проїзд;
– забезпечення сталого функціонування підприємств, гаран-

тування безпечного та якісного перевезення пасажирів;

– упровадження заходів з енергозбереження;
– забезпечення відповідності трамвайних вагонів і тролей-

бусів сучасним вимогам технічного оснащення рухомого складу;
– упровадження сучасних технологій реконструкції, будівни-

цтва та ремонту рухомого складу, трамвайних колій і контактної 
мережі.

Очікувані результати виконання Програми у 2018 році:
– підвищення рівня задоволення потреби населення у висо-

коякісних та безпечних перевезеннях трамваями й тролейбуса-
ми, поліпшення якості перевезення пасажирів;

– зростання середньодобового випуску рухомого складу на 
лінію, збільшення коефіцієнту використання рухомого складу;

– збільшення доходів від перевезення пасажирів;
– зменшення повернень тролейбусів та трамваїв з лінії, про-

стоїв на лінії у зв’язку з технічними несправностями;
– поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу тягових 

підстанцій, гарантування безпечних умов праці та підвищення 
безпеки експлуатації електрообладнання тягових підстанцій;

– забезпечення розвитку маршрутної мережі міського елек-
тротранспорту;

– забезпечення ефективного використання електроенергії та 
зменшення обсягу використання нафтопродуктів.

Начальник управління  
благоустрою та житлової політики  

виконкому Криворізької міської ради І. КАРИЙ

Звіт про роботу управління містобудування,  
архітектури та земельних відносин  

виконкому Криворізької міської ради
Управління містобудування, архітектури та земельних від-

носин виконкому міськради реалізує державну політику у сфері 
містобудування, яка спрямована на формування сприятливого 

життєвого середовища, досягнення естетичної виразності, еко-
номічної доцільності і надійності будівель, споруд і їх комплек-
сів, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Розвиток містобудівних територій у місті провадиться згід-
но з Генеральним планом, затвердженим міською радою в 
2011 році.
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Звіт про роботу відділу з питань державного  
архітектурно-будівельного контролю  
виконкому Криворізької міської ради

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю виконкому Криворізької міської ради (надалі – від-
діл) у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами й розпорядженнями Президента України, 
постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно 
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України та 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішен-
нями міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджен-
нями міського голови, настановами з якості та інформаційної 
безпеки, Регламентами Криворізької міської ради та виконав-
чого комітету Криворізької міської ради, іншими нормативно-
правовими актами та Положенням про відділ.

З 10 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної діяльності», відповідно до якого 
передбачається перехід від триступеневої дозвільної системи 
(повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідо-
млення, дозвіл). А порядок оформлення дозвільних документів 
визначається не за категорією складності об’єкта будівництва, 
а за класом наслідків (незначний, середній, значний).

Об’єкти, що належали до I та II категорій складності, нале-
жать відповідно до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; III 
та IV категорій складності належать відповідно до об’єктів з 
середніми (СС2) наслідками; V категорії складності належать 

відповідно до об’єктів із значними (СС3) наслідками.
Відділ під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

Відділ, під час здійснення визначених чинним законодав-
ством функцій, здійснює реєстрацію документів дозвільного 
та декларативного характеру, розглядає відповідно до закону 
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з по-
рушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів і правил під час будівництва, порушенням законо-
давства під час планування та забудови територій та неви-
конанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів 
державного архітектурно-будівельного контролю.

Прийом та видача документів дозвільного та декларатив-
ного характеру здійснюються відділом виключно через Центр 
адміністративних послуг «ВІЗА».

До відділу за 2017 рік було подано 1430 документів до-
звільного та декларативного характеру. У Єдиному реєстрі 
документів, що дають право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію за-
кінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 
зазначених документів зареєстровано 633 документи, повер-
нуто на доопрацювання замовникам – 680 документів, відмов 
за різними причинами – 117 звернень.

Надано 10 дозволів на виконання будівельних робіт. При-
йнято в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та ви-
дано 11 сертифікатів про готовність об’єкта до експлуатації. 

Також відділом було проведено перевірок:
– планових – 36,
– позапланових – 204.
Видано 101 припис про усунення порушення вимог зако-

нодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів і правил.

Накладено штрафів про:
– адміністративні правопорушення на суму 443 700 грн,
– правопорушення у сфері містобудівної діяльності на суму 

5 788 108 грн.
Робота відділу з питань державного архітектурно-будівель-

ного контролю виконкому Криворізької міської ради у 2018 
році й далі буде спрямована на забезпечення комфортних 
умов для надання та реєстрації документів, що дають право 
на виконання підготовчих та будівельних робіт; прийняття в 
експлуатацію об’єктів завершеного будівництва; здійснення 
державного архітектурно-будівельного контролю; дерегуля-
цію бізнесу.

Начальник відділу з питань державного  
архітектурно-будівельного контролю  

виконкому Криворізької міської ради І.  ЛИСЕНКО

Звіт про роботу управління комунальної власності міста 
виконкому Криворізької міської ради

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 й ефективне 
використання.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самовряду-
вання, у першу чергу, є рухоме й нерухоме майно територіаль-
ної громади міста.

Вартість комунального майна територіальної громади міста, 
що перебуває на власних балансах комунальних підприємств, 
установ і закладів, за результатами останньої щорічної інвен-
таризації становить 35,4 млрд. грн.

До складу структури основних засобів комунальної влас-
ності міста входять:

– об’єкти житлового фонду, які складають 30,2 млрд. грн., 
або 85,31% (житлові будинки, окремі квартири, окремі домо-
володіння, гуртожитки);

– об’єкти нежитлового фонду становлять 1,7 млрд. грн., або 
4,85%;

– об’єкти незавершеного будівництва складають 227 млн. 
грн., або 0,64%;

– інші основні засоби становлять 3,26 млрд. грн., або 9,2%.
Питому вагу в структурі комунальної власності територіаль-

ної громади нашого міста становлять об’єкти житлового фонду.
Згідно з розпорядженням міського голови від 29.09.2017 

№218-р «Про щорічну інвентаризацію майна комунальної 
власності міста» заплановані заходи щодо інвентаризації ко-
мунального майна у 2017 році (у тому числі узагальнений ана-
ліз матеріалів інвентаризації) будуть завершені до 01.04.2018. 
Зазначеним розпорядженням уперше передбачено форму-
вання та оприлюднення переліку комунального майна на Єди-
ному державному веб-порталі відкритих даних на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 
№835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Збільшення вартості майна здійснюється шляхом прийнят-
тя до комунальної власності об’єктів житлового, нежитлово-
го фондів, соціальної інфраструктури та іншого. На підставі 

Порядок залучення забудовників до пайової участі в ство-
ренні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інф-
раструктури м. Кривого Рогу дає можливість запровадження 
єдиного спрощеного підходу до визначення розміру пайової 
участі суб’єктів господарювання у створенні й розвитку інф-
раструктури міста, дає змогу акумулювати в міському бюджеті 
кошти на відновлення інженерно-транспортної інфраструкту-
ри міста, вирішення питань, пов’язаних з соціально-економіч-
ним розвитком. У 2017 році надходження коштів пайової учас-
ті у розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу складає 1 348,6 
тис. грн.

Одним із основних завдань управління містобудування, ар-
хітектури та земельних відносин виконкому міськради є реа-
лізація повноважень міської ради та її виконавчого комітету 
в галузі земельних відносин у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.

Станом на 01.01.2018 в управлінні обліковано 2 703 дого-
вори оренди землі, підготовлено та поновлено 675 договорів 
оренди, укладено 36 попередніх договорів щодо укладання 
договору оренди (основного договору) земельної ділянки в 
майбутньому, підготовлено 44 договори особистого сервітуту, 
8 угод про дострокове розірвання договорів оренди, 49 до-
даткових угод про внесення змін до договорів оренди та 2 до-
говори суперфіцію.

Проводиться робота щодо реєстрації права власності те-
риторіальної громади на землі комунальної власності. Так, за 
2017 рік зареєстровано за територіальною громадою міста 
правовстановлюючі документи на 516 земельних ділянок за-
гальною площею 2 098,127 га.

У 2017 році діяльність управління здійснювалася у вза-
ємодії з постійними комісіями міської ради, виконкомами 
районних у місті рад, державними податковими інспекція-
ми міста і була спрямована на збільшення дохідної частини 
міського бюджету за рахунок сплати за землю всіма корис-
тувачами земельних ділянок у межах міста. За результатами 
роботи додатково до міського бюджету надійшли кошти з 
орендної плати за землю в розмірі 1 128,1 тис. грн., в т.ч. на 
відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді 
міста, у розмірі 112,3 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 2017 рік опрацьовано матеріали від-
носно 2 суб’єктів господарювання та прийнято рішення міської 
ради про продаж земельної ділянки площею 0,1418 га, також 
надано згоду на продаж земельної ділянки площею 0,3510 га.

Надходження до міського бюджету від продажу земельних 

ділянок за 2017 рік становлять 1 348,3 тис. грн. Отримані кошти 
спрямовані на здійснення програм соціально-економічного 
розвитку територіальної громади міста. Управлінням постійно 
проводиться роз’яснювальна робота щодо переваг приватної 
власності на землю через місцеві засоби масової інформації, 
на особистих прийомах та при листуванні з суб’єктами госпо-
дарювання.

В 2017 році управлінням була продовжена робота по ви-
готовленню за кошти міського бюджету містобудівної та зем-
левпорядної документації на земельні ділянки під розміщення 
садибного будівництва для забезпечення потреб учасників ан-
титерористичної операції на сході України і сімей воїнів,  за-
гиблих у ході її проведення.

Так, у липні 2017 року рішенням міської ради був затвер-
джений проект землеустрою щодо впорядкування території 
для містобудівних потреб під розміщення садибного будівни-
цтва між вулицями Самарською та Шполянською в Довгинців-
ському районі, в т.ч. на 286 ділянок – для будівництва й обслу-
говування жилих будинків, господарських будівель і споруд. 
На теперішній час триває розподіл ділянок для подальшого 
надання у власність учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей, членам сімей загиблих під час участі в анти-
терористичній операції.

В 2017 році виконано перший етап робіт щодо розроблен-
ня документації під індивідуальне житлове будівництво на ді-
лянки міста загальною орієнтовною площею 55 га.

За рекомендаціями тимчасової робочої групи для розгля-
ду заяв учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, 
членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній опе-
рації з питання отримання земельних ділянок для будівництва 
й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд міською радою завершено виділення 200 земельних 
ділянок в 5 районах міста, документація на які була розробле-
на раніше за рахунок коштів міського бюджету.

Враховуючи те, що до міської ради на теперішній час надій-
шло понад 3100 заяв від учасників антитерористичної опера-
ції та членів сімей загиблих щодо надання земельних ділянок, 
робота по визначенню додаткових територій для подальшого 
оформлення документації та розподілу земельних ділянок 
триває.

Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті регулює 
розвиток вказаної галузі, завдяки чому протягом останніх 
років в ній зафіксовано позитивну динаміку розвитку. На те-
риторії міста в галузі зовнішньої реклами або за її сприяння 
працює 189 суб’єктів господарювання, на підставі дозволів, ви-
даних виконкомом міської ради, розміщено 1430 рекламних 
конструкцій, надходження до цільового фонду бюджету від 

плати за тимчасове використання місць розміщення реклами 
зросли до 4 млн. грн.

При цьому засоби зовнішньої реклами – не тільки джере-
ло надходження коштів до міського бюджету, а й інструмент 
інформування територіальної громади про соціально значущі 
події, доведення життєво необхідної інформації.

Під час розробки планів реконструкції будівель, вулиць, 
площ передбачається зменшення кількості реклами та зміна її 
вигляду в такий спосіб, щоб художньо-декоративні властивості 
формували образну характеристику міського середовища.

Місто поповнюється значними проектами, дивуючи городян 
і гостей більш комфортними місцями відпочинку.

Управління містобудування, архітектури та земельних від-
носин виконкому Криворізької міської ради організувало в 
рамках своєї компетенції конкурси згідно з Програмою реа-
лізації молодіжної політики «Нова генерація Кривого Рогу» 
на 2016-2020 роки» та взяло участь у проведенні конкурсу в 
рамках соціального партнерства.

На виконання рішення міської ради від 24.12.2015 №54 
«Про затвердження Програми реалізації молодіжної політики 
«Нова генерація Кривого Рогу» на 2016-2020 роки»; з метою 
позиціонування Кривого Рогу як перспективного та зручного 
для життя міста, покращення його благоустрою, управлінням 
містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому 
Криворізької міської ради проведено конкурси «Оригінальних 
ідей», визначено та нагороджено переможців конкурсів за за-
йняті призові місця. Такі конкурси допомагають виявляти не 
тільки талановиту молодь нашого міста, але й в подальшому 
використовувати цікаві оригінальні ідеї в реальному житті.

Так, на сьогоднішній день практика соціального партнер-
ства, що започаткована в місті вже багато років, допомагає 
вирішити нагальні питання, які спрямовані на зменшення го-
строти соціальних потреб, забезпечити соціальний комфорт, 
поліпшити умови життя для мешканців Кривого Рогу.

Головною метою соціальної співпраці є поєднання бажання 
влади та бізнесу будувати успішне розвинене, соціально ста-
більне місто й захистити інтереси різних соціальних груп.

Окремим рядком у рамках соціального партнерства між ви-
конкомом Криворізької міської ради та Групою підприємств 
Метінвест у Кривому Розі передбачено 1,5 млн. грн. на реа-
лізацію дизайн-проекту переможцем відкритого конкурсу на 
кращий дизайн-проект «Алея кованих фігур в дитячому парку 
ім. Ю. Гагаріна».

В.о. начальника управління містобудування,  
архітектури та земельних відносин  
виконкому Криворізької міської ради  

О. БРИЗЕЦЬКИЙ

Офіційно
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ухвалених міською радою відповідних рішень до комунальної 
власності міста у 2017 році було прийнято об’єкти права дер-
жавної та інших форм власності, у тому числі:

– об’єкти «Капітальний ремонт глядацьких трибун з підтри-
бунними приміщеннями та покрівлі спортивного залу ДЮСШ 
№3, розташованих за адресою: вул. Зарічна, 3, м. Кривий Ріг» 
та «Реконструкція споруди пульмосанаторія по вул. Глаголє-
ва, 14 під дошкільний навчальний заклад м. Кривий Ріг» від 
управління капітального будівництва Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації;

– окремі об’єкти житлового фонду від відкритого акціонер-
ного товариства «Криворізький завод гірничого машинобу-
дування», приватного акціонерного товариства «Інгулецький 
гірничо-збагачувальний комбінат», публічного акціонерного 
товариства «ДТЕК Дніпрообленерго»;

– ряд об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури 
недержавної форми власності.

З 2008 року в місті Кривому Розі активно проводиться ро-
бота з виявлення відумерлого нерухомого майна.

Відповідно до затвердженого міською радою Порядку ви-
явлення, взяття на облік, збереження та використання від-
умерлого майна, започаткування процедури з визнання майна 
відумерлим здійснюють виконкоми районних у місті рад.

За період дії вказаного Порядку, з 2008 по 2017 рік, Криво-
різька міська рада надала згоду на прийняття до комунальної 
власності міста 41 об’єкта нерухомості (квартири, домоволо-
діння), що за рішеннями суду були визнані відумерлою спад-
щиною, у тому числі у 2017 році – 9.

Прийняті до комунальної власності міста об’єкти нерухомо-
го майна розподіляються виконкомами районних у місті рад 
серед громадян, які потребують поліпшення умов проживання 
й перебувають на відповідному обліку у виконкомах районних 
у місті рад.

Наступним джерелом поповнення комунального майна є 
взяття на облік, збереження, використання безхазяйного не-
рухомого майна.

За період дії Порядку виявлення, взяття на облік, збере-
ження, використання безхазяйного нерухомого майна, за-
твердженого рішенням міської ради від 23.07.2008 №2639, до 
комунальної власності міста прийнято 58 безхазяйних об’єктів 
нерухомості, у тому числі у 2017 році – 12 об’єктів. Серед них 
житловий будинок на вул. Бобруйській, 10, який було виявлено 
виконкомом Металургійної районної у місті ради як безхазяй-
ний.

Криворізькою міською радою у 2016-2017 роках були 
ухвалені рішення про передачу окремих об’єктів благоустрою 
від управління благоустрою та житлової політики виконкому 
Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів 
районних у місті рад.

На теперішній час у складі комунальної власності міста на-

лічується 415 діючих комунальних підприємств, 
закладів, установ, за зверненнями яких упро-
довж 2017 року опрацьовано й затверджено 291 
статут у новій редакції, що пов’язано зі зміною 
назв або поштових адрес окремих юридичних 
осіб, назв уповноважених органів управління, 
створенням нових юридичних осіб, розширен-
ням статутної діяльності підприємств та внесен-
ням змін до окремих розділів статуту у зв’язку зі 
змінами у чинному законодавстві України.

Управлінням комунальної власності міста ви-
конкому Криворізької міської ради на власному 
балансі обліковано 788 об’єктів нерухомого ко-
мунального майна вартістю 62 950,3 тис. грн.

Фінансування видатків, пов’язаних з виконан-
ням повноважень щодо належного утримання 
та збереження об’єктів нерухомого майна, що 

перебувають на балансовому обліку управління комунальної 
власності міста виконкому Криворізької міської ради, перед-
бачено Програмою управління комунальним майном територі-
альної громади міста Кривого Рогу на 2016-2020 роки, затвер-
дженою рішенням Криворізької міської ради від 24.12.2015 
№69, зі змінами.

З метою ефективного використання майна територіальної 
громади міста Кривого Рогу станом на 01.01.2018 в переліку 
вільних приміщень для подальшої оренди перебувають 443 
об’єкта загальною площею 139,4 тис. кв. м, у тому числі 30 оди-
ниць окремо індивідуально визначеного майна та транспорт-
них засобів.

На теперішній час укладено 3 167 договорів оренди об’єктів 
нерухомості загальною площею 476,0 тис. кв. м, у тому числі 
1 448 договорів терміном дії до п’яти днів на загальну площу 
190,7 тис. кв. м.

З початку 2017 року (станом на 01.12.2017) нараховано 
плату за оренду об’єктів комунальної власності міста на суму 
29 453,2 тис. грн., сплачено орендарями 28  888,1 тис. грн., 
що складає 98,1% від нарахованої суми, та перераховано до 
міського бюджету 19  876,9 тис. грн., що складає 106,6% від 
планових надходжень (18 650,0 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.

Так, станом на 01.12.2017 в судах різних інстанцій розгля-
нуто та прийнято позитивні рішення за 15 позовними заявами, 
у тому числі щодо:

– стягнення заборгованості з орендної плати – за 12 позов-
ними заявами на загальну суму 192 813,39 грн., з них:

– розірвання договорів оренди за порушення суттєвих 
умов договорів оренди – за 3 позовними заявами.

З метою забезпечення ефективного використання май-
на територіальної громади міста Кривого Рогу, наповнення 
міського бюджету, управлінням комунальної власності міста 
виконкому Криворізької міської ради здійснено заходи щодо 
впорядкування відносин, пов’язаних з орендою комунального 
майна, а саме: платою за землю, на якій розташовані об’єкти 
оренди. З початку 2017 року укладено 385 договорів про від-
шкодування земельного податку, згідно з якими до міського 
бюджету перераховано 2 889,4 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 на порталі «Криворізький ресурс-
ний центр» підтримується в актуальному стані електронні ін-
формаційні ресурси: «Річні ставки орендної плати», «Суб’єкти 
господарювання з оціночної діяльності», «Страхові організації, 

визнані переможцями конкурсу щодо комунальних об’єктів», 
«Криворізькі державні нотаріальні контори», «Віртуальний 
бізнес-інкубатор».

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

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

ті 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 й підтримуються в актуальному 
стані.

Для більш детального та відкритого використання інфор-
мації стосовно можливості приватизації об’єктів нерухомості 
комунальної власності міста на електронному порталі «Криво-
різький ресурсний центр» модифікований ресурс «Потенційні 
об’єкти приватизації комунальної власності м. Кривого Рогу» 
підтримується в актуальному стані та містить інформацію 
щодо опису об’єктів нерухомості у вигляді фотографій об’єктів, 
графічні матеріали, адреси 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 2017 році 
було приватизовано 13 об’єктів загальною площею 1 348,41 
кв. м.

За 2017 рік фактично перераховано до міського бюджету 
від приватизації комунального майна 2 659,1 тис. грн., що ста-
новить 132,96% від запланованих 2 000,0 тис. грн.

Протягом 2017 року в рамках фінансування заходів Про-
грами розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 
2016-2020 роки, управлінням комунальної власності міста 
виконкому Криворізької міської ради здійснювалися відпо-
відні дії щодо оформлення землевпорядної документації під 
окремо розташованими будівлями – потенційними об’єктами 
приватизації.

В управлінні комунальної власності міста виконкому Кри-
ворізької міської ради в 2017 році перебувало на контролі 
114 договорів купівлі-продажу. За звітний період було здій-
снено 40 поточних перевірок виконання зобов’язань, узятих 
покупцями приватизованих об’єктів. Умови договорів купівлі-
продажу переважно виконуються, але мають місце й суттєві 
порушення.

Так, за невиконання умов договору купівлі-продажу об’єкта 
незавершеного будівництва – будинку молоді, розташованого 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 27, управління 
комунальної власності міста виконкому Криворізької міської 
ради звернулося до господарського суду Дніпропетровської 
області щодо примусового виконання умов даного договору. 
На теперішній час триває судовий розгляд даної справи.

Об’єкти, за якими термін перебування на контролі в органі 
приватизації закінчено та їх власниками виконані всі умови 
договорів купівлі-продажу, знімаються з контролю за резуль-
татами підсумкових перевірок. У 2017 році управлінням кому-
нальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 
було знято з післяприватизаційного контролю 22 об’єкта.

Робота щодо належного обліку, упорядкування, зберігання 
майна територіальної громади міста ведеться та потребує по-
стійної уваги. Плідна робота та ефективність проведених за-
ходів можливі лише за умови спільної співпраці органів міс-
цевого самоврядування всіх рівнів, суб’єктів господарювання й 
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

Капітальне будівництво є одним із тих пріоритетних напря-
мів, що дозволить у найближчому майбутньому зробити наше 
місто найсучаснішим, втілити в реальність програми, спрямо-
вані на створення умов для гідного життя кожного мешканця 
Кривого Рогу.

Управління капітального будівництва виконкому Криво-
різької міської ради виступає замовником на будівництво та 
реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої інфраструкту-
ри комунальної власності міста, а саме об’єктів житлово-кому-
нального господарства, соціально-культурного призначення: 
освітніх та медичних установ і закладів, закладів культури і 
спорту, а також об’єктів, що поліпшують екологічний стан міста.

Так, на замовлення управління у 2017 році коштом міського 
бюджету виконувалися роботи з таких об’єктів.

Виконано роботи по об’єкту «Будівництво мереж зовніш-
нього освітлення». В результаті реалізації проекту встановле-
но 917 опор та 2807 світильників, а місто додатково отримало 
освітлені, більш безпечні та затишні вулиці.

Завершено будівництво об’єкта «Газифікація вулиць Літке, 
Лугова, Лафарга». У результаті реалізації проекту прокладено 
газопровід довжиною 1,85 км, встановлено газорегуляторний 
пункт шафового типу, що дозволить здійснити підключення до 
газових мереж домоволодіння зазначених вулиць.

Виконані роботи з нового будівництва котельні та теплових 
мереж до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 по вул. 
Агафонова, 14а. Проектом будівництва передбачалося влашту-
вання мереж тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, 
встановлення мобільної котельні та газорегуляторного пункту 
шафового типу.

Продовжуються роботи з реконструкції приміщень під ам-
булаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допо-
моги №4» на мкр. Сонячний, 25а. Протягом строку реалізації 
проекту планується повна реконструкція приміщень будівлі, 
відповідно до вимог будівельних норм та стандартів, з роз-
міщенням цілодобового відділення невідкладної допомоги. 
Метою проекту є доступність та поліпшення медичного обслу-
говування мешканців мікрорайонів Сонячний та Східний.

Розпочато будівництво інженерних мереж та споруд, бла-
гоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. 
Симонова. Проектом передбачено будівництво автодороги 
довжиною 1,9 км, будівництво мереж водопостачання, водо-
відведення, газопостачання та електрифікація.

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища здійснювалися природоохоронні за-
ходи, що поліпшують екологічний стан міста.

Для запобігання шкідливого впливу поверхневих та ґрунто-
вих вод на об’єкти швидкісного трамвая, з метою забезпечення 
отримання мешканцями міста комфортних та безпечних тран-
спортних послуг, виконуються роботи з ліквідації наслідків 
підтоплення тунелів швидкісного трамвая.

З метою забезпечення реалізації програми будівництва на 
2018-2019 роки проектними організаціями міста, на замов-
лення управління капітального будівництва виконкому Кри-
ворізької міської ради, виконувалися проектно-вишукувальні 
роботи для нових соціально важливих для міста об’єктів, серед 
яких:

– «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кри-
вому Розі Дніпропетровської області»;

– «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під роз-
міщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дні-
пропетровської області»;

– «Реконструкція будівлі на вул. Саласюка, 66а під розмі-
щення центру позашкільної освіти в м. Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області»;

– «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом 
«Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»;

– нове будівництво блочно-модульних котелень з теплови-
ми мережами для комунальних закладів міста;

– «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. 
Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

Крім того, у рамках реалізації в місті медичної реформи та 
поліпшення умов медичного обслуговування мешканців міс-
та у 2017 році розпочато проектно-вишукувальні роботи для 
реконструкції приміщень під 7 амбулаторій центрів первинної 
медико-санітарної допомоги, розташованих на вулицях Івана 
Сірка, Рокоссовського, Ватутіна, Вернадського, Вечірньокут-
ській, Миколаївське шосе.

Виконуючи функції замовника на будівництво, реконструк-
цію та проектування міських об’єктів, управління капітального 
будівництва виконкому Криворізької міської ради успішно 
працює над реалізацією міських програм розвитку міста, спря-
мованих на підняття стандартів життя населення й вирішення 
актуальних питань територіальної громади міста.

В.о. начальника управління  
капітального будівництва  

виконкому Криворізької міської ради  
О. БРИЛЬКОВ
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Звіт про роботу відділу з питань енергоменеджменту 
та впровадження енергозберігаючих технологій 

виконкому міської ради
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 2017 рік промисловими, комунальними підприємствами 
та бюджетними закладами міста було виконано заходи з енер-
гоефективності на загальну суму 73,7 млн. грн., з них за рахунок 
бюджетних коштів – 57,3 млн. грн., що були спрямовані на за-
ходи з утеплення фасадів у бюджетних закладах, заміну вікон 
на енергоефективні, ремонт систем водопостачання та водовід-
ведення, заміну ламп на енергозберігаючі та інші заходи, у тому 
числі на відновлення ізоляції теплових мереж комунального 
підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа», при-
дбання блочних автоматизованих пальників з частотними пе-
ретворювачами, заміну насосного обладнання та встановлення 
перетворювачів частоти на каналізаційних насосних станціях.

Унаслідок зазначеного заощаджено 52,2 тис. тонн умовного 
палива, а саме:

– природного газу 31,3 млн. м3;
– електроенергії 37,8 млн. кВт/год.;
– теплової енергії 12,9 тис. Гкал.
Основним інструментом енергоменеджменту на всіх його 

рівнях є енергетичний моніторинг, який упроваджено в бюджет-
них закладах міста з 2012 року.

Протягом звітного року забезпечувалося проведення енер-
гетичного моніторингу: щотижня за допомогою відповідного 
модуля, що діє на порталі «Криворізький ресурсний центр», 
проводився аналіз споживання природних та енергетичних 
ресурсів відносно 404 закладів і установ бюджетної сфери. За 
результатами моніторингу з’ясовувалися причини перевитрат 
паливно-енергетичних ресурсів та надавалися рекомендації 
щодо вжиття заходів для їх зменшення.

Регулярно проводилися засідання міської галузевої ради 
підприємців з питань енергозбереження, навчання посадових 
осіб виконкому міської ради (головних розпорядників коштів 
міського бюджету), технічного персоналу бюджетних закладів та 
представників об’єднань співвласників багатоквартирних будин-
ків і житлово-будівельних кооперативів з питань упровадження 
пріоритетних енергоефективних заходів.

Крім того, за 2017 рік відділом підготовлено 7 рішень міської 
ради, 5 рішень виконкому міської ради, 4 розпорядження місь-
кого голови.

Завдяки фінансовій підтримці міської ради у 33 багатоквар-
тирних житлових будинках міста, у 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 2016-2018 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 придбан-
ня енергоефективного обладнання та матеріалів для 
впровадження енергозберігаючих заходів, становить 
3 351,5 тис. грн.

У будинках ОСББ та ЖБК у місцях загального ко-
ристування (під’їздах, сходових клітках) замінювали-
ся старі дерев’яні вікна на сучасні енергоефективні, 
встановлювалися тамбурні двері, замінювалася елек-
тропроводка, модернізовувалася система освітлення 
з упровадженням світлодіодного обладнання, також 
проводилася термомодернізація внутрішньобудинко-
вої системи опалення, у тому числі з установкою інди-
відуальних теплових пунктів, та інші заходи.

Усього з міського бюджету на ці цілі було відшкодова-
но 645,5 тис. грн. вартості кредитів. Реалізація вказаних 
заходів забезпечить економію енергетичних ресурсів, 
поліпшить якість надання житлово-комунальних послуг, 
зменшить витрати на подальше утримання будинку за 
рахунок впровадження енергозберігаючих технологій.

Важливе місце в забезпеченні реалізації політики енерго-
ефективності та енергозбереження посідає інформаційна ді-
яльність і популяризація відповідних заходів. З метою інфор-
мування населення міста з питань ощадливого ставлення до 
природних та енергетичних ресурсів регулярно поновлюється 
сторінка «Енергозбереження» на офіційному веб-сайті Криво-
різької міської ради та її виконавчого комітету (http://kryvyirih.
dp.ua), рубрики «Ощадливе споживання енергетичних ресурсів» 
та «Все про ОСББ» у частині впровадження енергоефективних 
заходів на порталі «Криворізький ресурсний центр» (http://
krmisto.gov.ua), де розміщуються матеріали з тематики енерго-
ефективності та ощадливого використання енергоресурсів.

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

Місто продовжує брати участь у проекті USAID «Муніци-

пальна енергетична реформа в Україні» у напрямку залучення 
інвестицій, підготовки бізнес-планів, техніко-економічних об-
ґрунтувань, проведенні кампанії з інформування громадськості 
з питань енергетичної ефективності й використання альтерна-
тивних джерел енергії.

Важливим етапом співпраці в рамках меморандуму між міс-
том Кривий Ріг та проектом USAID «Муніципальна енергетична 

реформа в Україні» була актуалізація діючого з 2013 року Плану 
дій сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу з подо-
вженням терміну його дії до 2025 року (надалі – ПДСЕР). Відпо-
відні зміни затверджені рішенням міської ради від 26.04.2017 
№1595. ПДСЕР містить комплекс стратегічних проектів щодо 
вдосконалення всіх сфер і галузей міста з урахуванням можли-
вих джерел та механізмів їх фінансування, а також їх впливу на 
зменшення викидів СО2, що передбачено Європейською ініці-
ативою «Угода мерів». Документ розроблено та впроваджено 
для вирішення сучасних глобальних екологічних і енергетичних 
проблем (парниковий ефект і пов’язані з ним негативні зміни 
клімату, вичерпність викопних енергоресурсів тощо).

У рамках проектів, визначених ПДСЕР, та в продовження 
співпраці між містом Кривий Ріг і проектом USAID «Муніци-
пальна енергетична реформа в Україні» у 2017 році в будівлях 
50 бюджетних освітніх закладів міста були проведені енерге-
тичні аудити й підготовлено техніко-економічне обґрунтування 
розроблених заходів. Отримані результати енергосканувань та 
енергетичних аудитів сприятимуть залученню інвестицій, у т. ч. 
кредитних ресурсів міжнародних фінансових інституцій.

Продовжується плідна співпраця з Асоціацією «Енергоефек-
тивні міста України», членом якої місто є з 2010 року. У рамках 
ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів» за підтримки Асо-
ціації «Енергоефективні міста України» та Проекту USAID «Муні-
ципальна енергетична реформа в Україні» місто Кривий Ріг шос-
тий рік поспіль долучається до проведення Днів енергії. У рамках 
проведення Днів енергії у місті проведені інформаційні заходи, 
метою яких було привернути увагу до раціонального використан-
ня ресурсів, залучити дітей і молодь до більш ефективного вико-
ристання джерел енергії. Під час заходів були проведені шкільні 
конференції, інформаційні дайджести щодо збереження та еко-
номного використання енергоресурсів, фотовиставки, відкриття 
пунктів збору використаних батарейок, конкурси малюнків, пере-
гляд відеороликів з ощадливого використання ресурсів, велоквес-
ти, флешмоби та ін.

Активно велася робота в напрямку залучення фінансових ре-
сурсів міжнародних фінансових організацій, у т. ч. й кредитних.

Розпочато тісну співпрацю по залученню кредитних фінансо-
вих ресурсів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку для 
реалізації 2-х важливих для міста проектів, а саме: підвищення 
енергоефективності бюджетних закладів (шкіл і дитячих садків) 
та оновлення тролейбусного парку м. Кривого Рогу.

Триває в місті робота, спрямована на реалізацію спільного 
з Європейським інвестиційним банком проекту «Програма роз-
витку муніципальної інфраструктури України». Метою втілення 
проекту є реконструкція та оптимізація системи теплопоста-
чання в м. Кривому Розі за рахунок її децентралізації, а саме: 
шляхом установлення нових 5-ти районних котелень та модер-
нізації котельні «Гігант» із виведенням з експлуатації фізично 
та морально застарілої котельні з надлишковою потужністю й 
низькою енергоефективністю на території ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»; ліквідації великої кількості магістральних трубо-
проводів, що мають високі втрати теплової енергії, а також про-
міжної понижуючої насосної станції; часткової заміни теплових 
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 2017 році місто пройшло етап відбору серед проектів інших 
міст, отримано підтвердження можливості фінансування проек-
ту; розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту.

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.

Начальник відділу з питань енергоменеджменту 
та впровадження енергозберігаючих технологій 

виконкому міської ради  В. СІЧЕВА

Споживання електричної енергії в розрізі галузей за грудень 2017 року 
за даними модуля на порталі «Криворізький ресурсний центр», кВт*год

Зменшення споживання електричної енергії в розрізі галузей за грудень 2017 року в порівнянні 
з аналогічним періодом 2016 року за даними модуля на порталі «Криворізький ресурсний центр», кВт*год
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Звіт про роботу комітету у справах сім’ї і молоді  
виконкому Криворізької міської ради

1. Реалізація державної сімейної політики
Пріоритетними завданнями державної сімейної політики 

сьогодні є: забезпечення правового та соціального захисту 
сім’ї, формування в молоді відповідального ставлення до ре-
продуктивного здоров’я та планування сім’ї, формування пси-
холого-педагогічної культури, популяризація відповідального 
батьківства, материнства, здорового способу життя, забезпе-
чення сприятливих умов для виховання, навчання, фізичного, 
морально-етичного та духовного розвитку дітей.

У нашому місті мешкає 152 тисячі сімей. З них 47 тисяч – 
молодих сімей та 30 – студентських сімей.

На сьогоднішній день у місті налічується 3 522 багатодітні 
родини, у яких виховується 11 912 дітей.

З метою створення умов для виховання дітей у багато-
дітних та неповних сім’ях, щороку комітетом у справах сім’ї і 
молоді виконкому міської ради готується бюджетна програма 
реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення 
становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі.

На виконання цієї Програми комітетом у справах сім’ї і 
молоді для багатодітних сімей проводяться міські акції, такі 
як: до Дня матері, з нагоди новорічних та Різдвяних свят, до  
1 вересня. За 2017 рік до акцій було залучено:

– 114 багатодітних родин – Дня матері (продуктові набори);
– 125 дітей з багатодітних сімей, які пішли до 1 класу, отри-

мали шкільні рюкзаки;
– 360 дітей з багатодітних сімей та 90 дітей-інвалідів за-

лучено до акцій з нагоди новорічних і Різдвяних свят.
З метою проведення цілісної сімейної політики в місті рі-

шенням міської ради затверджено Програму підтримки ба-
гатодітних сімей та дітей пільгових категорій у місті Кривому 
Розі. Завдяки цій Програмі у закладах освіти міста безкоштов-
но харчуються не лише діти початкової школи, але й діти з 
багатодітних сімей, які навчаються у 5-11 класах. На 2017 
рік передбачено кошти у сумі 664 004,00 грн. (використано 
527 670,59 грн. – охоплено 585 учнів).

У травні 2017 року було проведено акцію «День народжен-
ня міста – день народження моєї сім’ї» для молодих подруж-
жів, які брали шлюб у день народження нашого міста (7 по-
дружніх пар).

Комітет у справах сім’ї і молоді також співпрацює з багать-
ма громадськими організаціями міста, напрям роботи яких 
полягає у підтримці жінок, багатодітних сімей, сімей, у яких ви-
ховуються діти-інваліди, сімей, батьки яких загинули або зна-
ходяться у зоні проведення АТО. У березні 2017 року з нагоди 
Міжнародного жіночого дня 8 Березня комітетом було прове-
дено міський захід для 260 жінок – активісток громадських 
організацій міста.

Кропітка робота проводиться щодо підготовки документів 
на присвоєння звання «Мати-героїня». На сьогоднішній день у 
місті Кривому Розі дане звання мають 184 жінки, які народили 
та виховали до 8-річного віку п’ять і більше дітей. 6 жінок отри-
мали звання у 2017 році.

Не залишаються поза увагою комітету й творчі сім’ї міста.
12.05.2017 у Криворізькому академічному театрі драми 

та музичної комедії ім. Т.Г. Шевченка у рамках проведення 
спеціалізованої виставки-форуму «Від майбутньої дитини до 
щасливої родини» відбулася концертна програма за участі 
творчих сімей міста. Загалом відвідали виставку понад 2-ох 
тисяч родин міста.

13.05.2017 у парку ім. Федора Мершавцева відбулося 
міське свято «День сім’ї». 28 творчих родин міста продемон-
стрували свої таланти на цьому святі. 14 – на сцені, а інші ор-
ганізували виставку декоративно-ужиткового мистецтва. На 
виставці були представлені такі техніки, як алмазна вишивка, 
вишивка бісером, ляльки-мотанки, петриківський розпис, виго-
товлення м’яких іграшок, цумамі-канзаші, вироби з полімерної 
глини, фотороботи та багато іншого. Саме головне, що всі ро-
боти створюються не однією людиною, а всією родиною. Адже 
кожен з витворів, продемонстрованих сім’ями, зроблений з 
любов’ю і наснагою, а це – саме головне.

Світовою громадськістю насильство визнано одним із клю-
чових моментів, що ставить людину в залежне становище. Без-
умовно, проблема домашнього насильства є досить гострою. 
Її небезпечність полягає в тому, що прояви насильства й жор-
стокості в сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в родині, 
а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві.

Комітетом у справах сім'ї і молоді постійно проводяться 
численні заходи щодо виконання Закону України «Про по-
передження насильства в сім’ї»:

– інформаційні зустрічі зі студентською та робітничою мо-
лоддю;

– тренінги для засобів масової інформації, депутатів місь-
кої ради, молодіжного активу;

– міські акції «16 днів проти гендерного насильства».
Спільно з Міжнародним благодійним фондом «Українська 

фундація громадського здоров’я», благодійною організацією 
«Благодійне Товариство «Шанс» у місті проводиться активна 
робота в напрямку зміцнення системи протидії ґендерно зу-
мовленому та домашньому насильству, що реалізується в рам-
ках проекту Фонду народонаселення ООН.

З березня 2017 року в м. Кривому Розі почав функціону-
вати тимчасовий Центр допомоги жінкам, постраждалим від 

насильства. Центр розрахований на одночасне 
перебування 8 жінок, за потреби можливе їх роз-
міщення разом з дітьми. За час існування скорис-
талися допомогою центру 33 жінки та 50 дітей.

У грудні 2017 року за ініціативою комітету у 
справах сім’ї і молоді міською радою прийнято 
рішення «Про створення комунального закладу 
«Кризовий центр для жінок, постраждалих від 
насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криво-
різької міської ради» та затвердження Положення 
про нього, структури й граничної чисельності пра-
цівників».

2. Реалізація державної молодіжної політики
Молодь – найбільш енергійна й продуктивна 

частина українського суспільства, його стратегіч-
ний ресурс. Разом із старшим поколінням вона 
несе відповідальність за розвиток і майбутнє дер-

жави, за історичну та культурну спадщину свого народу.
Кривий Ріг – місто молоді. Тут мешкають майже 207 тисяч 

молодих людей віком від 14 до 35 років, а це понад 30% від 
загальної чисельності мешканців міста.

Для втілення в життя найцікавіших молодіжних проектів і 
програм та виявлення найбільш перспективних творчих осо-
бистостей у місті прийнято Програму реалізації молодіжної 
політики «Нова генерація Кривого Рогу» на 2016-2020 роки.

У межах Програми реалізуються молодіжні ініціативи, акції 
та проекти, що направлені на забезпечення необхідних умов 
для соціального становлення та розвитку молоді міста.

Зважаючи на необхідність цілісної молодіжної політики 
в місті, створення сприятливих умов для життєвого самовиз-
начення та самореалізації молодих громадян, підтримки їх 
інноваційної діяльності, розвитку молодіжних громадських 
організацій, сприяння роботі у розв’язанні проблем молоді з 
травня 2015 року кожної третьої середи місяця у виконкомі 
Криворізької міської ради працює молодіжна приймальня.

Для ознайомлення молодих людей з діяльністю органів 
місцевого самоврядування, підвищення їх громадської актив-
ності, активізації молодіжного руху в місті при комітетах (від-
ділах) у справах сім'ї і молоді виконкомів міської та районних 
у місті рад працюють молодіжні виконкоми, що у своєму активі 
налічують понад 200 чол.

З метою підтримки обдарованої молоді та відмінників на-
вчання в місті засновані та виплачуються іменні стипендії.

Щорічно муніципальні іменні стипендії імені Г.І. Гутовсько-
го та О.М. Поля отримують 60 студентів вищих навчальних за-
кладів та 8 учнів професійно-технічних навчальних закладів. У 
2017 році збільшено розмір цих стипендій.

Вперше у 2017 році за ініціативою міського голови Ю.Г. Віл-
кула вручено іменні стипендії ім. В.Ф. Бизова та В.М. Гурова 
20-ти кращим молодим науковцям та студентам вищих на-
вчальних закладів металургійного профілю.

Сьомий 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.

З метою популяризації української літератури в листопаді 
2017 року стартувала третя хвиля проекту молодіжного викон-
кому «Література на колесах», що має назву «Надія Кривбасу» 
та представлена віршами дітей і молоді міста. За час реалізації 
цього проекту у тролейбусах, трамваях, швидкісному трамваї 
молоддю було розміщено багато листівок з творами видатних 
українських та криворізьких авторів.

Одним із напрямів роботи комітету є національно-патріо-
тичне виховання молоді, забезпечення системної взаємодії 

з громадськістю в питаннях, пов’язаних з патріотичним вихо-
ванням, формування національної самосвідомості. Щорічно 
проводяться військово-патріотичні та військово-спортивні 
ігри «Спалах», «Інгульчани», «Зірниця», «Готовий до захисту 
Вітчизни», організаторами яких є комітети (відділи) у справах 
сім’ї і молоді.

У вересні-жовтні 2017 року проведено конкурси «Козаць-
кому роду нема переводу», у рамках VІІ міського фестивалю 
мистецтв національно-культурних товариств «Єдина родина – 
моя Україна», та на кращий курінь районного осередку громад-
ської організації «СІЧ», у рамках І-го Міжнародного фестивалю 
козацької пісні. Районні осередки організації «СІЧ» презенту-
вали свої курені та змагалися з гирьового спорту, армреслінгу 
й перетягування канату.

Учнівська та студентська молодь активно займається благо-
дійною діяльністю, опікується пораненими бійцями в лікуваль-
них установах міста, збирає та відправляє гуманітарну допо-
могу для бійців у зону проведення антитерористичної операції.

У місті підтримуються творчі ініціативи молоді, у тому числі 
проведення ігор Клубу веселих та кмітливих. При підтримці 
комітету у справах сім’ї і молоді виконкому міської ради гро-
мадською організацією «КВН-48» проводяться ігри Криворізь-
кого Кубка КВК за участі учнівської, студентської, робітничої 
молоді Кривого Рогу та інших міст України.

Комітетом здійснюється підтримка творчого потенціалу 
представників обдарованої молоді, які беруть участь у Все-
українському фестивалі-конкурсі естрадних співаків «Мело-
дія кохання» та фестивалі народної творчості «Весна Рудани 
– 2017».

Щорічно організовуються конкурси фахової майстерності 
серед учнівської та робітничої молоді міста «Кращий за про-
фесією». У 2017 році в конкурсі взяли участь 50 учнів профе-
сійно-технічних навчальних закладів.

З метою залучення молоді до підприємницької діяльності, 
сприяння створенню та забезпеченню діяльності молодіж-
них підприємств комітетом у справах сім’ї і молоді спільно з 
управлінням розвитку підприємництва виконкому міськради 
приймаються бізнес-проекти для участі в конкурсі підпри-
ємницької діяльності серед молоді «Бізнес-план». Переможці 
конкурсу «Бізнес-план 2017» були нагороджені під час урочис-
того прийому кращої студентської молоді міста міським голо-
вою до Дня студента.

З метою профілактики негативних проявів у молодіжно-
му середовищі, запобігання злочинності, наркоманії, про-
паганди здорового способу життя комітетом у справах сім’ї 
і молоді проводяться інформаційні зустрічі, тренінги, «кру-
глі столи», акції за участю спеціалістів комунальних закла-
дів «Міський центр профілактики боротьби зі СНІДом» та 
«Міський центр здоров’я», обласного комунального закладу 
«Психоневрологічний диспансер м.Кривий Ріг», співробітни-
ків правоохоронних органів, представників молодіжного ви-
конкому, членів студентських рад навчальних закладів міста, 
робітничої молоді.

3. Організація оздоровчої кампанії в місті
Протягом літа 2017 року різними формами оздоровлення 

та відпочинку було охоплено 39 тисяч 611 дітей, що на 4 тисячі 
402 дитини більше, ніж у минулому році.

Особлива увага приділялась оздоровленню дітей соціально 
незахищених категорій.

У трьох дитячих таборах, що перебувають у комунальній 
власності міста, щоліта оздоровлюються діти піль-
гових категорій. Для їх належного оздоровлення 
в комунальних позашкільних закладах «Дитячий 
оздоровчий табір «Слава» й «Дитячий оздоровчий 
табір «Сонячний», комунальному закладі «Дитячий 
оздоровчий табір «Перлина Криворіжжя» створено 
всі необхідні умови. Упродовж літа 2017 року в цих 
таборах було оздоровлено 3 тисячі 661 дитину.

Вперше влітку 2017 року в комунальному поза-
шкільному закладі «Дитячий оздоровчий табір «Сла-
ва» було організовано тематичну зміну для дітей, які 
займаються спортом та є переможцями й призерами 
міжнародних, всеукраїнських змагань – чемпіонатів 
і кубків світу, Європи, України, обласних змагань з 
ігрових видів спорту.

Значну роль у оздоровленні дітей відіграли під-
приємства міста та галузеві міські комітети профспі-
лок.

У дитячих оздоровчих таборах, що належать підприємствам, 
було оздоровлено понад 11 тисяч дітей.

Комітет у справах сім’ї і молоді виконкому міськради і нада-
лі буде вважати важливими такі напрями роботи:

– подальше впровадження міської програми «Нова генера-
ція Кривого Рогу»;

– формування національної самосвідомості у молоді, 
утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до 
культурного та історичного минулого України;

– упровадження нових форм роботи з молодіжними органі-
заціями, 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.

Голова комітету у справах сім’ї і молоді  
виконкому Криворізької міської ради  

С. ЛАВРЕНКО
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Одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування був і залишається соціально-
правовий захист дітей, створення умов для реалізації права кож-
ної дитини на виховання в сім’ї.

Розвиток та благополуччя дитини перебуває у прямій залеж-
ності від ступеня реалізації її прав. Права дитини є категорією 
прав людини, утім діти потребують особливого захисту з боку дер-
жави, що передбачено міжнародними документами та національ-
ним законодавством України.

Задля цього у 2017 році служба у справах дітей виконкому 
міської ради разом з іншими державними структурами займалися 
вирішенням питань дитинства в місті і працювали в напряму со-
ціального захисту дітей, подолання бездоглядності та безпритуль-
ності серед них, реалізації основних законодавчих документів: 
Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування», «Про охорону дитинства», «Про попередження на-
сильства в сім’ї», інших законодавчих актів, рішень Криворізької 
міської ради та її виконкому.

Пріоритетність сімейних форм влаштування дітей,  
що залишились без батьківського піклування,  

та стан розвитку в місті національного усиновлення
Станом на 01.01.2018 у місті проживає понад 123978 дітей ві-

ком до 18 років. З них 1794 – це діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування. Кількість дітей даної категорії у нашому 
місті за останні п’ять років зменшилася майже на 15%.

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

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування (1 794):

– 799 – діти-сироти;
– 995 – діти, позбавлені батьківського піклування.
Сімейними формами виховання охоплено 1623 дитини (90%), 

з них:
– під опікою, піклуванням в сім’ях громадян виховуються – 

1 348 дітей;
– у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу – 262 

дитини;
– у сім’ях родичів – 13 дітей.
Станом на 01.01.2018 на повному державному забезпечен-

ні перебуває 171 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьків-
ського піклування, з них:

– 111 дітей у дитячих державних закладах;
– 49 дітей (віком від 16 років) навчаються у професійних, ви-

щих навчальних закладах;
– 11 дітей перебувають у центрах соціально-психологічної ре-

абілітації.
Протягом 2017 року 273 дитини залишилися без батьків-

ського піклування, з них:
– 48 дітей влаштовано до державних дитячих закладів (18 ді-

тей – до інтернатних закладів; 30 дітей віком від 0 до 3-х років 
–до КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР»).

Слід зазначити, що діти направляються до державних дитячих 
закладів лише у разі, якщо дитина має вади здоров’я або відсутні 
громадяни, які виявили бажання взяти дитину на виховання в ро-
дину. Але і в цьому випадку робота щодо реалізації права дитини 
на виховання в родині не припиняється;

– 207 дітей влаштовано до сімейних форм виховання;
– відносно 22 дітей вирішується питання щодо влаштування їх 

до сімейних форм виховання.
Пріоритетними формами влаштування дітей є: усиновлення, опі-

ка (піклування), прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу.
У 2017 році в місті створено 1 дитячій будинок сімейного типу 

та 1 прийомна сім’я, до яких влаштовано 2 дітей. До функціону-
ючих дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей до-
влаштовано 9 дітей. У грудні 2017 року службою у справах дітей 
виконкому Довгинцівської районної в місті ради взято на облік 
прийомну сім’ю переселенців, у якій виховуються 2 прийомних ді-
тей (рішення про створення прийомної сім’ї приймав виконком 
Макіївської міської ради).

На сьогоднішній день у місті функціонує 56 прийомних сімей, 
в яких виховуються 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та 8 дитячих будинків сімейного типу, в яких 
виховуються 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Всього 150 вихованців.

Район

Створено сімей, 
влаштовано дітей 

протягом 2017 року

Функціонує 
сімей, в них 

дітей, станом на 
01.01.2018

Д
БС

Т

влаш-
товано/ 

довла-
штовано 

дітей

П
С

влаш-
товано/ до-

влаштовано 
дітей Д

БС
Т

в
ни

х д
іт

ей

П
С в

ни
х д

іт
ей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тернів-
ський

0 0 0 1 0 0 7 13

Покров-
ський

0 0 0 2 0 0 14 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Саксаган-
ський

0 0 0 0 1 5 4 5

Довгинців-
ський

0 0 1 2 3 19 6 13

Металур-
гійний

0 1 0 0 1 6 8 15

Цент.-
Міський

1 5 (4 з ПС) 0 1 1 5 6 8

Інгулець-
кий

0 0 1 1 2 10 11 23

Місто 1 6 (4 з ПС) 2 7 8 45 56 105

З 2015 року під час опалювального сезону з міського бюдже-
ту виділяються кошти на надання 50% пільг на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водо-
відведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот у межах норм, передбачених чинним законо-
давством України, дитячим будинкам сімейного типу та прийом-
ним сім’ям, в яких виховуються троє та більше дітей, які мали 
і втратили право на пільги від держави з 01 липня 2015 року.

Протягом 2017 року усиновлено 41 дитину, з них: грома-
дянами України – 35 дітей, з яких двоє дітей з прийомних сі-
мей, іноземними – 6 дітей. Перевага надається 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

На первинному обліку в службах у справах дітей виконкомів 
районних у місті Кривому Розі рад перебувають 388 дітей.

Із загальної кількості дітей, які можуть бути усиновлені, 261 
дитина влаштована до сімейних форм виховання та виховуєть-
ся в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та під 
опікою громадян.

Мережа закладів соціального захисту дітей
Для надання дітям (віком від 3 до 18 років), які опинилися в 

складних життєвих обставинах, соціальної, психологічної, педа-
гогічної, медичної та правової допомоги, у місті діють 2 центра 
соціально-психологічної реабілітації дітей.

За час існування закладів в них пройшли реабілітацію 4605 
дітей, протягом 2017 року – 366 дітей, з яких:

– повернуто до біологічних сімей – 136;
– усиновлено – 6;
– влаштовано під опіку – 31;
– в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу – 27;
– 68 дітей – направлені на повне державне забезпечення до 

шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів.
Станом на 01.01.2018 в закладах перебуває 98 дітей.
В обох центрах створені всі необхідні умови для життя та 

змістовного дозвілля, здобуття дітьми освіти з урахуванням рів-
ня підготовки та індивідуальних потреб кожної дитини: медичне 
забезпечення здійснюють поліклініки та лікарні міста, корекцій-
но-виховну роботу проводять як штатні працівники, так і праців-
ники служб у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та інші спеціалізовані структури.

Майже всі діти, які потрапляють до закладів, – педагогічно 
занедбані, в них простежуються проблеми в розвитку емоційної 
сфери. Умови, в яких проживали діти, гальмують їх розумовий 
розвиток і викривляють становлення особистості.

У центрах вихованців забезпечено п’ятиразовим харчуван-
ням, норми харчування виконуються в повному обсязі.

Для дітей, які перебувають в центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей, був організований змістовний та цікавий від-
починок за літнім графіком. У рамках соціального муніципаль-
ного проекту «Кривий Ріг – місто дитячих розваг» діти із центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей безкоштовно відві-
дували дитячі атракціони в дитячих розважальних комплексах 
«Флай Парк» у ТРК «Сонячна галерея» та «Терра Парк». Цікаво 
проводили час в «Джам Сити», «Макдональдсі», відвідали те-
атр «Академія руху», «Одеса-кіно», змістовно проводили час на 
спортивних майданчиках закладів.

Фінансування центрів здійснюється у повному обсязі за раху-
нок міського бюджету. Для поліпшення та зміцнення матеріаль-
но-технічної бази закладів, що надають соціальні послуги дітям, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, покращення в 
них умов перебування та забезпечення відповідного життєвого 
рівня дітей у 2017 році з міського бюджету були використані 
кошти в сумі 1 434 825,69 грн., а саме:

– на придбання насосної станції 24 023,00 грн. та комп’ютера 
11 992,00 грн. для комунального закладу «Центр соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей» Криворізької міської ради;

– на проведення капітальних ремонтів 1 398 810,69 грн., з 
них: заміну вікон на енергозберігаючі в комунальному закладі 
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» Криво-
різької міської ради 801 637,59 грн. та капітальний ремонт даху 
в комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабі-
літації дітей №1» Криворізької міської ради 597 173,10 грн.

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.

Захист житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування

Захист майнових та житлових прав дітей при їх улаштуванні в 
державні дитячі заклади чи передачу під опіку (піклування) гро-
мадян, в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу здій-
снюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року №866.

Згідно з обліком житла, який ведеться службами у справах 
дітей виконкомів районних у місті рад, у м. Кривому Розі за 1333 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклу-
вання, зберігається 1088 житлових приміщень, з них:

– 313 квартир належать дітям на праві власності;
– 775 – на праві користування.
У разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена бать-

ківського піклування, є єдиним правонаступником житла, вирі-
шується питання оформлення цього житла на ім’я дитини. Так, 
протягом поточного року 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, отримали у власність житло, яке за 
ними зберігається.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а 
також особи з їх числа, у яких відсутнє житло, беруться у викон-
комах районних у місті рад на квартирний облік з правом на 
позачергове отримання житла. 469 дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, – не мають житла.

Питання постановки на квартирний облік таких дітей вирі-
шується при досягненні ними 16-річного віку. В місті на обліку 
перебуває 98 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Для надання можливості дітям-сиротам та дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, повернутися до житла, що свого 
часу було занедбане їх батьками, у місті проводяться капітальні 
ремонти у квартирах, єдиними власниками яких є діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського піклування, або які за ними 
зберігаються.

У Кривому Розі сім років поспіль це питання вирішується 
коштом програм соціального спрямування, затверджених місь-
кою радою. У 2017 році відремонтовано 2 квартири, єдиними 
власниками яких є 6-ро дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, або які за ними зберігаються, на що витра-
чено 387 694,24 грн. з міського бюджету. Усього коштом міського 
бюджету вже відремонтовано 42 квартири.

Протягом 2017 року районними судами міста задоволені 2 
позовні заяви органів опіки та піклування виконкомів район-
них у місті рад щодо зняття з реєстрації громадян, які тривалий 
час не проживають в житлових приміщеннях, що зберігаються 
за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського пі-
клування. Також, ухвалено 1 судове рішення щодо реєстрації 
місця проживання дитини, позбавленої батьківського піклуван-
ня, в житловому приміщенні, за місцем реєстрації позбавлених 
батьківських прав батьків дитини. Завдяки цій роботі з’являється 
можливість капітально відремонтувати дитячі квартири та зда-
вати в оренду, чим забезпечити їх ефективне збереження.

Наприкінці 2017 року відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 «Про за-
твердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / 
капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання 
житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції» придбано 18 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на суму 4 927 800,00 грн.

Соціальний захист дітей, які опинилися  
в складних життєвих обставинах

На жаль, не кожному малюку щастить народитися в благопо-
лучній сім’ї, де він має всі умови для повноцінного проживання 
та виховання.

Станом на 01.01.2018 на обліку в службах у справах дітей 
виконкомів районних у місті рад перебуває 835 дітей, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах.

Упродовж 2017 року службами у справах дітей із залученням 
суб’єктів соціальної роботи було обстежено 964 сім’ї щодо умов 
утримання і виховання в них 1273 дітей. За результатами про-
ведених обстежень, рейдів, повідомлень, які надійшли до служб 
у справах дітей виконкомів міської та районних у місті рад від 
лікувальних, навчальних закладів, правоохоронних органів та за 
«телефонами довіри», на облік в службах у справах дітей ви-
конкомів районних у місті рад було поставлено 242 дитини, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, з них 35 – що за-
знали насильства в сім’ях.

Однією з форм впливу на нерадивих батьків є застосування 
до них заходів адміністративного впливу, а саме притягнення до 
відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

У 2017 році службами у справах дітей виконкомів районних 
у місті рад порушено 421 клопотання перед органами внутріш-
ніх справ про притягнення батьків до відповідальності за ст. 184  
КУпАП (у 2016 – 335; у 2015– 323).

У зв’язку з невиконанням батьками своїх батьківських 
обов’язків, через зловживання алкогольними напоями та нарко-
залежність, за матеріалами, підготовленими службами у спра-
вах дітей, 63 батьків позбавлено батьківських прав відносно 95  

Звіт про роботу служби у справах дітей  
виконкому Криворізької міської ради
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дітей (у 2016 – позбавлено 64 батьків відносно 67 дітей; у 2015 
– позбавлено 67 батьків відносно 87 дітей). У зв’язку із загрозою 
життю та здоров’ю вилучено із сімей 45 дітей (у 2016 – 18; у 
2015 – 27).

З метою координації дій та контролю за роботою всіх струк-
тур, причетних до вирішення питань соціального захисту дітей, 
при виконкомі міської ради діє координаційна рада з питань 
соціального захисту дітей. На засіданнях координаційної ради 
аналізується стан справ щодо соціально-правового захисту ді-
тей в місті.

При виконкомах районних у місті рад створені та діють ра-
йонні комісії з питань захисту прав дитини, на яких щомісяця 
розглядається та аналізується стан справ щодо дітей і сімей.

Запобігання бездоглядності дітей,  
профілактика правопорушень серед них

В місті напрацьована система роботи з питань запобігання 
бездоглядності дітей та профілактики правопорушень серед 
них.

У 2017 році службами у справах дітей спільно з підрозділами 
ювенальної превенції було проведено 909 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 94 дитини.

За результатами рейдів:
– влаштовано до центрів соціально-психологічної реабіліта-

ції дітей 40 дітей;
– 5 дітей влаштовано до закладів охорони здоров’я;
– 2 дитини передано батькам;
– 47 дітей попереджено.
Службами у справах дітей ініційовано притягнення до ад-

міністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 30 батьків, решту батьків – по-
переджено.

З метою попередження скоєння дітьми правопорушень служ-
бами у справах дітей проводяться інформаційні зустрічі та єдині 
профілактичні дні в навчальних закладах з дітьми, в яких беруть 
участь працівники підрозділів ювенальної превенції, лікарі-нар-
кологи, інші фахівці. У 2017 році службами у справах дітей було 
організовано та проведено в навчальних закладах 76 інформа-
ційних зустрічей та 65 єдиних профілактичних днів з правової 
та профілактичної тематики.

Організація відпочинку дітей облікових категорій
Щороку, у період літніх канікул, в тимчасових таборах від-

починку на базі навчальних закладів міста, безкоштовно хар-
чуються (за рахунок коштів районних у місті бюджетів) та від-

почивають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах 
і перебувають на обліку в службах у справах дітей виконкомів 
районних у місті рад. З року в рік сума коштів, виділених на 
харчування дітей цієї категорії, збільшується. Так, у 2014 році 
на харчування дітей було виділено та витрачено 76 450 грн., у 
2015 – 78 200 грн., у 2016 році сума склала 108 044 грн.

Влітку 2017 року відпочинком та безкоштовним харчуванням 
було охоплено 429 дітей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. На харчування дітей цієї категорії було виділено та 
витрачено 120 тис. 550 грн.

Крім безкоштовного харчування для дітей був організований 
різнобічний відпочинок, діти мали можливість змістовно прово-
дити час: відвідувати спортивні заклади, культурно-розважальні 
центри, ходити в походи тощо.

В літній період 2017 року оздоровленням та відпочинком 
було охоплено 168 дітей із прийомних сімей та дитячих будин-
ків сімейного типу.

Фінансування заходів соціального захисту дітей
З метою забезпечення успішного функціонування цілісної 

системи захисту прав дітей у місті, підтримки та поліпшення 
становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, та дітей, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах, запобігання соціальному сирітству, попередження та про-
філактики дитячої бездоглядності й безпритульності рішенням 
міської ради від 24.12.2015 №55 «Про затвердження Програми 
захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. 
Кривому Розі на 2016-2020 роки» (зі змінами) були затверджені 
заходи, на реалізацію яких у 2017 році здійснено видатки в сумі 
6 894 969,38 грн., з них:

до Міжнародного дня захисту дітей проведено низку тема-
тичних, розважальних, пізнавальних заходів, якими охоплено 
понад 955 дітей, що опинилися в складних життєвих обстави-
нах. Організовано привітання зі святом Дня захисту дітей 110 
вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації міста. 
У зазначених закладах проведено святкові заходи, спортивні 
розваги та виставки малюнків з врученням призів та подарунків. 
Усі діти пільгової категорії отримали призи та подарунки на за-
гальну суму 14 000,00 грн.

У рамках міської акції «Здрастуй, школо!» 394 дитини, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, до 1 вересня отри-
мали набори канцелярського та шкільного приладдя на загальну 
суму 43 997,98 грн.

До Дня усиновлення було організовано просвітницьку 
роботу серед мешканців міста, низку теле- та радіопередач, 
репортажів, присвячених питанням права дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в 

сімейному оточенні, вітання усиновлювачів, опікунів, прийом-
них батьків, батьків-вихователів та жителів міста через засоби 
масової інформації.

30 вересня відбувся V міський родинний фестиваль «З 
любов’ю в кожне серце». У фестивалі взяли участь прийомні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів, піклуваль-
ників. Для придбання подарунків було витрачено 14 900,00 грн.

У листопаді до Дня спільних дій в інтересах дітей була про-
ведена міська акція, мета якої – привернення уваги громад-
ськості до вирішення проблем дитинства. У рамках акції серед 
мешканців міста було розповсюджено інформаційні матеріали з 
«телефоном довіри» служби у справах дітей виконкому Криво-
різької міської ради. На виготовлення інформаційних матеріалів 
витрачено кошти в сумі 2 000,00 грн.

До Дня Святителя Миколая Чудотворця, новорічних та Різд-
вяних свят службою у справах дітей виконкому Криворізької 
міської ради 486 дітям пільгових категорій вручено солодкі по-
дарунки на загальну суму 24300,00 грн.

Інформаційна кампанія
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) та проводиться щоденний прийом громадян. Це 
забезпечує зв’язок з населенням міста, дає можливість своєчас-
но отримувати інформацію про дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах і потребують соціального захисту. За 2017 
службою у справах дітей виконкому міської ради розглянуто 263 
звернення громадян, що стосуються соціального захисту дітей.

Упродовж 2017 року робота служби у справах дітей викон-
кому міської ради щодо вирішення питань соціального захисту 
дітей висвітлювалася в засобах масової інформації, репортажах 
та виступах на місцевих телерадіокомпаніях «Рудана», «Криво-
ріжжя», «Перший міський телеканал, Кривий Ріг».

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».

Проблема соціального захисту підростаючого покоління ні-
коли не втратить своєї актуальності, адже діти – гарант само-
збереження, здоров’я і поступу нації. Поліпшення умов розвитку 
дітей, особливо тих, які опинилися в скрутному становищі, має 
розглядатися як проблема національного значення, що потребує 
першочергового розв’язання, і, як передумова, сприятливого со-
ціально-економічного та демографічного розвитку міста.

Начальник служби у справах дітей  
виконкому Криворізької міської ради Л. ХОРУЖЕВА

Звіт про роботу управління культури  
виконкому Криворізької міської ради

Культура в усім своїм багатстві й багатогранності завжди була 
незмінним засобом виховання, фундаментом духовного розвитку 
особистості. Саме ці пріоритети, покладені в основу діяльності за-
кладів культури та мистецтва, визначають рівень і якість культур-
но-освітніх послуг.

Культура Кривбасу об’єднує близько 100 закладів, 75 з них – ко-
мунальної власності. У 2017 році за рахунок коштів бюджету роз-
витку міста проведено капітальних ремонтів на 28,1 млн. грн. у 
тому числі субвенції з державного бюджету – 9,0 млн. грн.

Кошти направлені на виконання капітальних ремонтів системи 
опалення в Криворізькій міській художній школі №2, малого залу 
Палацу культури «Першотравневий», системи опалення Палацу 
культури «Тернівський», частини будівлі міського історико-крає-
знавчого музею, вхідних сходів, облаштування головного входу 
пандусом та ремонт фасаду міського виставочного залу, підваль-
ного приміщення будівлі Криворізької міської музичної школи 
№3, продовження капітального ремонту будівлі Криворізького 

академічного міського театру музично-пластичних мистецтв «Ака-
демія руху», виготовлення проектно-кошторисної документації 
для подальшого проведення капітального ремонту фасаду Па-
лацу культури «Мистецький» та системи опалення в КЗК «Міська 
бібліотека для дорослих». У 2017 році втілено один з масштабних 
проектів – капітальний ремонт приміщень Палацу культури «Ка-
рачуни» та благоустрій прилеглої території.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів куль-
тури виділено 2,0 млн. грн. на придбання обладнання, здійснено 
поповнення бібліотечних фондів на суму 0,4 млн. грн.

У 2017 році в галузі «Культура і мистецтво» реалізовано 3 
проекти місцевого розвитку «Громадський бюджет». Облаштова-
но нову зону відпочинку для мешканців міста – сучасний центр 
дозвілля під відкритим небом «Мистецький майданчик» у парку 

«Саксаганський». На базі бібліотеки-філіалу №24 КЗК «Міська 
бібліотека для дорослих» відкрито центр інклюзивного бібліо-
течного обслуговування для людей з особливими потребами 
«Культурний світ без меж». З метою популяризації літературно- 
мистецького життя на Криворіжжі здійснено видання чергового 
(п’ятого) випуску альманаху «Символ».

Зусиллями міської влади збережено мережу й кадровий по-
тенціал закладів культури, де напрацьовано великий досвід про-
ведення культурно-мистецьких акцій. За рік проведено близько  
9 тис. різноманітних заходів, що несуть найгуманнішу місію – да-
рувати людям красу, радість творчості та духовності.

Заохочення культурного розмаїття в місті сприяє зростанню 
потреби у творчому самовираженні. Сьогодні Кривий Ріг активно 
презентує себе в українському культурному просторі.

У 2017 році в місті проведено 2 міжнародних, 6 всеукраїн-
ських, 26 міських фестивалів і конкурсів. За підтримки Криворізь-
кого міського голови Юрія Вілкула започатковані 3 нові мистецькі 
проекти. Вражав яскравим колоритом й масштабністю І-й Між-
народний фестиваль козацької пісні, що проходив у День Україн-

ського козацтва. На фест з’їхалося близько 1000 учасників: хорові, 
вокально-фольклорні дитячі й дорослі аматорські колективи з 
міста та 6 областей України, а також гість із Австрії.

Незрівнянний емоційний заряд бадьорості подарував кри-
воріжцям І-й відкритий Всеукраїнський фестиваль джазового 
мистецтва «Джаз на Поштовій», що пройшов 20-22 жовтня. Він 
об’єднав більше 120 учасників з 10 областей України. У рамках 
фестивалю відбулися 3 концерти відомих в Україні та за її ме-
жами джазових музикантів: Денні Аду – квартет, Aniko Dolidze 

Big Bend, гурт «Man 
Sound».

Кривий Ріг уперше 
приймав Міжнарод-
ний фестиваль Фре-
дерика Шопена. Захід 
відбувся в концертній 
залі Криворізького 
обласного музичного 
коледжу. У фестива-
лі взяли участь кра-
щі виконавці творів 
польського компози-
тора – лауреати між-

народних конкурсів з багатьох міст України. Гостем фестивалю був 
Кшиштоф Ксьонжек – лауреат численних міжнародних конкурсів. 
Його виступ проходив у супроводі симфонічного оркестру Дніпро-
петровського театру опери і балету.

Учетверте на базі Криворізької міської музичної школи №4 
пройшов Всеукраїнський конкурс юних баяністів, акордеоністів та 
ансамблів «Сучасні ритми». У конкурсі взяли участь юні музиканти 
з 8 областей України.

У Палацах культури міста діють 135 аматорських колекти-
вів, які відвідують 4,2 тис. учасників. Творчі колективи та окремі  
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виконавці Палаців взяли участь у 70 міжнародних, всеукраїн-
ських фестивалях та конкурсах, 17 – стали володарями Гран-прі, 
110 – лауреатами І-ї премії. Серед них колективи: творчого цен-
тру «Палац культури металургів» ПП «Стіл Сервіс» – зразковий 
хореографічний ансамбль «ЮНІСТЬ» (І-й Всеукраїнський хорео-
графічно-вокальний конкурс «NEW FESTIVAL OF ARTS»; ХХVІІ 
Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Срібне 
джерельце», м. Кривий Ріг), зразкова вокально-хореографічна сту-
дія «ВЕСЕЛКА» (Міжнародний телевізійний рух «TV Start» та Між-
народний фестиваль-конкурс «Талановиті діти», м. Київ); Палацу 
культури «Центральний» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя» 
– зразковий колектив вокальний ансамбль «Руданочка» (Між-
народний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна осінь», м. Київ), 
народний колектив ансамбль естрадного танцю «Сузір’я» (Міжна-
родний фестиваль-конкурс «Karpaty – WONDERLAND – 2017», м. 
Івано-Франківськ; Міжнародний фестиваль професійного хорео-
графічного мистецтва «Sunny dream fest», м. Албена, Болгарія); Па-
лацу культури «Інгулець» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя» 
– зразковий театр пісні «Містер Норд» (Міжнародний фестиваль 
«Перлина збирає друзів Італії», курорт Baia Domizia; Всеукраїн-
ський фестиваль-конкурс «Арт-Фест», м. Львів), народний колек-
тив бального танцю «Ритм» (Міжнародний фестиваль «Summer 
Star», м.Кітен, Болгарія); Палацу культури «Мистецький» – зраз-
кова шоу-група «Нотка» (Міжнародний фестиваль-конкурс «Золо-
тая мечта», м. Аспаровалта, Греція), зразковий ансамбль бального 
танцю «Вдохновение» (Міжнародний фестиваль-конкурс «Звезды 
Албены» (Болгарія); зразковий танцювальний колектив «Візеру-
нок» Палацу культури «Тернівський» (Міжнародний фестиваль 
дитячої та юнацької творчості «Діти сонця і миру», м. Миргород); 
зразкова вокальна арт-студія «Дитячий Світ» Палацу культури 
«Саксагань» (Міжнародний фестиваль-конкурс «Буковельський 
ЗіркаФест») та ін.

Антон Чекаль, соліст зразкової вокально-хореографічної студії 
«Веселка» (кер. Г.Лещенко) творчого центру «Палац культури мета-
лургів» ПП «Стіл Сервіс» став лауреатом премії Дніпропетровської 
обласної ради в номінації «Юні дарування Дніпропетровщини», 
вікова категорія 14-17 років.

Відзнакою міського голови для обдарованих дітей і молоді в 
номінації «За творчі досягнення» нагороджені 53 особи.

Сьогодні у 18 школах естетичного виховання міста навчається 
6 706 дітей, з них 989 учнів пільгових категорій здобувають мис-
тецьку освіту безоплатно. Важливим показником ефективності ро-
боти шкіл є перемоги учнів у конкурсах різних рівнів. У 2017 році 
955 солістів та 273 колективи здобули перемогу у всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах дитячої творчості.

Дієвим інструментом для підвищення якості мистецької осві-
ти є майстер-класи, методичні конференції, творчі лабораторії із 
залученням провідних фахівців країни. 19-22 червня у місті від-
бувся Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем 
розвитку початкової мистецької освіти з теми: «Традиції україн-
ського народного мистецтва як складова процесу викладання об-
разотворчого та декоративного-прикладного мистецтва в школах 
естетичного виховання». У семінарі взяли участь 122 викладачі 
шкіл естетичного виховання та керівники гуртків позашкільних 
закладів освіти з 16 областей України. У рамках семінару прой-
шов ІІ Всеукраїнський конкурс витинанки. На конкурсі було пред-
ставлено близько 400 робіт від 300 авторів (віком від 6 до 18 
років) з 37 населених пунктів 17 областей України. До проведення 

семінару активно долучилися члени Криворізького осередку На-
ціональної спілки майстрів народного мистецтва України. Маріана 
Любас, голова Криворізького осередку, отримала державну дво-
річну стипендію (Указ Президента України від 27 вересня 2017 
року №282/2017 «Про призначення державних стипендій видат-
ним діячам культури і мистецтва»).

Упродовж року гарний настрій та яскраві враження дарували 
глядачам міські театри.

Криворізький академічний міський театр драми та музичної 
комедії імені Тараса Шевченка презентував постановки 6 нових 
вистав: «Анатомія почуттів», «Жага екстриму», «Я тебе жодного 
разу не поцілував», «Фараони», «Сказка о сказках», «Безумная 
Элли и великий обманщик». Усього за 2017 рік театр відвідав  
43 591 глядач (11 791 з них – пільгової категорії). Було перегля-
нуто 249 вистав. Актори театру здійснювали виїзди у віддалені 
райони міста, влаштовували творчі зустрічі в трудових колекти-
вах, брали участь у театральних фестивалях, проведенні міських 
урочистостей і свят.

Репертуар Криворізького академічного міського театру му-
зично-пластичних мистецтв «Академія руху» також поповнився 5 
новими виставами, серед яких: музичні казки «Cтійкий олов’яний 
солдатик», «Муха-Цокотуха», «Аліса в Задзеркаллі» та пластичні 
драми «Пригоди Арлекіна», «Спокушені спрагою». У 2017 році те-
атр представив мешканцям міста 146 
спектаклів, 16 – благодійних, їх відві-
дали 27 000 глядачів, з них 12 000 осіб 
пільгових категорій.

Яскравий, казковий світ дитині від-
крив Криворізький міський театр ля-
льок, творче життя якого стає з кожним 
роком більш цікавим і насиченим. Те-
атр презентував 368 вистав, здійснив 
постанову 4 нових («Казка про леда-
ря», «Українські витинанки», «Таєм-
ниця Червоного капелюха», фентезі-
мюзикл «Тро-ля-ля»), які переглянули  
36 044 глядачі.

З метою забезпечення визначених 
Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 
2025 року завдань комунальні заклади культури «Міська бібліо-
тека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» перебувають на 
новому етапі розвитку – перетворюються в сучасні культурно-
просвітницькі центри. У 2017 році на базі бібліотек – філіалів КЗК 
«Міська бібліотека для дорослих» відкрито 7 культурно-просвіт-
ницьких центрів, функціонування яких значно розширює спектр 
послуг бібліотек, дозволяє залучати до роботи висококваліфіко-
ваних фахівців: психологів, соціологів, педагогів, юристів, еконо-
містів, маркетологів та видатних діячів, відповідно до ініціативи 
громади, створювати соціокультурний простір, виявляти й розви-
вати інтелектуальні та творчі здібності відвідувачів бібліотек.

Удосконалення роботи бібліотек здійснюється шляхом вико-
ристання сучасних електронно-інформаційних ресурсів.

На сьогодні загальний бібліотечний фонд складає 3 млн. 300 
тис. примірників. Протягом 2017 року в бібліотеках було проведе-
но близько 5 тис. культурно-масових заходів, які відвідали понад 
90 тис. мешканців міста.

Бібліотечні працівники постійно беруть учать у всеукраїнських, 
обласних конкурсах та соціологічних дослідженнях. У жовтні 2017 
року на базі КЗК «Міська бібліотека для дорослих» проведено об-
ласний семінар-тренінг «Інформаційно-бібліотечні ресурси: про-
блеми формування, використання, доступу» для бібліотекарів та 
бібліографів Дніпропетровської області.

Міський літературно-художній і публіцистичний альманах 
«Саксагань» посідає чільне місце в числі літературних видань в 
Україні. У листопаді на малій сцені міського театру ім. Тараса Шев-
ченка творча інтелігенція міста щиро вітала літературний часопис 
зі знаковою подією – виданням 100-го номера.

Великою зацікавленістю мешканців міста користувався КЗК 
«Міський виставочний зал», де було проведено 40 виставок тво-

рів провідних художників, скульпторів, фотомайстрів, аматорів 
декоративно-прикладного мистецтва, юних вихованців міських 
шкіл естетичного виховання й центрів дитячої та юнацької твор-
чості, 280 екскурсій, які відвідали понад 45 тис. глядачів.

У жовтні 2017 року відзначала 25-річчя Криворізька міська 
організація Національної спілки художників України. З нагоди цієї 
дати підготовлено видання «Художники краю руди і металу». У 
ньому – найкращі здобутки митців міста. Також уперше спільним 
проектом виставочного залу та міського історико-краєзнавчого 
музею стала виставка автопортретів талановитих місцевих живо-
писців і графіків «Дзеркало душі». Експозиція представляла 24 
авторські портрети, виконані в різноманітних техніках.

Криворізьким історико-краєзнавчим музеєм та його філіалами 
було організовано 48 стаціонарних і виїзних виставок з фондів 
закладу, робіт митців образотворчого мистецтва, майстрів народ-
ного мистецтва, проведено понад 1400 екскурсій, різноманітних 
культурологічних заходів.

Робота закладу зорієнтована на пошук, збереження й популя-
ризацію матеріальної та духовної культури Кри-
воріжжя. У липні-вересні 2017 року Криворізька 
археологічна експедиція Інституту археології Націо- 
нальної академії наук України, до складу якої вхо-
дили співробітники міського історико-краєзнавчого 
музею, здійснила охоронні розкопки кургану на ву-
лиці Далекосхідній Тернівського району. У процесі 
роботи досліджено 15 поховань, серед яких: похо-
вання доби енеоліту (кінець IV – початок ІІІ тис. до 
н. е. ), захоронення ямної культури (ІІІ тис. до н. е. ), 
катакомбної (ХХІІІ – ХХ ст. до н. е. ), дніпро-прутської 
(XVII – XV ст. до н. е. ) та зрубної культур (XIV – XII ст. 
до н. е. ) і виявлено унікальні артефакти.

Науковими співробітниками музею опублікова-
но 18 статей. Вийшла друком книга «Криворіжжя в газетах кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.» (упорядники Мельник О. О., Стеблина І. О.). 
Протягом року опрацьовано 32 історичних джерела з історії Кри-
воріжжя часів Другої світової війни та перших повоєнних років 
для публікації в книзі «Кривий Ріг в роки війни: документи та ма-

теріали». За матеріалами одно-
йменного науково-популярного 
видання Олександра Мельника 
у відеогалереї презентовано 
новий відеофільм «Святилища 
Криворіжжя».

Фахівці музею брали участь 
у 5 наукових конференціях все-
українського та регіонального 
рівнів. Заклад отримав диплом 
переможця за міні-виставку у 
VI Нікопольському музейному 
фестивалі «Україна – козацька 
держава».

До 110-річчя від дня наро-
дження заслуженого художника України, лауреата Державної 
премії ім. Т.Г. Шевченка Григорія Синиці закладом ініційовано 
проведення на базі музею-квартири видатного майстра I-го 
міського конкурсу дитячого малюнка, у якому взяли участь 450 
учнів загальноосвітніх та початкових мистецьких навчальних 
закладів.

До Міжнародного дня музеїв для користувачів мережі Інтернет 
відкрито веб-сайт. Відтепер усі охочі можуть відчувати пульс му-
зейного життя в режимі он-лайн і отримувати оперативну інфор-
мацію про останні новини експозиційної та наукової діяльності 
закладу.

Завдяки втіленню інноваційних форм, нових творчих задумів 
Криворізький державний цирк залишається улюбленим місцем 
відпочинку дітей. Мешканці міста переглянули 91 циркову виста-
ву (8 – прем’єрних), що на 21 більше в порівнянні з 2016 роком. 
Вистави відвідало понад 59 тис. глядачів, з них 1,3 тис. – пільгових 
категорій.

З новинками українського та світового кінематографу знайо-
мили криворіжців міські кінотеатри. У серпні 2017 року в кінотеа-
трі «Олімп» відбувся допрем’єрний показ знятої у Кривому Розі кі-
нострічки «Червоний» (режисер Заза Буадзе). Глядачі мали змогу 
згадати історичне минуле країни, поспілкуватися с режисерською 
групою.

Загалом кінотеатрами проведено 23 823 сеанси і охоплено 
близько 508 тис. глядачів (у т.ч. 94 тис. осіб пільгових категорій).

Культурне життя міста динамічно розвивається, підтримка іні-
ціатив завжди залишається важливим напрямом роботи міської 
влади, адже культура – це той життєдайний простір, що об’єднує, 
зцілює, згуртовує та надихає на доброчинні справи.

Начальник управління культури  
виконкому Криворізької міської ради Н. СТРИГА

Звіт про роботу комітету з фізичної культури і спорту  
виконкому Криворізької міської ради

КРИВИЙ РІГ – ТЕРИТОРІЯ СПОРТУ  
ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і 
спорту, залучення мешканців міста різних вікових груп до занять 
фізичною культурою і спортом, покращення фізичного стану ді-
тей та підлітків є основним завданням фізкультурної організації 
міста.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до Указу 
Президента України від 9 лютого 2016 року №42/2016 «Про На-
ціональну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація», комітет з фізичної культури і спорту в 
2017 році продовжував проводити організаційну роботу щодо 
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у  
м. Кривому Розі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 24.12.2015 №50.

Головні пріоритети спортивної діяльності у відповідності із 
вищезазначеною Програмою:

– створення умов для залучення широких верств населення 
міста до масового спорту у сфері освіти, за місцем роботи, про-
живання та відпочинку городян;

– максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у 
дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досяг-
нень;

– забезпечення розвитку фізичної культури та спорту для ре-
абілітації людей з особливими потребами;

– подальший розвиток олімпійського, паралімпійського, деф-
лімпійського і неолімпійського спорту та спорту ветеранів;

– покращення та оновлення спортивної інфраструктури 
відповідно вимогам сучасності, вільний доступ до спортивних 
об’єктів всіх верств населення;

– ресурсне забезпечення сфери «Фізична культура і спорт», 
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Звіт про роботу відділу транспорту і зв’язку  
виконкому Криворізької міської ради

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської 
ради (надалі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом 
виконкому міської ради, утвореним міською радою, їй підзвітний 
і підконтрольний та підпорядкований виконкому міської ради й 
міському голові.

Відповідно до покладених завдань, протягом 2017 року Від-
ділом було забезпечено організацію перевезення пасажирів на 
міських маршрутах авто- та електротранспорту, сприяння надан-
ню послуг з перевезень пасажирів залізничним та авіаційним 
транспортом, телефонного зв’язку, кабельного телебачення та 
Інтернет, здійснено перевірки виконання автоперевізниками 
умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування та координацію підвідомчих 
Відділу комунальних підприємств тощо.

Важлива роль у забезпеченні перевезень пасажирів покладе-
на на комунальні підприємства «Швидкісний трамвай» та «Місь-
кий тролейбус». На сьогоднішній день міський електротранспорт 

є найбільш доступним для соціально незахищених верств насе-
лення, у тому числі пільгових категорій пасажирів, кількість яких 
складає третину від загальної чисельності мешканців міста.

Так, щодня комунальні підприємства «Швидкісний трамвай» та 
«Міський тролейбус» забезпечують пе-
ревезення близько 160 тис. пасажирів. 
Щоденний випуск на лінію складає 47 
вагонів міського трамвая на 16 марш-
рутах, 38 вагонів швидкісного трамвая 
на 4 маршрутах та 62 тролейбуси на 26 
маршрутах.

З метою покращення транспорт-
ного забезпечення мешканців жит-
ломасивів Східний-1,2,3 наприкінці 
2016 року було запроваджено новий 
тролейбусний маршрут №24 «мкр-н 
Східний-3 – ст. Кривий Ріг» (через зуп. 

«Автовокзал»), на якому працюють тролейбуси з дизель-генера-
торною установкою для забезпечення автономного руху, аналогу 
яким немає на території України.

З жовтня 2017 року з метою покращення перевезень меш-
канців житломасивів Східний та 
Центрально-Міського району да-
ний маршрут подовжено до пл. 
Визволення, на якому працюють 
5 тролейбусів з інтервалом руху 
28 хв.

Для забезпечення якісних 
послуг з пасажирських пере-
везень у 2017 році КП «Міський 
тролейбус» було виконано капі-
тально-відновлюваний ремонт 7 
одиниць тролейбусів, що знаходи-
лися в експлуатації понад 20 років,  

а саме: фінансове, матеріально-технічне, кадрове, медичне й 
інформаційне.

Наявна інфраструктура спорту
В умовах економічної нестабільності в Україні увага до роз-

витку матеріальної бази фізичної культури і спорту з боку місь-
кої влади набула першочергового значення. Адже слабкість ма-
теріальної бази істотно гальмує розвиток масової фізкультури і 
шкодить підготовці провідних спортсменів збірних команд до 
міжнародних змагань, сповільнює залучення широких верств 
населення до фізкультурно-спортивної активності.

Кривий Ріг чи не єдине місто в країні, де вдалося повністю 
зберегти всі спортивні об’єкти комунальної власності міста. На 
сьогодні розвиток сфери «Фізична культура і спорт» у місті за-
безпечують:

– 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (10 комунальних та 1 
приватна – футбольного клубу «Гірник»), 156 спортивних клубів, 
колективів фізичної культури промислових підприємств і орга-
нізацій, фітнес-центрів та громадських організацій фізкультур-
но-спортивної направленості, 143 навчальних та 149 дошкіль-
них навчальних закладів;

– спортивну роботу в місті здійснює якісний кадровий потен-
ціал, а саме 1213 спеціалістів фізичної культури, з яких 1002 
працівника – штатні. Спільними зусиллями їм вдалося залучити 
більш як 132 тисячі мешканців міста до участі у масових фіз-
культурних та оздоровчих заходах, а до занять спортом – 28 
тисяч криворіжців.

Для організації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-ма-
сових заходів на Криворіжжі задіяно відповідну спортивну базу. 
Це 1438 спортивних споруд, а саме: 17 стадіонів, 15 плавальних 
басейнів, 234 спортивних зали; 211 приміщень для фізкультур-
но-оздоровчих занять, з яких 110 з тренажерним обладнанням, 
836 спортивних майданчиків, 107 з яких обладнані тренажера-
ми, 2 криті споруди зі штучним льодом, автодром «Кривбас-Екс-
трім».

Покращення стану спортивних споруд міста
Щороку у місті здійснюються модернізація, реконструкція, 

капітальні ремонти спортивної інфраструктури та будуються 
нові спортивні об’єкти. Не став винятком і 2017 рік. Так, було 
завершено капітальний ремонт 25-метрового плавального 
басейну комунального позашкільного навчального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна школа №10» Криворізької місь-
кої ради.

За рахунок бюджетних коштів була продовжена реконструк-
ція запасного футбольного поля спорткомплексу «Металург» 
дитячо-юнацької спортивної школи №1. Для поліпшення умов 
тренувань юних футболістів на футбольному полі проводили-
ся роботи з укладення синтетичного покриття «Штучна трава». 
Об’єкт буде здано в експлуатацію у 2018 році.

Триває капітальний ремонт 50-метрового плавального ба-
сейну Палацу водних видів спорту дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 Криворізької міської ради. Вже виконано ремонт стін, 
підвісної стелі, системи освітлення, вентиляції, а також відновле-
ні бетонні та залізобетонні конструкції чаші басейну. Роботи по 
даному об’єкту тривають.

Завдяки плідній співпраці міської влади, депутатського кор-
пусу та бізнесу в рамках партнерства в місті збудовано дев’ять 
спортивних майданчиків у навчальних закладах та за місцем 
проживання , а саме:

– спортивний майданчик «ЮКА» – КЗШ №114 (вул. Каткова, 
35, Інгулецький район);

– тренажерний майданчик «БілАЗ» – ФОК ПАТ «Південний 
ГЗК» (вул. Кармелюка, 35, Інгулецький район);

– тренажерний майданчик «БілАЗ» – сквер 7-ої річниці Неза-
лежності України (Інгулецький район);

– комплексно-ігровий майданчик – сквер «Юність» (Сакса-
ганський район);

– тренажерний спортивний майданчик «Velas» – мкр. Соняч-
ний, 25 (Саксаганський район);

– майданчик для занять воркаутом – вул. Генерала Радієв-
ського , 28 (Саксаганський район);

– спортивно-гімнастичний майданчик – КЗШ №41 (вул. Спів-
дружності, 44а, Саксаганський район);

– спортивний майданчик для занять воркаутом – (вул. Віталія 
Матусевича, 11-б, Металургійний район);

– майданчик з тренажерним обладнанням – парк ім. Федора 
Мершавцева (Центрально-Міський район).

Динаміка збільшення спортивних майданчиків  
за період 2010-2017 рр.

Спорт за місцем проживання
Одним із пріоритетних напрямків Програми розвитку фі-

зичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016-2020 є 
фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання. На 
виконання рішення міської ради від 29.04.2015 №3541 «Про 
організацію літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятос-
ті дітей і молоді в місті» у кожному районі міста серед дітей, 
підлітків та молоді в літній період проводилися спартакіади за 
місцем проживання «Юність-2017» та спартакіади пришкільних 
таборів. У різних оздоровчих заходах взяло участь понад 18 ти-
сяч дітей і підлітків.

Триває робота по залученню працівників підприємств та чле-
нів їх сімей до занять фізичною культурою і спортом. Традицій-
но на підприємствах і організаціях були проведені різноманітні 
фізкультурно-оздоровчі заходи та спортивні змагання з доступ-
них видів спорту, у яких взяли участь більше 60 тисяч працівни-
ків. Активно працюють у цьому напрямку підприємства: приватні 
акціонерні товариства Північний, Центральний та Інгулецький 
гірничо-збагачувальні комбінати, публічні акціонерні товариства 
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат», «Криворізький 
залізорудний комбінат» та «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Пожвавлення велоруху – одна з ознак сьогодення спортив-
ного Кривбасу. Спільно з молодіжними організаціями «Вело-
кривбас», «Адреналін», «Кривбас Фрірайд» та «Українська ве-
лородина» 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 більше тисячі учасників. 
Треба відмітити, що шостий рік поспіль в місті проводяться ди-
тячі змагання з велосипедного спорту «Чудернацькі перегони», 
в яких беруть участь діти віком від 3 до 14 років, а два роки по-
спіль проводиться веломарафон «Залізна сотня», у якому беруть 
участь велосипедисти з усіх регіонів України.

І масовість, і майстерність
У 2017 році на території міських спортивних споруд було ор-

ганізовано і проведено 495 спортивних змагань різного рівня з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, з яких 245 район-
них, 210 міських, 23 обласних та 17 всеукраїнських.

Незабутнє враження на місцевих учасників і гостей нашого 
міста справили:

– відкритий чемпіонат міста зі спортивно-бальних танців на 
Кубок Криворізького міського голови;

– I міський турнір з міні-футболу на Кубок Криворізького 
міського голови, присвячений Дню захисника України;

– традиційна легкоатлетична естафета на призи міської ко-
мунальної газети «Червоний гірник» та комітету з фізичної куль-
тури і спорту виконкому міської ради, яка цього року зібрала 
рекордну кількість учасників, а це більше ніж 3 тис. легкоатлетів 
спортивних організацій та навчальних закладів;

– Всеукраїнський традиційний турнір з художньої гімнастики 
«Криворожаночка»;

– три залікових етапи чемпіонату України з екстремального 
автокросу «Гонки на виживання».

– міжнародна зустріч з боксу за участю боксерів спортивних 
клубів «Клуб Боксу-75» (Кривий Ріг) та «Кабала» (Азербайджан).

Знаковою подією на відкритті нового залу боксу в спортив-
но-розважальному комплексі «Ескоріал» став майстер-клас від 
видатного боксера-професіонала сучасності Василя Ломачен-

ка – чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO 
– Всесвітньої боксерської організації.

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 2017 році фізкультурно-спортив-
ними організаціями міста підготовлено:

– 1 Заслуженого майстра спорту України;
– 1 майстра спорту України міжнародного класу;
– 16 майстрів спорту України;
– 184 кандидатів у майстри спорту;
– 223 спортсменів І-го розряду;
– більше 2 тисяч спортсменів масових розрядів.
Спортивні досягнення у нашому місті оцінюють належним 

чином. Так, з метою підтримки кращих спортсменів міста та їх 
тренерів, їх заохочення за успішні виступи на міжнародних і 
Всеукраїнських змаганнях з 2017 року запроваджено надання 
стипендій за рахунок міського бюджету. За підсумками року сти-
пендії отримали 84 чоловіка, з них 48 спортсменів та 36 трене-
рів-викладачів.

З 200 лауреатів відзнаку міського голови для обдарованих 
дітей і молоді в номінації «За спортивні досягнення» отримали 
58 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних 
клубів міста.

Серед стипендіатів особливо слід відзначити:
– Сананзаде Орфана – заслуженого майстра спорту України 

з кікбоксингу WAKO, переможця Х Всесвітніх ігор (професійний 
бійцівський клуб «Барс», тренер – Зінченко Іван Валерійович);

– Пікінер Ірину – заслуженого майстра спорту України з пла-
вання в ластах, бронзову призерку Х Всесвітніх ігор (ФОК ПАТ 
«Південний ГЗК», тренер – Заслужений тренер України Трофи-
менко Сергій Федорович);

– Баєву Катерину – майстра спорту України міжнародного 
класу зі стрибків на акробатичній доріжці, учасницю Х Все-
світніх ігор, переможницю чемпіонату України (комунальний 
позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна 
школа №1», тренер – Заслужений тренер України Радіонова Ма-
рина Василівна);

– Шевадзуцького Ігоря – майстра спорту України з боксу, пе-
реможця чемпіонату України («Клуб Боксу-75», тренер – Заслу-
жений тренер України, тренер-викладач відділення боксу кому-
нального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька 
спортивна школа №10»);

– Яновську Анастасію – майстра спорту України міжнарод-
ного класу з рукопашного бою, переможницю чемпіонату Єв-
ропи (комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-
юнацька спортивна школа №3», тренер – Яновський Олександр 
Юрійович).

У 2018 році робота комітету з фізичної культури і спорту ви-
конкому міської ради буде направлена на створення умов для 
оздоровчої рухової активності жителів, формування інфраструк-
тури сучасних і приватних спортивних споруд за місцем прожи-
вання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загально-
освітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для 
різних верств населення, насамперед малозабезпечених, збіль-
шення кількості загальнодоступних спортивних заходів та участі 
збірних команд міста за видами спорту в обласних, всеукраїн-
ських та спортсменів високого класу в міжнародних змаганнях.

Голова комітету з фізичної культури і спорту  
виконкому Криворізької міської ради О. СТУПАК

Динаміка розвитку фізкультурно-оздоровчої  
та спортивно-масової роботи за 2015-2017 рр., чол.
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КП «Швидкісний трамвай» – 2 одиниці рухомого складу з вико-
ристанням енергозберігаючих технологій та сучасних матеріалів.

Протягом 2017 року комунальним електротранспортом пере-
везено 57,8 млн. пасажирів, у т.ч. 37,5 млн. пасажирів пільгових 
категорій (64,9%). Комунальними автобусами перевезено 716,3 
тис. пасажирів, у т. ч. 518,8 тис. – пільгових категорій (72,4%).

З метою поповнення парку тролейбусів в бюджет міста на 
2018 рік закладено кошти для закупівлі 10 одиниць нових тро-
лейбусів за лізинговою програмою.

Підприємство не в змозі за рахунок власних коштів купувати 
новий рухомий склад і проводити капітальний ремонт, тому на те-
перішній час вживаються заходи щодо співпраці з Європейським 
банком реконструкції та розвитку з метою кредитного фінансу-
вання на оновлення тролейбусного парку м. Кривий Ріг.

Комунальне підприємство «Міський тролейбус» у 2017 році 
виконувало перевезення пасажирів автобусами великої місткості 
по маршруту №228 «пл. Визволення – зуп. «Рудозбагачувальна 
фабрика №1 (Північного ГЗК)» (через мкрн Даманський)», який 
покращив транспортне сполучення мешканців Тернівського, По-
кровського, Саксаганського районів з центром міста.

У липні 2017 року з міського бюджету були виділені кошти для 
закупівлі 11 автобусів великої місткості, що в якості палива ви-
користовують стиснений природний газ. Даний вид палива є еко-
логічно чистим, що в умовах техногенного навантаження на місто 
має велике значення.

Придбання нових автобусів такого класу надає змогу з почат-
ку 2018 року покращити якість перевезення мешканців міста по 
маршруту №228 «пл. Визволення – зуп. «Рудозбагачувальна фа-
брика №1» (заплановано 5 одиниць), а також по маршруту №302 

пл. Визволення – Інгулець (через 95 кв., пр. Південний) (6 оди-
ниць). Тобто мешканці віддалених житлових масивів Тернівського 
та Інгулецького районів також можуть користуватися комуналь-
ним транспортом нарівні з усіма мешканцями міста.

Також відбулися зміни в мережі трамвайних маршрутів, а саме 
впроваджено трамвайні маршрути швидкісного трамвая:

– №3М «ст. Зарічна – вул. Збагачувальна» (Новокриворізький 
гірничо-збагачувальний комбінат);

– №4М «ст. Зарічна – Публічне акціонерне товариство «Пів-
денний гірничо-збагачувальний комбінат».

Вказані маршрути частково проходять по лінії швидкісного 
трамвая (17,7 км), частково по лінії звичайного трамвая (близь-
ко 10 км). Таким чином жителі міста, які користуються послугами 
швидкісного трамвая, мають змогу з віддалених районів без пере-
садок дістатись до центра міста, а також місць роботи на промис-
лових та інших підприємствах.

Також впроваджено трамвайні маршрути: №22 «вул. Буковин-
ська – ст. Кривий Ріг-Головний» та №25 «Публічне акціонерне 
товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» – ст. 
Кривий Ріг-Головний», що покращило транспортне сполучення 
жителів Центрально-Міського та Інгулецького районів міста із за-
лізничним вокзалом ст. Кривий Ріг-Головний.

Зважаючи на багаточисельні звернення мешканців Кривого 
Рогу, на підприємстві «Швидкісний трамвай» з 16.02.2017 в екс-
периментальному режимі відбулися зміни в роботі трамвайних 
маршрутів, а саме:

– подовжено роботу трамвайного маршруту №3 «вул. Акціо-
нерна – вул. Українська» до зупинки «вул. Буковинська»;

– відкрито трамвайний маршрут №27 «вул. Збагачувальна 
(НКГЗК) – ст. Кривий Ріг-Головний».

Вжиті заходи надають можливість значно більшій кількості 
мешканців міста користуватись послугами саме комунального 
транспорту.

Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування забезпечують 6 автопідприємств: 
комунальне підприємство «Міський тролейбус», публічне ак-
ціонерне товариство «Північтранс», товариство з додатковою 
відповідальністю «Дніпропетровське АТП 11205», приватне 
підприємство «Одіум-Престиж», товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Приват-автотранс», «Приват-транс» та 30 фізичних 
осіб-підприємців. Щоденно на 90 міських автобусних маршру-
тах загального користування працюють 1 060 од. транспортних 

засобів, якими щодня перевозиться близько 200 тис. пасажирів.
Контроль замовника за забезпеченням виконання вимог без-

пеки руху, техніки безпеки та охорони праці на електричному 
транспорті здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України, на автомобільному транспорті – у рамках умов дого-
вору, що укладається між замовником та відповідним переві-
зником.

Так, за 2017 рік з метою належного контролю за організаці-
єю пасажирських перевезень та попередження аварійності на 
лініях міських автобусних маршрутів загального користування, 
відділом проведено близько 50 перевірок, перевірено більше 
300 автобусів.

З метою покращення обслуговування мешканців та гостей 
міста у сфері пасажирських перевезень шляхом удосконалення 
міської маршрутної мережі пасажирського транспорту та відпо-
відно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» Відділом здійснюва-
лися заходи з базового та повторного відстежень результатив-
ності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради 
від 14.09.2016 №387 «Про внесення змін до міської маршрутної 
мережі пасажирського транспорту».

З метою підвищення ефективного контролю за водіями 
транспортних засобів, рухомий склад, що задіяний на міських 
автобусних і тролейбусних маршрутах загального користування, 
було обладнано приладами GPS-моніторингу.

Завдяки впровадженню системи перевізник має змогу від-
слідковувати маршрут автобуса, дотримання графіка, оптималь-
ність швидкісного режиму через фіксацію всіх недоліків у ре-
жимі реального часу та автоматичну підготовку звітів за цими 
показниками за будь-який період часу.

Для покращення інформування громадськості щодо роботи 
громадського транспорту міста інформація GPS-моніторингу 
передається в мережі Інтернет через пошукову систему веб-
сайту EasyWay. Система пошуку маршрутів громадського тран-
спорту надала змогу мешканцям міста оперативно дізнаватися 
місце знаходження транспортних засобів будь-якого міського 
автобусного маршруту загального користування, тролейбусів, а 
в найближчий час і трамваїв. Система не лише інформує меш-
канців 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 ав-
тостанції та 1 каса публічного акціонерного товариства «Дні-
пропетровське обласне підприємство автобусних станцій»: 
Криворізька автостанція №1, автостанція №2, Тернівська авто-
станція та Інгулецька каса.

Також у 2017 році Відділ продовжував здійснювати коорди-
націю комунальних підприємств «Криворіжавтотранс», «Між-
народний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради та 
«Автобаза №1».

Комунальне підприємство «Криворіжавтотранс» здійснює 
свою виробничо-господарську та фінансову діяльність на основі 
повного господарського розрахунку і самофінансування. Метою 
діяльності підприємства є забезпечення підприємств та органі-
зацій міста й прилеглих до нього районів послугами технічного 
контролю колісно-транспортних засобів, забезпечення потреб 
колективу та одержання прибутку, що спрямовується на розви-
ток підприємства. З метою надання якісних послуг на підприєм-
стві було замінено морально застарілі прилади діагностичного 
обладнання на сучасні, що відповідають вимогам європейських 
стандартів.

Метою діяльності комунального підприємства «Автобаза 
№1» є надання автотранспортних послуг органам місцевого 
самоврядування та іншим юридичним і фізичним особам, одер-
жання прибутку, поповнення ринку послуг у сферах, визначених 
предметом діяльності, що направлені на задоволення потреб 
міста в цих послугах, створення нових робочих місць та забез-
печення потреб трудового колективу.

Підприємство здійснює основну діяльність у таких напрям-
ках: надання послуг автотранспорту, шиномонтажу автомобілів, 
стоянки автотранспорту, надання в оренду легкових автомобілів. 
Протягом 2017 року підприємство надавало транспортні послу-
ги бюджетним установам і організаціям, а також іншим юридич-
ним і фізичним особам, були розширені обсяги надання послуг 
шиномонтажу та послуг зберігання автотранспортних засобів 
(стоянки) стороннім організаціям та фізичним особам.

Кривий Ріг має сучасний аеропорт, який в 1986 році одержав 
статус міжнародного, а з 2001 року знаходиться в комунальній 
власності міста. Аеропорт має злітно-посадкову смугу довжиною 
2500 метрів, шириною 42 метри. Наявність необхідних служб, 

спеціального обладнання, зручного місця розташування дає 
змогу цілодобово приймати літаки майже всіх класів. Пропускна 
спроможність – 9 операцій (зліт – посадка) на годину.

У 2017 році виконувалися міжнародні авіарейси до Єгипту 
(Шарм-Ель-Шейх, Хургада) та Туреччини (Анталія). Усі рейси про-
ходили з максимальним заповненням літака до 170 пасажирів. 
Варто зазначити, що такі авіаперевезення користуються попи-
том не тільки у криворіжців, серед пасажирів також були меш-
канці Кропивницького, Дніпра, Запоріжжя.

Крім того, нерегулярні міжнародні чартерні рейси виконува-
лися до Каїру (Єгипет), Вільнюсу (Литва), Піскари (Італія), Анаби 
(Ангола).

У 2018 році комунальне підприємство «Міжнародний аеро-
порт Кривий Ріг» планує продовжити роботу щодо залучення 
нових авіакомпаній.

Місто забезпечують телефонним зв’язком 31 автоматизована 
телефонна станція міської телефонної мережі Комбінованого 
центру телекомунікацій №525 ДФ ПАТ «Укртелеком» ємністю 
154 тис. номерів, 21 автоматизована телефонна станція опера-
торів різних форм власності ємністю 90 тис. номерів та 8 відом-
чих автоматизованих телефонних станцій загальною номерною 
ємністю 12 тис. номерів.

Послугами поштового зв’язку населення міста забезпечується 
через мережу 61 відділення поштового зв’язку Центру поштово-
го зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції публічного акціонер-
ного товариства «Укрпошта».

Робота поштамту спрямована на модернізацію поштових по-
слуг з впровадженням сучасних інформаційних технологій. З 
метою забезпечення більш швидкого та якісного обслуговуван-
ня споживачів з 2014 року підприємством реалізується проект 
«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», який 
дає можливість кожному мешканцю міста, завітавши до відділень 
поштового зв’язку, отримати повну інформацію щодо адміністра-
тивних послуг та оформити досить широкий спектр дозвільних 
процедур. У поточному році поштою оброблено та доставлено 
споживачам більше 1,6 млн. листів, 254 тис. посилок; 3,1 млн. при-
мірників газет та журналів; 113 тис. грошових переказів.

Операторами зв’язку різних форм власності на сучасному тех-
нічному рівні з широким використанням цифрових технологій 
здійснюється подальший розвиток міської телефонної мережі.

Послуги мобільного телефонного зв'язку в мiстi надають: 
приватні акціонерні товариства «МТС Україна», «Київстар», «Те-
лесистеми України», «Сі-Ес-Ті-Інвест» та товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Лайфселл».

Впродовж 2017 року до Відділу надійшло 542 звернення. 
Основні питання, з якими зверталися громадяни, були питання 
щодо відновлення роботи квартирних телефонів, проводового 
радіомовлення, пільговий проїзд учасників бойових дій, у т.ч. 
учасників антитерористичної операції на сході України, пенсі-
онерів, інвалідів, дітей, дотримання автоперевізниками норм 
діючого законодавства у сфері пасажирських перевезень тощо.

Звернення з питання відновлення роботи квартирних теле-
фонів в основному були пов’язані з крадіжками зловмисниками 
кабельної продукції або пошкодженням ліній зв’язку. Прове-
дення Комбінованим центром телекомунікацій №525 ДФ ПАТ  
«Укртелеком» ремонтно-відновлювальних робіт ускладнюва-
лося через відсутність кабельної продукції не тільки на під-
приємстві, а й на рівні Центру – Дніпропетровської філії ПАТ 
«Укртелеком». Тому терміни відновлення роботи телефонів та 
проводового радіомовлення тривалі.

У 2018 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, телефонно-
го зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет, здійснення пере-
вірки виконання автоперевізниками умов договорів на переве-
зення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування та координації підвідомчих Відділу комунальних 
підприємств та інше, що передбачено діючим законодавством 
України та Положенням про Відділ.

Начальник відділу транспорту і зв’язку  
виконкому Криворізької міської ради С. СИРОТЮК
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Звіт про роботу відділу  
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  

апарату міської ради і виконкому
Відповідно до ст. 36 і 38 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні» відділом проводилася робота, спрямова-
на на забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядуван-
ня з правоохоронними органами, військовими формуваннями з 
питань зміцнення законності, правопорядку, захисту інтересів 
держави, прав і свобод громадян, сприяння діяльності та мате-
ріально-технічному забезпеченню їх установ, організацію вико-
нання заходів з оборонної роботи на території міста.

Здійснювалася координація та контроль заходів, спрямо-
ваних на профілактику правопорушень, протидію злочинності, 
усунення причин і умов, що спричиняють вчинення проти-

правних дій, зменшення впливу негативних чинників на стан 
криміногенної ситуації, передбачених міською Програмою 
громадського порядку та громадської безпеки м. Кривого 
Рогу до 2020 року, затвердженою рішенням міської ради від 
27.01.2016 №209.

На виконання зазначених заходів з міського бюджету виді-
лено Головному управлінню Національної поліції в Дніпропе-
тровській області (з цільовим призначенням для Криворізького 
відділу поліції) 4  343  706,50 грн. та Департаменту патрульної 
поліції (з цільовим призначенням для Управління патрульної 
поліції в м. Кривому Розі) – 438 055 грн. на придбання пально-

мастильних матеріалів та технічних засобів.
Наявність ряду таких чинників, як проведення антитерорис-

тичної операції на сході країни, погіршення соціально-економіч-
ного становища громадян, збільшення кількості незаконної зброї 
в населення, реформування органів внутрішніх справ та інших, 
негативно впливала на стан криміногенної ситуації в місті.

Реалізація заходів Програми громадського порядку та гро-
мадської безпеки в місті Кривому Розі на період до 2020 року 
сприяла стримуванню росту злочинності в місті, по деяких видах 
злочинів досягнуто їх зменшення.

Так кількість облікованих кримінальних правопорушень в 

Звіт про роботу управління з питань  
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

виконавчого комітету Криворізької міської ради
З метою попередження надзвичайних ситуацій та мініміза-

ції їх наслідків для міста в 2017 році головне завдання органів 
управління цивільного захисту міста було спрямоване на підви-
щення ефективності функціонування та посилення надійності 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі.

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської 
ради підготовлено 11 рішень міської ради, 9 рішень виконкому 
міської ради, 6 розпоряджень міського голови, 7 наказів керів-
ника цивільного захисту міста.

Робота управління протягом року була спрямована на визна-
чення наступних першочергових заходів щодо попередження 
надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків для міста:

– організація роботи міської комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення конт- 
ролю за неухильним виконанням її рішень організаціями, уста-
новами та підприємствами міста. Підготовлено та проведено 23 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 46 питань. 
Головними серед них були питання щодо: підготовки систем 
життєзабезпечення міста до зимового періоду 2017-2018 років 
та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуа-
цій в місті у осінньо-зимовий період, забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благопо-
луччя населення міста у літній 
період 2017 року, запобігання 
загибелі людей на водних 
об’єктах міста, попередження 
отруєнь грибами та захворю-
вань на ботулізм, покращення 
стану протипожежної безпеки 
та інші;

– організація роботи щодо 
завершення технічної інвен-
таризації захисних споруд 
цивільного захисту;

– забезпечення взаємодії 
між управлінням і підприєм-
ствами, установами та органі-
заціями щодо обміну інфор-
мацією в сфері цивільного 
захисту;

– підтримання у належ-
ному стані системи опові-
щення населення міста у 
разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій. Фа-
хівцями управління постійно 
організовувалися заходи з 
обслуговування та перевірки 
її працездатності й технічного 
стану;

– організація роботи спе-
ціалізованих служб цивільно-
го захисту міста;

– організація навчання 
населення міста, працівників 
підприємств діям у разі ви-
никнення надзвичайних ситу-
ацій та ін.

Протягом 2017 року про-
водилися навчання на об-
ласних та міських курсах 
цивільного захисту. Навчання пройшли 657 осіб керівного й 
командного складу, робітників та службовців.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому 
Розі на 2017 рік, затвердженого наказом керівника ланки від 
15.02.2017 №2 «Про основні завдання органів управління та 
сил цивільного захисту на 2017 рік», здійснювалась підготовка 
органів управління і сил цивільного захисту міста та районів до 
дій за призначенням в ході спеціальних навчань, тренувань та 
інших заходів.

03.03.2017 року проведено штабне тренування на тему: «Дії 
органів управління цивільного захисту міста при організації та 
проведенні заходів щодо весняного паводку і льодоходу». Під 
час тренування було відпрацьовано ряд питань, зокрема: орга-
нізація роботи штабів з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій; оповіщення органів управління, сил цивільного захисту, 
суб’єктів господарювання та населення про загрозу або виник-
нення надзвичайних ситуацій; проведення заходів з евакуації 
громадян при виникненні загрози для їх життя та здоров’я; під-
готовка персоналу, техніки, оснащення та пунктів управління до 
виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій тощо.

Відповідно до графіка навчання населення м. Кривого Рогу 
на 26 консультаційних пунктах житлово-експлуатаційних орга-
нізацій та товариств-управителів житлового фонду міста були 
організовані навчання населення правилам пожежної безпеки 
в побуті та громадських місцях. З метою вивчення методики ро-
боти та матеріально-технічної бази консультаційних пунктів всі 
вони протягом року були перевірені, за підсумками чого надано 
відповідні рекомендації.

Налагоджено всебічне співробітництво з телерадіокомпані-
ями та друкованими виданнями міста з метою своєчасного, по-
вного й об’єктивного інформування населення, органів місцево-
го самоврядування, інших установ і організацій щодо діяльності 
у сфері цивільного захисту. До засобів масової інформації по-

стійно надавалася оперативна інформація з 
питань протипожежного захисту, запобіган-
ня загибелі людей на водних об’єктах, засте-
реження щодо отруєння грибами, харчових 
отруєнь, поводження в лісі, користування 
електроприладами та газовим обладнанням 
у побуті тощо. Управлінням з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного захисту на-
селення виконавчого комітету Криворізької 
міської ради розміщено 20 статей у міській 
комунальній газеті «Червоний гірник». Та-
кож цю інформацію розміщено на веб-сайті 
Криворізької міської ради та її виконавчого 
комітету.

У середніх загальноосвітніх та дошкіль-
них навчальних закладах було організова-
но проведення Днів цивільного захисту та 
Тижня безпеки дитини, до проведення яких 
залучалися вчителі, учні та фахівці з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного за-
хисту населення районів 
міста. Показовий День 
цивільного захисту про-
ведено на базі Криворізь-
кої педагогічної гімназії 
Довгинцівського району, 
Тиждень безпеки дитини 
– на базі комунального 
комбінованого дошкіль-
ного навчального закла-
ду №241 Металургійного 
району.

Для запобігання, лікві-
дації надзвичайних ситу-
ацій та їх наслідків у місті 
створено, утримується та 
поновлюється матеріаль-
ний резерв міста коштом 
міського бюджету. Протя-
гом 2017 року для попо-

внення матеріального резерву міста придба-
но будівельних матеріалів на загальну суму  
401,2 тис. грн., а саме: 2 дизельних генерато-
ри, 1 600 листів шиферу 8-хвильового, 200 кг 
цвяхів шиферних, 3 000 кв.м плівки поліетиле-
нової, 5 куб.м дошки, 5 куб.м бруса, 2 000 кв.м 
руберойду, 2 000 кв.м рубемаста.

З метою надання допомоги з ліквідації наслідків стихійного 
лиха, що сталося 28.07.2017 року у Довгинцівському районі міс-
та, з міського матеріального резерву виділено відповідні буді-
вельні матеріали на суму 183 105 грн.

Управлінням відпрацьовано плани реагування на можли-
ві надзвичайні ситуації в місті та удосконалено співпрацю з 
Криворізьким міським управлінням Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дні-
пропетровській області, 3 Державним пожежно-рятувальним 
загоном Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області та Дер-
жавним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-ряту-
вальним) загоном Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, а саме: проведено уточнення наявних сил та засобів 
цивільного захисту.

Для організації безпечного відпочинку мешканців міста на 
водних об’єктах було профінансовано у 2017 році комунальне 
підприємство «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування 
на воді» на суму 2 195,3 тис. грн. Працівниками комунального 
підприємства «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування 
на воді» протягом 2017 року здійснено 124 рейди та патрулю-
вання. Проведено 125 профілактичних бесід з любителями зи-
мової рибалки про правила поведінки на льоду та 122 бесіди 
про правила поведінки на воді. Виконано водолазне обстежен-
ня та очищення дна 27 пляжів, баз відпочинку, дитячих оздоров-
чих закладів, підготовлено 69 плавців-рятувальників на сезонні 
рятувальні пости. За підсумками 2017 року рятувальниками під-
приємства врятовано 2 людей.

Головні завдання органів управління цивільного захисту міс-
та у 2018 році:

– продовження накопичення матеріального резерву всіх 
рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних 
ситуацій;

– своєчасне реагування та ліквідація наслідків надзвичайних 
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 ран-
нього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення;

– здійснення комплексу заходів під час можливого виник-
нення льодоходу, повені, паводку та протипожежних заходів в 
лісах і екосистемах міста;

– проведення тренувань і 
навчань органів управління 
і сил ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 
Дніпропетровської області у  
м. Кривому Розі;

– здійснення заходів з при-
ведення у відповідність до 
чинного законодавства Украї-
ни міського пункту управління 
цивільного захисту;

– удосконалення сил та 
засобів реагування на над-
звичайні ситуації на водних 
об’єктах, організація у місцях 
відпочинку населення роботи 
рятувальних постів з необхід-
ними рятувальними засобами;

– коригування (уточнення) 
планів цивільного захисту всіх 
рівнів на особливий період;

– підвищення ефек-
тивності 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

Офіційно

Спеціальні навчання з підготовки 
органів управління і сил цивільного 
захисту міста та районів до дій за 

призначенням

Наслідки стихійного лиха, 
яке відбулося 28.07.2017 року 

Надання допомоги з ліквідації  
наслідків  стихійного лиха
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місті за 2017 рік склала 10 354, що на 1953 менше, ніж за ана-
логічний період 2016 року (12 307).

На території обслуговування Криворізького відділу поліції 
зареєстровано 437 пограбування, що на 212 менше, ніж у 2016 
році (656).

Питома вага розкриття пограбувань збільшилась і склала 
46,9 % (2016 – 25,3 %), для порівняння – по Дніпровському від-
ділу поліції питома вага розкриття грабежів становить 39,0 %.

Протягом 12 місяців 2017 року зареєстровано 96 особливо 
тяжких кримінальних правопорушень, що на 177 (45,8%) менше, 
ніж у 2016 році.

Знизилась кількість скоєних тяжких кримінальних правопо-
рушень. У звітному періоді зареєстровано 4 279 таких злочинів 
(у 2016 р. – 4 517, – 5,3%).

Зареєстровано 33 факти вчинення розбійних нападів, що на 
42,1% менше, ніж у минулому році (57), розкрито 31.

З метою підвищення загального рівня правової освіти насе-
лення здійснювалась координація заходів міської комплексної 
Програми правової освіти населення на 2016-2020 роки, за-
твердженою рішенням міської ради від 27.01.2016 №208.

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, як і в 
минулі роки, виконали план призову на строкову військову служ-
бу в квітні-травні, у серпні та в жовтні-листопаді.

У 2017 році продовжував роботу Штаб допомоги криворізь-
ким військовослужбовцям, які виконують військовий обов’язок, 
створений розпорядженням міського голови 28.07.2014 року.

За зверненнями командування військових частин Криворізь-
кого гарнізону Штабом організовано придбання та доставка в 
район АТО для організації побуту воїнів 9 генераторів електрич-

ного струму, бензо-, електроінструменти та обладнання, а також 
солодощі до свят.

З метою покращення побутових умов військовослужбовців 
у пунктах постійної дислокації організовано та забезпечено 
проведення ремонтів приміщень військових частин на загальну 
суму більше 2 млн. 200 тис. грн., а саме:

– покрівлі боксів для техніки в/ч 3011 НГУ (698 тис. грн.)
– покрівлі казарми №2 17 окремої танкової бригади ЗСУ 

(970 тис. грн.)
– санчастини в/ч Т0400 Державної спеціальної служби тран-

спорту України (450 тис. грн.).

За зверненнями командування військових частин Криворізь-
кого гарнізону та керівництва Криворізького відділу поліції 9 
разів виділялись автобуси для перевезення в зону проведення 
АТО 300 військовиків.

Штабом також надавалась допомога населенню, котре про-
живає в зоні проведення АТО. Так, у зв’язку з небезпекою гума-
нітарної катастрофи у м. Авдіївка через руйнування будинків та 
знеструмлення міста в результаті обстрілів Штабом організова-
на робота по збору та доставці в лютому місяці (3 рейси) для 
мешканців міста будівельних матеріалів, медикаментів, продук-
тів харчування, теплих речей, одягу та ін.

У березні та квітні 2017 року доставлена гуманітарна до-
помога для мешканців смт Новотроїцьке Волновахського р-ну, 
м. Селідово, м. Гірник Донецької обл. Доставлено теплий одяг 
(дитячий та дорослий), взуття, постільну білизну, дитячі іграшки, 
продукти харчування, засоби гігієни, свічки, сірники, одноразо-
вий посуд.

У 2017 році працівниками відділу розглянуті та надані ґрун-
товні відповіді на 331 звернення від громадян міста.

Відповідно графіка проведення робіт з регуляторної проце-
дури відділом розроблений проект регуляторного акта – проект 
рішення міської ради «Про затвердження Правил дотримання 
тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу» та 
аналіз його регуляторного впливу.

На даний час проект рішення доопрацьовується з урахуван-
ням пропозицій, які надійшли від Державної регуляторної служ-
би України.

У наступному році основні зусилля відділу будуть зосеред-
жені на удосконаленні взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з правоохоронними органами, військовими формування-
ми, іншими державними установами виконавчої влади міста в 
питаннях зміцнення законності, правопорядку, захисту інтересів 
держави, охорони прав і свобод громадян.

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

Ключовим завданням департаменту адміністративних послуг 
виконкому Криворізької міської ради (надалі – департамент) у 
2017 році було забезпечення нової клієнтоорієнтованої систе-
ми обслуговування замовників послуг й оцінки якості роботи 
службовців та подальша ефективна реалізація заходів реформи 
у сфері публічних послуг в органах місцевого самоврядування 
Кривого Рогу.

Для реалізації поставленої цілі були визначені такі страте-
гічні пріоритети:

– уніфікація алгоритмів роботи за принципом «просто, до-
ступно, якісно»;

– застосування нових механізмів надання адміністративних, 
інших публічних послуг;

– розвиток нових технологій муніципального менеджменту, 
упровадження нових технологій та інструментів електронного 
урядування.

У 2017 році в місті працювала розгалужена мережа обслу-
говування громадян, підприємців в усіх районах: 24 офіси з на-
дання публічних послуг – Центр адміністративних послуг «Віза» 
(надалі – Центр); 2 офіси з реєстрації нерухомості і бізнесу, 
служби «єдиного вікна» і відділи з реєстрації місця проживання. 
Ними обслуговано 362 462 громадян, суб’єктів господарюван-
ня. Фактично кожен дорослий мешканець міста відчув реформу 
адміністративних послуг на собі особисто. Майже половина всіх 
звернень стосувалася питань реєстрації – «прописки/виписки».

Близько 40% послуг усіх центрів адміністративних послуг 
Дніпропетровщини надаються саме в криворізькій «Візі». 
Асортимент її послуг (273 послуги) у 5 разів більше, ніж в се-
редньому по Україні. 26 служб – підприємств, установ, органі-
зацій – надавачів послуг в місті підписали з міським головою 
Ю.Г. Вілкулом Меморандум про співпрацю у наданні якісних 
послуг мешканцям. Тільки у 2017 році склад Центру «Віза» 
збільшився майже на третину, його поповнили Криворізькі 
об’єднані управління Пенсійного фонду України у Дніпропе-
тровській області, Криворізька південна об’єднана податкова 
інспекція ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, ПАТ 
ДТЕК «Дніпрообленерго», департамент соціальної політики, 
управління з питань реєстрації виконкому Криворізької місь-
кої ради та відділи реєстрації місця проживання громадян ви-
конкомів районних у місті рад.

За підсумками 2017 року зберігається стійка тенденція до 
збільшення чисельності мешканців міста, які через Центр вза-
ємодіють із владою (2013 рік – 31693, 2014 рік – 62533, 2015 
рік – 153453, 2016 рік – 181671, 2017 рік – 190695).

Після прийому повноважень виконкомом міської ради від 
Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби 
України криворіжці визначають значне покращення рівня об-

слуговування, доступність і оперативність послуг, а більше 90% 
замовників реєстраційних послуг звертаються саме до викон-
кому Криворізької міської ради, незважаючи на те, що в місті 
багато інших акредитованих суб’єктів.

Довіра криворіжців саме до «вікон» органів місцевого само-
врядування визначається 85%, а показник якості обслуговування,  

за оцінками незалежних експертів, сягнув 97%.
З метою забезпечення зручностей для замовників послуг се-

ред зроблених нами у минулому році кроків:
– запровадження єдиного переліку публічних послуг, що 

надаються у Центрі, його територіальних підрозділах, через 
віддалені робочі місця адміністраторів та доповнення його 48 
публічними послугами виконкомів районних у місті рад, які до 
цього надавалися через їх «єдині вікна»;

– розроблення Технічного регламенту Центру «Віза», який 
визначає єдині основні технічні вимоги до організації обслуго-
вування відвідувачів Центру;

– затвердження рішенням міської ради від 30.08.2017 
№1950 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2016 №1164 «Про затвердження структури виконавчих 
органів Криворізької міської ради, загальної чисельності апара-
ту міської ради та її виконавчих органів» нової структури вико-
навчих органів міської ради. З 01.11.2017 управління з питань 
надання адміністративних послуг реорганізовано в департамент 
адміністративних послуг, чисельність працівників якого збільше-
но до 50 штатних одиниць, серед яких 90% адміністратори та 
начальники відділів з функціями адміністратора, які працюють 
безпосередньо із заявниками;

– реалізація заходів Програми розвитку нових технологій 
муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг 
та його територіальних підрозділах на 2017-2019 роки (надалі – 
Програма), затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 
№1200, головним завданням якої є створення комфортних умов 
для отримання доступних і якісних адміністративних, інших пуб-
лічних послуг членами територіальної громади міста Кривого 
Рогу шляхом удосконалення системи муніципального менедж-
менту, упровадження нових технологій та інструментів елек-
тронного урядування, електронної демократії в роботі Центру 
та його територіальних підрозділів, що виключають корупційні 
ризики.

Кривий Ріг – перший на Дніпропетровщині, який отримав 
повноваження по оформленню біометричних паспортів від 
Державної міграційної служби України: з липня 2017 прийом 
документів здійснюється у головному офісі Центру «Віза», а з 
грудня – у територіальному підрозділі Центру у Центрально-
Міському районі. Для цього через тендерні процедури в системі 

«Прозоро» придбано 3 комплекти спеціального обладнання, 
налагоджено захищені канали зв’язку в Національній системі 
конфіденційного зв’язку. За звітний період прийнято 2,8 тисячі 
заявок на оформлення паспортів, з яких 99% – для виїзду за 
кордон.

З метою забезпечення попиту криворожан у послугах з 
оформлення документів, що підтверджують громадянство Укра-
їни, відповідно до розпорядження міського голови Ю.Г. Вілкула 
проведено комплекс заходів із забезпечення роботи «Паспорт-
ного офісу» у територіальному підрозділі Центру «Віза» в Інгу-
лецькому районі. 

Слід зазначити, що «Паспортними офісами» Центру «Віза» 
забезпечується наповнення місцевого бюджету – від сплати 
адміністративного збору надійшло близько 603,4 тисячі гри-
вень.

Міським головою Ю.Г. Вілкулом перед нами поставлено за-
вдання – у 2018 році забезпечити відкриття «Паспортних офі-
сів» у кожному територіальному підрозділі Центру.

Офіси послуг влади стали мобільні: закуплені мобільні авто-
матизовані робочі місця адміністраторів – мобільні кейси для 
виїзного обслуговування людей, які не можуть пересуватися (на 

дому, в закладах охорони здоров’я, со-
ціальної сфери тощо). Тільки за грудень 
здійснено близько 40 таких виїздів.

Завершення 2017 року відзначено і стартапом – новим пі-
лотним проектом, першим в Україні: придбано унікальний Мо-
більний трансформер-офіс муніципальних послуг для обслуго-
вування мешканців віддалених мікрорайонів та селищ. Завдяки 
спеціальному автомобілю, обладнаному необхідною офісною 
технікою, телекомунікаційним обладнанням, 3G Інтернет, про-
грамним забезпеченням близько 200 тисяч мешканців зможуть 
отримати якісні адміністративні послуги за місцем проживання 
та роботи. Мешканці Тернівського, Інгулецького районів міста та 
учасники АТО центру реабілітації КЗ «Криворізька міська лікар-
ня №5» ДОР» вже оцінили переваги нового механізму надання 
послуг.

Гаряча телефонна лінія 0-800-500-459, через яку можна за-
мовити послуги поза межами Центру «Віза», є безкоштовною і 
зручною для споживачів.

Кривий Ріг є першим містом в Україні, у якому запровадже-
но пілотний проект надання пакетних послуг, які орієнтовані на 
«життєві ситуації» мешканців міста. На сьогодні в рамках про-
екту надається вже 9 пакетних послуг: «Перші документи но-
вонародженої дитини», «Документи багатодітної родини», «Но-
вий суб’єкт – новий об’єкт», «Розміщення зовнішньої реклами», 
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«Втрата близької людини», «Втрата документів», «Зміна імені», 
«Оформлення документів спадкоємця», «Зміна місця проживан-
ня».

Головне в роботі по реформуванню адміністративних послуг 
–це ефективний зворотний зв'язок влади з громадою. Звичними 
для службовців криворізьких офісів з надання адміністративних 
послуг стали зустрічі з громадськими організаціями, органами 
самоорганізації населення, молоддю, в трудових колективах, 
особливо із мешканцями віддалених мікрорайонів.

Набирає все більше популярності серед замовників послуг 
інтерактивне опитування «Активний громадянин» на офіційно-
му веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комі-
тету. Більше 90% активних криворіжців вже готові рекоменду-
вати послуги органів місцевого самоврядування своїм родичам 
і друзям.

Протягом звітного періоду для реалізації завдань Програми, 
зручностей замовникам послуг, скорочення витрат їх часу впро-
ваджено заходи:
модернізована версія програм-

ного продукту «Електронна черга» з 
можливістю попереднього запису на 
прийом до адміністраторів, як безпо-
середньо в приміщенні Центру «Віза», 
так і віддалено, через мережу Інтер-
нет;
в рамках модернізації програм-

ного продукту, що дозволяє конт-
ролювати термін надання послуг та 
повідомляти заявників про готовність 
послуги запровадженим сервісом СМС-
інформування, продовжується його 
вдосконалення для можливості заяв-
нику відслідковувати стадію розгляду 
документів;
створені зручності для відвід-

увачів Центру «Віза»:
для прийому відвідувачів з вадами слуху 3 робочі місця 

обладнані приладдям для прослуховування аудіозапису рей-
тингових послуг;

створено робоче 
місце для самообслу-
говування відвідува-
чів;
біля входу вста-

новлена велопарковка;

в приміщенні встановлено 
поштомат, розміщено відділення 
банківської установи
збільшено кількість послуг в ре-

жимі on-line: вже 23 послуги можна 
одержати криворіжцям, не виходячи 
з дому або офісу через сайти: Мініс-
терства юстиції 
України (https://
kap.minjust.gov.
ua/), Держгеока-
дастру України 

(https://e.land.gov.ua/services), Державної 
архітектурно-будівельної інспекції Укра-
їни (https://e-dabi.gov.ua/), Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
(https://e-eco.gov.ua/site/predeclaration) 
та через портал Державних послуг iGov 
(https://igov.org.ua/). Продовжується ро-
бота над інтеграцією on-line послуг через 
сервіс «Приват24»;
підготовлені та видані збірники «Ваш 

Центр послуг: просто, доступно, якісно» 
та «Путівник соціальних послуг» з ураху-
ванням інноваційних пілотних пакетних 
послуг та пілотного проекту «Ростемо 

разом» (починаючи з па-
кетної послуги «Перші до-
кументи дитини», з ростом 
дитини Центр надавати-
ме інші адміністративні 
та публічні послуги);

постійне вивчення думки криво-
ріжців для врахування пропозицій, 
критики та побажань з використанням 
сервісу «швидкого переходу» за допо-
могою QR-коду:
за сприяння Постійної 

комісії міської ради з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва проведено 
опитування та проаналізо-
вано рівень свобод і мож-
ливостей бізнесу в Криво-
му Розі (участь взяли 469 
респондентів): узагальнений індекс свобод і можливостей зріс 
з 0,94 до 1,44;
в рамках інформаційно-медійного супроводу діяльності 

Центру:
запроваджено краудсорсінг-проект «Ваш Центр послуг: 

просто, доступно, якісно» з метою вивчення думки кожного кри-
воріжця;
проведено виставки послуг підприємств, організацій, 

установ, повноважні представники яких беруть участь у роботі 
Центру «Віза»; сходи мешканців віддалених мікрорайонів, сіл, 
селищ; промоційні акції;

забезпечено регулярне інформування мешканців через 
засоби масової інформації, у тому числі шляхом розміщення 
інформації на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради 
та її виконкому: про новації Центру, завантаженість по днях та 
годинах тижня, статистику наданих послуг тощо;

організовано флеш-моби до Дня вишиванки, Дня захисту 
дітей, Дня молоді та Нового року; день відкритих дверей для 
школярів, день «Гарячого телефону»;
через систему «Прозоро» придбано 

серверне обладнання для оптимізації 
та підвищення надійності роботи інфор-
маційно-комунікаційної системи Центру 
«Віза», забезпечення максимально ста-
більного функціонування, поліпшення 
захисту від збоїв та здатності швидкого 
поновлення працездатності системи, під-
тримка належного ступеня захищеності;
придбано рідери для зчитування 

інформації з ID-картки – документів, що 
підтверджують громадянство України, 
якими забезпечено всіх адміністраторів;
в «паспортному офісі» Центру «Віза» 

встановлені прилади оперативного конт-
ролю достовірності документів;
розроблено та впроваджено перший 

етап інтерактивних інструкцій «Інтерак-
тивний гід» за пріоритетними послугами 
– надійний путівник для мешканців міста;
забезпечено функціонування мо-

більного додатку «Ваш Центр «Віза» для 
гаджетів криворіжців з можливостями по-
передньої реєстрації в електронній черзі;

запроваджено єдину систему керування чергою (встанов-
лено електронну чергу в територіальних підрозділах «Візи», на 
веб-порталі та в інформаційних кіосках тощо) та розширено її 
функціональні можливості шляхом інтеграції системи оцінки 
якості обслуговування;
реалізовано перший етап створен-

ня електронного архіву – структурованої 
електронної бази даних та реєстру справ 
для зберігання, опрацювання та обігу до-
кументів між Центром «Віза» та суб’єктами 
надання послуг, а також зі швидким доступом до «електронного 
читального залу».

Влада готова до діалогу в пошуку найефективніших рі-
шень, а небайдужість криворіжців спонукає на добрі справи. 
Попереду – нові амбітні плани, мета яких – підвищення якості 
обслуговування мешканців. Саме довіру мешканців визначає 
якість послуг влади.

Директор департаменту адміністративних послуг 
виконкому Криворізької міської ради 

Н. РОМАНОВСЬКА

Офіційно

Звіт про роботу управління по роботі зі зверненнями громадян 
виконкому міської ради

У 2017 році до керівництва виконкому міської ради надій-
шло 40514 звернень, у порівнянні з 2016 роком кількість звер-
нень зменшилася на 11%, з них 10 585 письмових звернень, на 
особистому прийомі отримано 1 091 звернення, від державної 
установи «Урядовий контактний центр» надійшло – 13  228 
звернень, від контакт-центру «Гаряча лінія голови облдержад-
міністрації» – 8 459, телефонних звернень до міського голови 
отримано 2 191, електронних звернень на портал «Криворізь-

кий ресурсний центр» – 4 960. (Діаграма 1)
Основними питаннями у зверненнях, що надійшли до керів-

ництва виконкому міської ради, були: надання послуг мешкан-
цям будинків (водо-, тепло-, електро-, газопостачання, зовнішнє 
освітлення, ремонт доріг, обрізка сухостою, вивіз сміття тощо ) 
– 23 133 (57,4%), соціального захисту (насамперед це питання 
надання матеріальної допомоги) – 8 976 (22,3% від загальної 
кількості), охорони здоров’я – 2 234 (5,5%), транспорту і зв’язку 

– 999 (2,5%), земельних відносин – 979 (2,4%), освіти – 684 
(1,7%), житлової політики – 660 (1,6%). (Діаграма 2)

Найактуальнішими питаннями постачання послуг мешканцям 
будинків були водо- та газопостачання. Порівняно з 2016 ро-
ком кількість звернень з питань водопостачання збільшилася на 
45% і складає 5199, з питань газопостачання дещо зменшилася, 
але залишається досить значною і складає 3  950 звернень. З 
питань електро- та теплопостачання відзначається зменшення 
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на 51% та 13% відповідно.
Продовжує збільшуватися кількість заяв щодо надання мате-

ріальної допомоги, це в першу чергу пов’язано з недостатністю 
коштів на медичне лікування та погіршення життя населення 
в цілому. Кількість таких звернень за 2017 рік склала 7  113, 
для співставлення у 2014, 2015 та 2016 роках складала 3585, 
5872 та 6515 відповідно. З метою підтримки мешканців міста, 
які опинилися у скрутному становищі, міською владою постійно 

збільшується загальний обсяг матеріальної допомоги 
мешканцям міста. (Діаграма 3)

Протягом минулого року надійшло 2191 телефонне 
звернення до міського голови. Більше 75% питань, з 
якими зверталися мешканці, стосувалися надання жит-
лово-комунальних послуг. Питання, які потребували 
термінового розгляду, вирішувалися в оперативному 
порядку. Насамперед це питання прочищення квар-
тальної каналізації, антисанітарного стану підвального 
приміщення, порушення благоустрою прибудинкової 
території. Диспетчерам відповідних служб надавала-
ся у телефонному режимі інформація про проблемне 
питання, потім з’ясовувався стан його виконання. Щодо 
питань, які потребували довгострокового вирішення, – 
ремонт покрівлі, знесення сухостійних дерев, віднов-
лення зовнішнього освітлення оформлювалася картка 
телефонного звернення, яка надавалась на розгляд 
міському голові та направлялася за його резолюцією 

до виконавців. Розгляд таких звернень здійснюється у відпо-
відності до Закону України «Про звернення громадян». Прово-
дилося багато роз’яснювальної роботи щодо 
вирішення проблемних питань мешканців і 
надавалась необхідна інформація про підпри-
ємства – надавачі послуг (дні, години прийому, 
адреси підприємств) та інша інформація, акту-

альна для мешканців міста.
Важливим напрямом в організації робо-

ти зі зверненнями громадян були перевірки 
якості виконання робіт та рівня задоволе-
ності заявників вирішенням проблемних 
питань. Після виконання робіт у телефонній 
розмові із заявником або з виїздом на місце 
з’ясовувалися факт виконання робіт, їх якість 
та рівень задоволеності заявника розглядом 
звернення.

Популярними серед мешканців міста 
були електронні звернення, що надходили 
на портал «Криворізький ресурсний центр», 
насамперед завдяки легкій та доступній 
формі реєстрації і можливості самостійно 
відстежувати виконання звернення. До роз-
ділу «Центр звернень» надійшло 4960 звернень.

На офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її 
виконавчого комітету забезпечено можливість розміщення 

громадянами електронних петицій до міської ради та їх під-
тримки. За минулий рік надійшло 63 петиції, з них 3 набрали 
необхідну кількість голосів і були внесені на розгляд міської 
ради. Від громадського об’єднання надійшло 20 петицій, що на-
брали необхідну кількість голосів і також були розглянуті місь-
кого радою.

Працівниками управління по роботі зі зверненнями грома-
дян систематично здійснювалися перевірки проведення осо-
бистих прийомів громадян керівниками підприємств – надава-
чів комунальних послуг та ведення діловодства за зверненнями 
громадян, щотижневі моніторинги, які розміщувалися на офіцій-
ному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого ко-
мітету. Крім того, щотижнево та щомісячно проводилися аналізи 
звернень громадян, результати яких разом з актуальними для 
мешканців питаннями оперативно доповідалися керівництву 
виконкому.

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 міської ради   

В. ЧОРНИЙ

Офіційно

Діаграма 3

Звіт про роботу відділу з питань захисту прав споживачів  
апарату міської ради і виконкому

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської 
ради і виконкому спрямовує свою діяльність на дотримання 
законних прав громадян як споживачів продукції (товарів, ро-
біт, послуг).

Пріоритетними напрямками роботи є розгляд звернень гро-
мадян і консультування їх з питань захисту прав споживачів, 
забезпечення в межах повноважень, наданих органам місце-
вого самоврядування, контролю за дотриманням суб’єктами 
господарювання вимог законодавства про захист прав спожи-
вачів, поширення споживчих знань та систематичне інформу-
вання про стан захисту прав споживачів товарів (робіт, послуг) 
населення міста.

Органам місцевого самоврядування відповідно до ст. 30 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делего-
вано повноваження щодо здійснення контролю за дотриман-
ням законодавства про захист прав споживачів. Але, правове 
забезпечення контрольної функції на цей час не закріплено 
жодним нормативно-правовим актом.

За інформацією Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України будуть внесені зміни до Закону України «Про 
захист прав споживачів» щодо розмежування повноважень 
структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів 
місцевих органів виконавчої влади та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного контролю за додержанням законодавства про захист 
прав споживачів.

Повноваження щодо здійснення перевірок у суб`єктів гос-
подарювання щодо якості продукції, дотримання ними правил 
торгівлі й надання послуг та застосування штрафних санкцій у 
разі виявлення порушення прав споживачів належить виключ-
но до Держпродспоживслужби України.

Однак, для розгляду скарг споживачів даній службі, необ-
хідне отримання згоди від організації вищого рівня на пере-
вірку фактів, викладених у зверненнях громадян. Довготри-
вале отримання згоди та направлення на перевірку не дають 
можливості оперативно врегульовувати споживчі спори, не-
гайно призупиняти продаж неякісної, фальсифікованої про-
дукції, непридатної до споживання.

Крім цього, у зв’язку з ненаданням Держпродспожив-
службою України на території нашого міста консультацій та 
роз’яснень з питань захисту прав споживачів, збільшилася 
кількість звернень громадян до місцевої влади та збільшилося 
навантаження в питаннях розв’язання спорів між споживачами 
й суб’єктами господарювання.

Незважаючи на зазначене, міська влада намагається забез-
печити ефективне вирішення питань, пов’язаних із захистом 
прав і інтересів мешканців міста.

Так, за цей рік з питань захисту прав споживачів звернуло-
ся 1046 громадян: на особистий прийом – 830 громадян, що 
складає 79% від загальної кількості звернень, письмово – 159 
(15%), електронною поштою – 57 (6%). Кожного дня за теле-

фоном «гарячої лінії» отримують консультацію понад 15 осіб.
Як свідчить аналіз звернень громадян, 5% їх стосується 

якості продовольчих товарів; 58% – якості непродовольчих 
товарів; 34% – якості наданих послуг (робіт), 3% – якості об-
слуговування.

Для оперативного розгляду звернень громадян направлено 
понад 100 листів до суб’єктів господарювання (продавців то-
варів, надавачів послуг).

Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної 
функції органів місцевого самоврядування на даний час не 
закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість 
питань вирішено на користь споживачів (понад 97%) на суму 
понад 170 тис. грн., у інших випадках надано роз’яснення від-
повідно до норм чинного законодавства України.

Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд 
звернення громадян (3%). Це відсутність розрахункових до-
кументів, що засвідчують факт купівлі (замовлення) продукції, 
відсутність чітких договірних відносин між споживачем та ви-
конавцем робіт (послуг), неможливість визначити місцезнахо-
дження суб’єкта господарювання.

Є випадки, коли мешканці міста, а це в основному люди 
похилого віку, потерпають від дій шахраїв, купуючи товари за 
рекламними візитками-листівками, отриманими в невідомих 
осіб на вулицях міста, за об’явами, розміщеними на зупинках, 
фасадах будинків тощо. Це стосується продажу товарів, які ви-
дають за вироби медичного призначення, що нібито сприяють 
поліпшенню здоров’я або фізичного стану, надання послуг з 
установки склопакетів, ремонту меблів й побутової техніки, 
перевезення пасажирів тощо.

До вирішення проблемних питань городян залучаються 
представники мас-медіа, правоохоронних органів, фахівці 
торгово-промислової палати й лабораторії з контролю якості 
лікарських засобів та медичної продукції, центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

З урахуванням проблемних питань активізована робота з 
попередження надходження на споживчий ринок міста нея-
кісної та небезпечної продукції, дотримання суб’єктами госпо-
дарювання правил торгівлі й надання послуг та недопущення 
порушень прав споживачів і їх інтересів.

Забезпечено систематичний моніторинг стану споживчого 
ринку, яким за цей період охоплено понад 500 об’єктів бізнесу, 
що дає можливість оцінити якість продукції й рівень торго-
вельного обслуговування в місті відповідно до вимог чинного 
законодавства України, рівень споживчої задоволеності.

Відділ постійно бере участь у рейдових заходах із встанов-
лення фактів незаконного продажу алкогольних напоїв, пива, 
тютюнових виробів в об’єктах бізнесу, організованих міською 
робочою групою з питань обігу алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів.

Є випадки недотримання суб’єктами господарювання пра-
вил торгівлі й надання послуг (умов температурних режимів 

зберігання продукції, її маркування, оформлення цінників, 
застосування контрольних вагів, надання розрахункових до-
кументів тощо).

Проведені спостереження свідчать про необхідність підви-
щення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й без-
пеки товарів і надання послуг, отримання повної, достовірної 
та своєчасної інформації про продукцію та її виробника (ви-
конавця, продавця), правильності розрахунків за придбану 
продукцію тощо.

Аналіз звернень громадян свідчить, що одною із причин 
виникнення скарг споживачів є недостатній рівень правової 
обізнаності норм законодавства як громадян-споживачів, так 
і суб’єктів господарювання.

Тому основна робота спрямована на підвищення свідомості 
суб’єктів господарювання в питаннях дотримання ними прав і 
інтересів споживачів, а також на посилення пильності та обач-
ності громадян-споживачів при виборі продукції (товарів, ро-
біт, послуг).

З початку поточного року спільно з виконкомами районних у 
місті рад проведено понад 500 інформаційно-роз’яснювальних 
заходів: консультацій, навчань, семінарів, виступів на теле- та 
радіопередачах, надання інтерв’ю представникам місцевих 
мас-медіа.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей:
– у навчальних закладах, де організовуються тематичні 

ігрові програми з моделюванням реальних споживчих ситуа-
цій, що сприяють вихованню грамотної споживчої поведінки 
та правової культури;

– у Територіальних центрах соціального обслуговування 
одиноких непрацездатних громадян, у районних радах вете-
ранів, де літнім громадянам надаються поради, застереження з 
актуальних питань, пов’язаних з особливостями продажу лікар-
ських засобів, виробів медичного призначення, і з загрозою 
самолікування, з укладанням договорів про надання спожив-
чого кредиту, замовлення послуг різного характеру тощо;

– на ринках міста, де надається оперативна консультацій-
на допомога споживачам і продавцям у вирішенні нагальних 
проблем, пов’язаних з усуненням виявлених у товарі недоліків, 
його обміном або поверненням сплачених коштів.

Важливим аспектом роботи є щорічна підтримка низкою 
заходів міжнародного споживчого руху, ініціатив науковців 
й місцевих громадських організацій (об’єднань) захисту прав 
споживачів.

Для тих городян, які володіють навичками роботи в мережі 
Інтернет, на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради 
створена сторінка з питань захисту прав споживачів, розміще-
но понад 300 актуальних інформацій, корисні поради, зразки 
заяв-претензій, рекомендації суб’єктам господарювання.

Мешканцям міста надано поради та застереження щодо 
придбання продовольчих й непродовольчих товарів, замов-
лення будь-яких послуг.

Найбільш актуальні питання,  
порушені у зверненнях громадян у 2017 році

Діаграма 2

Кількість звернень громадян  
до керівництва виконкому міської ради

Діаграма 1
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 Звіт про роботу юридичного управління  
виконкому міської ради

Юридичне управління виконкому міської ради 
(надалі – Управління) є структурним підрозділом 
виконавчого комітету міської ради, основними 
завданнями та функціями якого є:

1) організація правової роботи у виконкомі 
міської ради відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України;

2) представництво, захист прав і законних 
інтересів територіальної громади міста Кривого 
Рогу в особі міської ради та її виконавчих органів, 
в межах наданих повноважень;

3) оптимізація доступу суб’єктів господарюван-
ня та громадян до інформаційних ресурсів міста, 
віднесених до його компетенції, шляхом підви-
щення рівня їх відкритості за рахунок створення 
нових можливостей і зручностей, забезпечення 
зворотного зв’язку.

У своїй діяльності Управління керується 
Конститу цією України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про звер-
нення громадян» та «Про доступ до публічної 
інформації», указами та розпорядженнями Пре-
зидента України, постановами Верховної Ради України, по-
становами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерств України, рішеннями міської ради та її ви-
конавчого комітету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ 
ISO/ІЕС 27001:2015, Регламентами Криворізької міської ради 
та виконавчого комітету Криворізької міської ради та іншими 
нормативно-правовими актами.

Діяльність Управління здійснюється на підставі, у межах 
повноважень і в спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України за трьома основними напрямами:

– правове забезпечення роботи у виконкомі міської ради;
– претензійно-позовна робота;
– здійснення інформаційно-аналітичної роботи, пов’язаної 

з упровадженням нового законодавства.
Одним з найбільш доступних та поширених засобів захисту 

громадянами своїх прав є звернення зі скаргами, зауважен-
нями та пропозиціями до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, громадських організацій, підприємств, уста-
нов, організацій, засобів масової інформації, посадових осіб 
відповідно до їх функціональних обов’язків.

На виконання вимог чинного законодавства щодо консти-
туційних прав громадян на звернення до органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, а також на доступ до 
публічної інформації, в Управлінні на постійній основі здій-
снюється робота із всебічного, повного, об’єктивного та своє-
часного розгляду звернень, листів, скарг та пропозицій, а також 
інформаційних запитів громадян та юридичних осіб, у тому 
числі тих, що надходять через офіційний веб-сайт виконкому 
Криворізької міської ради та на портал «Криворізький ресурс-
ний центр», а також беруть участь в опрацюванні електронних 
петицій, адресованих міській раді та її виконкому.

Також Управлінням здійснюється опрацювання кореспон-
денції, яка надходить до міської ради та її виконкому від орга-
нів державної влади, органів та підрозділів прокуратури, Націо- 
нальної поліції, Служби безпеки України, листів-звернень від 
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконко-
му міської ради, виконкомів районних у місті рад, депутатських 
та адвокатських запитів, а також листів та запитів підприємств, 
установ і організацій міста різних форм власності.

На постійній основі Управлінням здійснюється розгляд про-
ектів рішень, що вносяться на розгляд міської ради та її викон-
кому, розпоряджень міського голови та їх аналіз. При цьому, у 
разі необхідності, надаються консультації, зауваження та про-
позиції щодо їх доопрацювання згідно з чинним законодав-
ством України.

У разі звернення до спеціалістів Управління, надається 
допомога (методична та практична), відповідні консультації 
працівникам відділів, управлінь та інших виконав-
чих органів міської ради з правових питань, що 
виникають у їх практичній діяльності, пов’язаній з  
виконанням покладених на них завдань та функціо- 
нальних обов’язків.

У 2017 році Управлінням було опрацьовано 
вхідної документації у кількості 3332 шт., пере-
важну більшість якої становить кореспонденція від 
органів судової влади та Державної виконавчої 
служби.

Опрацювавши вищезазначену документацію 
було підготовлено 1777 письмових відповідей.

У відсотковому співвідношенні загальну кіль-
кість опрацьованої за рік вхідної кореспонденції 
можна привести у вигляді діаграми таким чином:

Спеціалісти Управління неодноразово брали участь у засі-
даннях постійних комісій міської ради, постійних і тимчасових 
комісій її виконкому, у громадських обговореннях регулятор-
них актів та ін., а також у засіданнях робочих груп з прове-
дення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський 
бюджет». Крім того, спеціалісти Управління брали участь у роз-
робці Статуту територіальної громади міста Кривого Рогу.

Управління активно долучається до опрацювання та вирі-
шення актуальних питань діяльності міської ради та її викон-
кому, які порушуються на галузевих нарадах, засіданнях, а та-
кож бере активну участь у розробці перспективних напрямів 
і планів розвитку міста, шляхом внесення пропозицій на під-
ставі вивчення та аналізу законодавства із актуальних питань.

Відстеження, опрацювання та практичне застосування но-
вого законодавства України, здійснення інформаційно-аналі-
тичної роботи є невід’ємною складовою роботи Управління. 
Постійно, Управлінням інформуються, повідомля-
ються до відома з можливістю ознайомлення пра-
цівники відділів, управлінь, інших виконавчих ор-
ганів міської ради з змінами у законодавчій базі 
держави. За необхідності надаються пропозиції під 
час розробки нових та рекомендації щодо удоско-
налення діючих актів міської ради та її виконкому. 
Крім того, Управлінням здійснюється робота щодо 
ефективного планування та посилення роботи з 
медіа-підтримки, що проводяться органами місце-
вого самоврядування по забезпеченню стабільної 
життєдіяльності міста.

Управління здійснює представництво, захист 
прав і законних інтересів територіальної громади 
міста Кривого Рогу в особі міської ради та її вико-
навчих органів. Зазначена діяльність реалізується 
шляхом ведення позовної роботи. Управління здій-
снює підготовку та юридичний супровід судових 
справ, у яких Криворізька міська рада, її виконком, 
відділи, управління виступають позивачами, відповідачами, 
третіми особами.

За звітний період спеціалісти управління брали участь у 
розгляді 527 справ різних категорій, що були предметом роз-
гляду судів загальної та спеціальної юрисдикції всіх рівнів, 
провадження по яким порушено в 2017 році та в попередні 
періоди:

– 340 судових справ в порядку цивільного судочинства, 
предметом спору по яким було визнання часток у спільному 
майні, визнання права власності за набувальною давністю 
щодо об’єктів індивідуальної житлової забудови, усунення 
перешкод у користуванні власністю, установлення фактів, що 

мають юридичне значення та ін.;
– 63 справи в порядку адміністративного судочин-

ства, а саме щодо оскарження рішень, дій чи безді-
яльності Криворізької міської ради або її виконавчих 
органів;

– 55 справ в сфері земельних відносин: стягнення 
заборгованості з орендної плати за землю, стягнення 
збитків, повернення земельних ділянок тощо;

– 69 судових справ щодо інших правовідносин: 
витребування транспортних засобів, спори в сфері ре-
єстрації права власності на нерухоме майно, визнання 
права власності за набувальною давністю, оскарження 
результатів конкурсу на право оренди нежилого при-
міщення тощо. 

Слід зазначити, що результати розгляду вказаних 
судових справ не приводили до порушення інтересів 
територіальної громади міста та переважною біль-
шістю рішень судами було відмовлено в задоволенні 
позовних вимог суб’єктів на користь органу місцевого 
самоврядування.

Кількість судових засідань, у справах які зазначені 
попередньо, становить близько 1683, у тому числі май-

же 400 судових засідань за межами території міста.
Крім того, спеціалістами Управління здійснюється претен-

зійно-позовна робота, 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 судо-
вих органів майнового характеру, ухвалених впродовж 2017 
року, до міського бюджету підлягають стягненню 2 054 962,3 
грн., з яких за правовідносинами, що виникли у сфері:

– 1 904 953,17 грн. –використання земель міста;
– 150 009,13 грн. – комунальної власності міста.
Окремо необхідно зазначити, що за звітний період за за-

явами боржників було переглянуто раніше винесені судові 
рішення по 6 справах у зв’язку з нововиявленими обставинами 

на суму 371267,23 грн., за результатами перегляду ухвалені 
рішення на користь Криворізької міської ради та підтвердже-
но правомірність стягнення до міського бюджету зазначених 
грошових коштів.

За рішеннями судів у сфері немайнових відносин впродовж 
2017 року було повернуто із користування юридичних та фі-
зичних осіб – 9 земельних ділянок та 4 об’єкти комунальної 
власності міста.

За наслідком проведення позитивної позовної роботи 
передано до комунальної власності територіальної громади 
міста Кривого Рогу 13 об’єктів нерухомості, які визнано без-
хазяйним майном та 11 об’єктів – відумерла спадщина.

На кінець звітного періоду в провадженнях всіх судо-
вих органів перебуває 211 справ за участю Криворізької 
міської ради та її виконавчих органів в якості позивача, 
відповідача та третьої особи, враховуючи спори, що зна-
ходяться в стадії оскарження.

З метою виконання судових рішень, Управлінням, за 
мірою надходжень, направляються виконавчі документи 
до відповідних органів державної виконавчої служби.

Так, за 2017 рік виконано 30 судових рішень в сфері 
земельних правовідносин та комунальної власності міста, 
з них: 18 майнових – на загальну суму 858 594,44 грн., 
крім того 12 немайнових – щодо зобов’язань про повер-
нення до комунальної власності міста об’єктів нерухомості. 

Начальник юридичного управління  
виконкому міської ради В. ГОЖІЙ

Офіційно
На порталі «Криворізький ресурсний центр» (krogerc.info) 

функціонує ресурс Центр-«Контакт», де можна поставити пи-
тання щодо захисту прав споживачів та у короткі терміни отри-
мати відповідь.

Сподівання громадян на позитивне розв’язання проблем-
них питань суттєво зростають, адже вони вирішуються в ко-
роткий термін: 59% звернень розглянуто за 1 – 2 дні; 22% – у 
термін від 3 до 7 днів; 9% – від 8 до 15 днів.

Завдяки проведенню інформаційно-роз’яснювальних захо-
дів, забезпечено загальнодоступність і відкритість інформації 
у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень інформо-

ваності та правової обізнаності споживачів щодо їх законних 
прав та рівень правової грамотності суб’єктів господарювання.

Створено умови доступу до інформації про роботу щодо 
захисту прав споживачів, результати якої постійно висвітлю-
ються на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької місь-
кої ради.

Скерувати роботу задля задоволення потреб і сподівань 
місцевої громади також дозволяє впроваджена відповід-
но до міжнародних стандартів система управління якістю та 
розроблені методики процесів: «Розгляд звернень громадян», 
«Інформаційно-роз’яснювальна робота», «Контроль за дотри-

манням законодавства про захист прав споживачів», «Взаємо-
дія з мас-медіа».

Виконуючи державні обов’язки, відділ і надалі буде всебіч-
но захищати порушені права споживачів та відстоювати їх ін-
тереси. У планах діяльності на 2018 рік – продовження профі-
лактичної роботи із запобігання порушенню законних прав та 
інтересів споживачів, упровадження нових її форм і методів.

Начальник відділу  
з питань захисту прав споживачів  
апарату міської ради і виконкому  

Н. САВЕНКО
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Звіт про роботу відділу  
з питань внутрішньої політики  

апарату міської ради і виконкому
Робота відділу з питань внутрішньої політики апарату місь-

кої ради і виконкому протягом року була спрямована на ре-
алізацію державної й місцевої політики в напрямі аналізу й 
прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів у місті, 
сприяння органам місцевого самоврядування в роботі з гро-
мадськими організаціями, політичними партіями, релігійними 
громадами, узагальнення громадської думки та реагування 
різних верств населення на актуальні питання суспільного 
життя, здійснення постійного моніторингу громадсько-по-
літичних настроїв населення, аналіз діяльності структурних 
утворень політичних партій та інститутів громадянського сус-
пільства в місті.

Зі змінами в політичній структурі держави і місцевих гро-
мад упровадження внутрішньої політики набуває все більшого 
значення. Сьогодення вимагає від органів місцевого самовря-
дування відкритості, гласності, доступності, тому відділом були 
визначені пріоритети в роботі по взаємодії з громадськістю, 
а саме: запровадження постійного діалогу, тісна співпраця з 
інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань 
місцевого значення, важливих питань державного й суспіль-
ного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-
правових актів.

З метою вчасного та якісного донесення актуальної інфор-
мації до мешканців міста діяльність міської ради та її виконав-
чого комітету постійно висвітлюється за допомогою сучасних 
методів інформування, у тому числі в мережі Інтернет.

Щорічно в місті суттєво змінюється кількість партійних і 
громадських організацій. Так, за інформацією головного тери-
торіального управління юстиції у Дніпропетровській області 
в Кривому Розі легалізовано 930 громадських організацій 
(об’єднань), зареєстровано 622 структурні утворення політич-
них партій.

Протягом звітного періоду інститутами громадянського сус-
пільства в місті було проведено більше 300 культурно-масових 
і просвітницьких заходів, акцій, приурочених до знаменних та 
пам’ятних дат, пікетів, мітингів тощо. У межах повноважень від-
ділом здійснювався моніторинг проведення мирних зібрань, 
контроль за забезпеченням дотримання чинного законодав-
ства при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій, демонстра-
цій та інших масових заходів. Результати моніторингу свідчать 

про підвищення рівня політичної та громадської активності. 
Підкреслимо, що в місті дотримуються конституційних норм 
щодо забезпечення прав і свобод громадян під час різнома-
нітних масових заходів, мирних зібрань громадян.

У місті значно розширилася мережа релігійних громад. Усі 

голови релігійних організацій міста, шляхом конкретних справ, 
демонстрували бажання співпраці у вирішенні суспільних проб- 
лем, участі у соціальних та культурно-просвітницьких проек-
тах. У межах компетенції, визначеної чинним законодавством, 
органи місцевого самоврядування забезпечують виконання 
та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, 
віросповідання та релігійні організації, з метою встановлення 
відповідності фактичної діяльності релігійних організацій з ді-
яльністю, обумовленою 
їх статутами, недопу-
щення нанесення шкоди 
життю, здоров’ю грома-
дян, порушення їх прав 
і свобод відвідуються 
богослужіння та збори 
громад.

Загалом релігійна 
ситуація в місті стабіль-
на. Усі релігійні громади 
знаходять шляхи кон-
структивного міжконфе-
сійного діалогу, спрямо-
ваного на порозуміння. 
Порушень законодавства 
про свободу совісті та 
релігійні організації не 
зафіксовано.

Протягом звітного 
періоду значна увага в 
роботі відділу була спря-
мована на реалізацію 
заходів з інформуван-
ня населення про певні 
проблеми, питання, які 
розв’язуються, рішення, 
що приймаються або повинні бути прийняті органами влади 
у відповідній галузі. З цією метою у місті проводилися Єдині 
дні інформування населення. У 2017 році було заплановано й 
проведено 12 Єдиних днів інформування (84 інформаційні ак-
ції), у межах яких пройшли інформаційні зустрічі, лекції, бесіди 

на підприємствах, в установах, організа-
ціях і навчальних закладах. Традиційно 
в центрі інформаційної акції – базові 
заходи, що проводяться в усіх районах 
міста, на яких висвітлюються актуальні 
питання та обговорюються проблеми, що 
турбують громадськість. Додатково, з ме-
тою охоплення більшої аудиторії містян, 
методичні матеріали направлялися для 
ознайомлення і обговорення у трудо-
ві колективи підприємств різних форм 
власності, установ, закладів і організацій 
міста, розміщувалися на офіційних веб-
сайтах виконкомів міської та районних 
у місті рад. За звітній період аудиторія 
Єдиних днів інформування населення 
склала більше 185 тис. чоловік.

З метою консолідації суспільства, 
підвищення громадянської свідомості, 
збереження історичної пам’яті та на-
ціонально-культурних традицій у 2017 
році відділом проводилася робота щодо 
організації, координації та проведення 
урочистих, тематичних заходів з відзна-
чення державних свят та знаменних дат, 
організовувалися загальноміські урочис-
ті заходи та церемонії покладення квітів 
до пам’ятників відомим державним ді-
ячам з нагоди Дня Соборності України, 
річниці від дня народження Т.Г. Шевчен-
ка, Дня Конституції України, Дня Держав-
ного 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 загальнодержавних, 
міських свят, визначних подій, фестивалях постійно залучалися 
представники інститутів громадянського суспільства.

Протягом 2017 року на виконання Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» відділ забезпечував оприлюд-

нення на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та 
її виконавчого комітету звітів щодо задоволення запитів на 
інформацію, щотижнево узагальнюючи інформацію про над-
ходження інформаційних 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 інформаційними запитами, що дає можливість громадянам 
отримати інформацію, надавши запити у зручних для них 
формах (усній, письмовій (поштою, факсом, телефоном, елек-
тронною поштою). У 2017 році подано 698 запитів на інфор-
мацію. Найбільше запитів надіслано електронною поштою – 
353 (50,6%), надано особисто запитувачами інформації – 290 
(41,6%), поштою – 54 (7,7%), телефоном – 1 (0,1%).

Від фізичних осіб прийнято 458 (65,6%) запитів, від юри-
дичних осіб, об’єднань громадян – 240 (34,4%).

Запитувачів цікавила інформація такого характеру:
– про діяльність органів місцевого самоврядування – 170 

запитів (24,4%);
– з питань комунального господарства – 92 (13,2%);
– освіти – 81 (11,6%);
– розпорядження бюджетними коштами – 57 (8,2%);
– земельних відносин – 50 (7,2%);
– охорони здоров’я – 39 (5,6%);
– транспорту і зв’язку – 37 (5,3%);
– реалізації житлової політики – 35 (5%);
– правової інформації, забезпечення законності та право-

порядку – 31 (4,4%);
– про стан довкілля – 22 (3,2%);
– економічної, інвестиційної політики, підприємства – 19 

(2,7%);
– соціального захисту – 18 (2,6%);
– культури, охорони культурної спадщини – 14 (2%);
– питання сім’ї, дітей, молоді – 8 (1,2%); тощо.
Усі запити розглянуті структурними підрозділами викон-

кому міської ради, відповіді запитувачам інформації надані 
без порушень термінів виконання. 83 запити (11,9% від за-
гальної кількості) відповідно до ч. 3 статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» направлено за належ-
ністю.

У 2018 році робота відділу буде спрямована на активіза-
цію дій щодо налагодження ефективної взаємодії органів 
місцевого самоврядування з представниками інститутів гро-
мадянського суспільства, забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики на місцевому 
рівні, конструктивного діалогу з представниками громадських, 
політичних та релігійних організацій, залучення все більшої 
кількості представників територіальної громади до вирішення 
актуальних питань життєдіяльності міста.

Начальник відділу з питань внутрішньої політики 
апарату міської ради і виконкому  

Т. МЕДВІДЬ

Звіт про роботу відділу стратегії розвитку  
електронних інформаційних ресурсів міста  

апарату міської ради і виконкому
Основними завданнями та функціями відділу є організація 

та координація заходів з розвитку й підтримки в актуальному 
стані електронних інформаційних ресурсів міста. Створення 
зручних умов для вільного та рівного доступу суб’єктів госпо-
дарювання, громадян, органів місцевого самоврядування, ін-

ших зацікавлених осіб до актуальної і достовірної інформації 
з усіх напрямів життєдіяльності міста. Забезпечення відкрито-
го ефективного зворотного он-лайн зв’язку між мешканцями 
міста й владою за допомогою сучасних інноваційних інформа-
ційних технологій.

Заходи, спрямовані на виконання вищезазначених завдань, 
передбачені міською Програмою стратегії інноваційного роз-
витку електронних інформаційних ресурсів і технологій на 
2016-2020 роки, затвердженою рішенням міської ради від 
24.12.2015 №56, зі змінами. Основною метою Програми є роз-
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Звіт про роботу відділу інформатизації 
виконкому міської ради

Пріоритетними завданнями відділу інформатизації у 2017 
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 застосуван-
ня сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, фор-
мування умов для інформаційної підтримки управлінських 
процесів, створення можливості суб’єктам цих процесів корис-

туватися сучасними високоякісними інформаційними й кому-
нікаційними послугами.

Виконання завдань ведеться за наступними головними на-
прямами:

– організаційне та методичне забезпечення;
– упровадження технологій е-урядування та формування 

системи електронних інформаційних ресурсів;
– розвиток телекомунікаційних систем та організація за-

хисту інформації;

– підтримка працездатності та забезпечення функціону-
вання існуючих систем.

У 2017 році продовжено розвиток та розширення можли-
востей офіційного веб-сайту Криворізької міської ради та її 
виконавчого комітету, у тому числі впроваджено його мобіль-
ний додаток, доопрацьовано розділ відкритих даних, впрова-
джено модуль «Громадський бюджет».

На веб-сайті здійснюється публікація матеріалів про місто 
Кривий Ріг, його населення, історію та сучасність. Розміщують-

будова інформаційної комунікації міської влади з представни-
ками територіальної громади міста, розвиток ринку електрон-
них інформаційних послуг у різних сферах життєдіяльності 
міста, використання сучасних інформаційних систем і техно-
логій для ефективного управління містом, широкого залучення 

громадськості до участі в творенні нової якості життя мешкан-
ців міста. Високий рівень зручного і відкритого доступу до ін-
формації про діяльність органів міської влади, інфраструктуру 
міста забезпечується через розвиток існуючого потенціалу 
порталу «Криворізький ресурсний центр» шляхом створення 
нових електронних інформаційних ресурсів міста, інших про-
грамних продуктів, сервісів тощо та модифікації, розширення 
інформаційних можливостей і підвищення ефективності на-
явних. Реалізація вищезазначених заходів створює додаткові 
зручності використання інформації на порталі за допомогою 
комп’ютерів, мобільних пристроїв через окремі версії, мобіль-
ні додатки тощо, сенсорні інформаційні кіоски, що виключає 
людський фактор чиновника і є дієвим інструментом протидії 
корупції.

Відділом забезпечується виконання заходів Програми, 
контроль та відстеження результатів їх виконання, керування 
системою управління інформаційним вмістом порталу «Кри-
ворізький ресурсний центр» відповідно до Регламенту його 
функціонування, затвердженого у новій редакції рішенням ви-
конкому міської ради від 13.12.2017 №555.

Портал «Криворізький ресурсний центр» вже дев’ятий рік 
функціонує в мережі Інтернет, став надійним і зручним по-
мічником для мешканців нашого міста. У 2017 році виконано 
новий сучасний дизайн головної сторінки порталу. Завдяки ін-
туїтивно зрозумілим інтерфейсу та навігації портал став більш 
зручним для користувачів мережі Інтернет.

Багатофункціональний програмний комплекс порталу скла-
дається з сайта «Криворізький ресурсний центр», інтерактив-
ної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури 
міста, 10 програмних модулів, з яких 5 тематичних: «Відкритий 
бюджет», «Екомоніторінг», «Моніторинг ефективності впро-
вадження Стратегічного плану розвитку міста», «Віртуальний 
бізнес-інкубатор», «Путівник інвестора», а також 5 аналітич-
них, за допомогою яких здійснюється збір, обробка та аналіз 
оперативної інформації, необхідної органам місцевого само-
врядування для виконання наданих повноважень, у тому числі: 
стосовно спожитих енергоносіїв, розрахунків за них, моніто-
ринг показників екологічних і з енергозбереження тощо. Один 
із таких модулів «Соціальні допомоги мешканцям міста» був 
створений у 2017 році. За його допомогою інформація роз-
міщується, обробляється і використовується в режимі он-лайн 
безпосередньо на робочих місцях працівників соціальної сфе-
ри міста, здійснюється її верифікація. У 2018 році планується 
розширити функціональні можливості модуля з метою оброб-
ки інформації стосовно різних видів соціальних (матеріаль-
них) допомог, що надаються мешканцям нашого міста.

З метою зручного перегляду та використання інформації в 
модулі «Моніторинг ефективності впровадження Стратегічного 
плану розвитку міста» створено інтерфейс головної сторінки з 
інтерактивною візуалізацією даних у зрозумілому, адаптова-
ному для звичайних Інтернет-користувачів вигляді.

Нові можливості реалізовано для модуля «Відкритий бю-
джет»: адаптовано для програмно-цільового методу бюдже-
тування, створено можливість висвітлювати інформацію про 
показники бюджетного плану (на початку нового бюджетного 
року та щоквартальні звіти за попередній квартал). Впрова-
джено додаткові сервіси пошуку та використання інформації. У 
розділі «Інше про бюджет» розміщено «Глосарій – терміноло-
гічний словник», актуальний «Бюджетний календар», рішення 
міської та районних у місті рад, розпорядження міського голо-
ви та голів районних у місті рад стосовно міського та районних 
у місті бюджетів.

Модуль «Віртуальний бізнес-інкубатор» доповнено новими 
частинами у розділах: «Навчальний майданчик» («Надання 
часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що на-

даються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середнього 
підприємництва», «Соціальне підприємництво», з регуляторної 
діяльності тощо), «Успішний досвід» (актуальними матеріала-
ми). У розділі «Банк бізнес-ідей» розміщено 13 робіт учасників 
конкурсу «Бізнес-план – 2017», який щорічно проводиться ви-

конкомом міської ради з метою залучення молоді 
до підприємництва, створення та забезпечення ді-
яльності молодіжних підприємств.

«Путівник інвестора» доповнено новим розді-
лом «Інвестиційна діяльність». Буклет «Кривий Ріг у 
цифрах і фактах» висвітлюється для української та 
англійської версій модуля. У розділі «Інвестиційні 
пропозиції» розміщено актуальні презентаційні ма-
теріали «Індустріальний парк «Кривбас».

У складі порталу на головній сторінці в «Каталозі 
ресурсів» функціонують 173 тематичні електронні 
інформаційні ресурси міста з інформацією про по-
над 17,5 тис. об’єктів інфраструктури міста в різних 
галузях. На сторінках ресурсів є детальна інформа-
ція про заклади освіти, спорту, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, діючу в місті мережу 

громадського транспорту загального користування (маршру-
ти з зупинками), місця відпочинку, вільні об’єкти комунальної 
власності міста, що пропонуються в орендне користування, 
сторінки історії міста та його сьогодення тощо. Діючі об'єкти 
інфраструктури міста відображаються на сторінках інтерактив-
ної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури 
міста (електронній мапі).

Щоденно на головній сто-
рінці порталу висвітлюються 
актуальні новини, події, за-
ходи, що відбуваються в місті: 
свята, ярмарки, виставки, фес-
тивалі, театральні та циркові 
вистави, спортивні, культурно-
мистецькі заходи, семінари 
для суб’єктів господарювання 
тощо.

За допомогою сторінки 
«Інтерактивне опитування» є 
можливість відповісти на за-
питання анкети, надати відгу-
ки та пропозиції.

У 2017 році каталог ресур-
сів доповнився двома новими 
ресурсами: «Підприємство, 
що надає послуги зі збиран-
ня, перевезення та захоронення побутових відходів», «Вста-
новлені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій (граничні), що надаються населенню 
м. Кривого Рогу».   Інформацією про діючі в місті територіальні 
сервісні центри Регіонального сервісного центру Міністерства 
внутрішніх справ в Дніпропетровській області доповнено ре-
сурс «Криворізький відділ, районні відділення поліції, управ-
ління патрульної поліції, територіальні сервісні центри».

Протягом року на головній сторінці порталу підтриму-
валися в актуальному стані (у зв’язку зі змінами в чинному 
законодавстві України) постійно діючі статті та рубрики з 
актуальних питань для різних категорій запитувачів: «Абі-
турієнту», «Ветерани», «Візьми дитину в свою родину», «Со-
ціальні допомоги», «Допомога держави з оплати ЖКП: 
субсидії+калькулятор+приблизний розмір оплати», «Методич-
ний посібник зі створення та діяльності ОСББ», «Оподаткуван-
ня», «Ощадливе споживання енергоресурсів», «Правові основи 
у галузі поховання», «Трудовим відносинам – законну силу» 
тощо.

За допомогою «Центру звернень» та понад 780 Інтернет-
приймалень посадових осіб – керівників органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підпри-
ємств, установ, закладів, усіх форм власності, що функціонують 
на території міста та взаємодіють із суб’єктами господарюван-
ня й громадянами («Центр «Контакт»), забезпечено функціо-
нування зворотного зв’язку. Протягом 2017 року на сторінках 
порталу опрацьовано понад 4, 9 тис. електронних звернень.

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 послуг, їх вартості, якщо це пе-
редбачено чинним законодавством.

На сторінках розділу «Закупівлі» висвітлювалася інформа-
ція про закупівлі за бюджетний кошт товарів, робіт і послуг, що 
не здійснюються з використанням електронної системи закупі-
вель у відповідності до чинного законодавства України.

У розділі «Житловий фонд» забезпечено підтримку в акту-
альному стані електронних паспортів понад 5,2 тис. житлових 
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 
прибудинкових територій (вартість фактично наданих послуг 
на 1 кв.м загальної площі житлового будинку за календарний 
місяць), плани поточних ремонтів.

Протягом року забезпечено роботу 12 сенсорних інфор-
маційних кіосків (підключених до окремої спеціальної версії 
порталу), розташованих на території адміністративних районів 
міста, що є додатковим зручним засобом доступу користувачів 
до інформаційних ресурсів міста.

Сенсорні інформаційні кіоски функціонують у приміщен-
нях:
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 в місті ради (вул.  Шу-

рупова, 2),
виконкому Інгулецької районної у місті ради (пл. Гірниць-

кої Слави, 1);
управління праці та 

соціального захисту насе-
лення виконкому Інгулець-
кої 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-Миколаїв-
ська, 27),
Державного вищого 

навчального закладу «Кри-
ворізький національний університет» (вул. Віталія Матусевича, 
11).

Створено та впроваджено мобільну версію окремих розді-
лів сайта «Криворізький ресурсний центр».

Відповідно до основних обов’язків відділом здійснювалася 
організація діяльності консультативно-дорадчого органу − екс-
пертної групи з питань адміністрування порталу, що виконує 
функції з координації системи та методологічний супровід 
усіх процесів інформаційного наповнення порталу, надавала-
ся консультативна та практична допомога авторам ресурсів з 
питань їх формування та підтримки в актуальному стані шля-
хом проведення семінарів-навчань, інструктажів, консультацій 
тощо.

З метою популяризації серед населення міста, суб’єктів гос-
подарювання можливостей порталу «Криворізький ресурсний 
центр» відділом підготовлено для публікації в Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційно-
му сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету 
32 інформації. Виконкомом міської ради замовлено виготов-
лення (дизайн) та придбано буклети з інформацією про мож-
ливості та зручності порталу «Криворізький ресурсний центр» 
у кількості 2,5 тис. од., що розповсюджувалися в Центрі адміні-
стративних послуг «Віза» та його територіальних підрозділах, 
під час проведення зустрічей з підприємцями міста, громад-
ських слухань з питань регуляторної діяльності тощо.

Перспективними напрямами в роботі відділу є: організація 
виконання заходів щодо супроводу, технічної підтримки чин-
них версій складових порталу для забезпечення цілодобового 
доступу до його вмісту. Створення нових електронних інфор-
маційних ресурсів міста, версій, розширення можливостей вже 
існуючих, адаптація існуючого програмного забезпечення для 
відображення в мобільних пристроях шляхом створення мо-
більних версій, додатків тощо з метою створення додаткових 
зручностей мешканцям міста – користувачам порталу для опе-
ративного доступу до актуальної інформації, комфортних умов 
її використання.

Начальник відділу стратегії розвитку 
електронних інформаційних ресурсів міста 

апарату міської ради і виконкому Л. ПІДВАЛЬНА

Офіційно
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Звіт про роботу управління з питань реєстрації  
виконкому Криворізької міської ради

Кривий Ріг – флагман реформ у сфері надання адміністра-
тивних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації. 2017 рік 
став роком клієнтоцентричності!

Виконком Криворізької міської ради акредитовано відпо-
відно до законодавства як суб’єкта державної реєстрації, який 
здійснює свою діяльність через управління з питань реєстрації 
за трьома напрямками роботи:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері реє-
страції місця проживання громадян;

– реєстрація речових прав на нерухоме майно;
– реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
Реєстраційні послуги є дуже популярними серед населення.
Незважаючи на те, що суб’єктів, які здійснюють реєстрацію 

бізнесу та нерухомості, багато (міськвиконком, нотаріуси, інші 
акредитовані суб’єкти), більше 90% громадян звертається до 
виконавчого комітету Криворізької міської ради.

У 2017 році управлінням з питань реєстрації виконавчого 
комітету Криворізької міської ради прийнято майже 28 000 

заявників. У минулому році такий показник становив 24 000 
послуг.

В день державні реєстратори опрацьовують від 100 до 
250 заяв. І це не межа, адже кількість звернень постійно зрос-
тає. Рішення наших державних реєстраторів жодного разу не 
оскаржувались.

Найголовніший результат роботи – це ліквідація черг. Це 
досягнуто завдяки збільшенню кількості «офісів реєстрації» з 
1 до 9 у виконкомі міської ради.

Звіт про роботу відділу преси та інформації  
апарату міської ради і виконкому

Рівень інформатизації українського суспільства постійно 
зростає, значно підвищується інтенсивність комунікаційних 
процесів та роль інформаційної складової в діяльності органів 
місцевого самоврядування.

Основними напрямками роботи відділу преси та інформації 
апарату міської ради та виконкому є всебічне інформування 
мешканців міста про діяльність міського голови, міської ради, 
її виконкому; організація інформаційної підтримки діяльності 
структурних підрозділів, підготовка та розповсюдження офі-
ційних документів, коментарів, прес-релізів, експрес-інформа-
цій; комунікація та підтримка продуктивного партнерського 
діалогу влади, громади та ЗМІ.

Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової інформації» у 2017 
році відділом преси та інформації забезпечено висвітлення 
в друкованих та електронних медіа, на телебаченні та радіо 
роботи постійних комісій міської ради, проведення громад-
ських слухань, пленарних засідань сесій міської ради та за-
сідань 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 громади міста щодо со-
ціальних ініціатив муніципалітету, реалізації міських програм 
та проектів, спрямованих на покращення інфраструктури 
міста, посилення соціального захисту криворіжців, підтримку 
військових, медицини, освіти, житлово-комунального сектору, 
тощо.

Фахівцями відділу преси та інформації щоденно оновлю-
ється підрозділ новин офіційного сайту Криворізької міської 
ради та її виконавчого комітету. Протягом року було опубліко-
вано 336 повідомлень, анонсів та іншої актуальної тематики з 
важливих аспектів життєдіяльності міста. Ми прагнемо викла-
дати матеріали просто і зрозуміло кожному, аби забезпечити 
криворіжців потрібною й корисною інформацією.

Завдяки цьому поінформованість про діяльність органів 
місцевого самоврядування набуває загальнодоступного ха-
рактеру, що, у свою чергу, сприяє розумінню громадою тих або 
інших дій, завдань, рішень та проектів органів місцевого само-
врядування.

База даних розсилки відділу преси та інформації складає 
76 адресатів всеукраїнських, обласних, місцевих, регіональ-
них, виробничих ЗМІ та інформаційних агентств.

Знаходячись у постійному контакті з представниками ме-
діа, співробітники відділу, окрім суто інформаційної роботи, 
проводять також консультативно-роз’яснювальну діяльність, 
аби у криворізькому медіапросторі дотримувалися стандарти 
достовірності, балансу думок, повноти представлення фактів 
та інформації. Така робота необхідна для підвищення довіри, 
покращення розуміння дій влади в період нестабільного еко-
номічного становища у державі.

Зазвичай, опубліковані на офіційному веб-сайті Криворізь-
кої міської ради та її виконавчого комітету прес-релізи відді-

лу стають джерелом місцевих новин для електронних ЗМІ та 
інформагентств.

Ключова тема 2017 року – підтримка городян в умовах не-
достатнього державного фінансування: збереження пільг, за-
кладів освіти та медицини, розширення соціальної допомоги 
міста, муніципальні програми співфінансування, реалізація 
міської комплексної програми підтримки учасників АТО та 
їх родин. У фокусі також питання якості надання адміністра-
тивних муніципальних послуг, виконання Стратегічного плану 
розвитку міста, забезпечення споживачів міста життєво необ-
хідними послугами з теплопостачання, робота теплогенерую-
чих підприємств, реалізація проектів конкурсу «Громадський 
бюджет», екологічних заходів та благоустрій міста.

Підготовлено 226 прес-релізів з цих та інших суспільно 
важливих питань.

Ще однією значною функцією відділу є підготовка та ор-
ганізація інформаційних приводів, практичних медійних за-
ходів, що представляють особливий інтерес для журналістів і 
відповідають їх запитам.

У 2017 році посадові особи виконкому міської ради, керів-
ники комунальних підприємств, депутати були учасниками 18 
випусків радіопередачі «З перших вуст», 5 випусків телепере-
дачі «Контакт», 57 випусків програми «Ракурс» у прямому ефі-
рі КП «ТРК «Рудана», а також проектів телеканалу «1Міський» 
«Нарада» та «Тема дня» – понад 80 випусків.

У ході спілкування журналісти та глядацька аудиторія міста 
мали можливість отримати ґрунтовну інформацію про особ-
ливості формування міського бюджету, роботу медичних та 
освітянських закладів в умовах державного недофінансування, 
модернізацію міського електротранспорту, житлового фонду, 
підтримку громадських ініціатив, закладів культури, спорту тощо.

Регулярно організовуються інформаційні зустрічі, комен-
тарі керівників структурних підрозділів виконавчих органів 
міської ради для представників засобів масової інформації з 
актуальних, оперативних тем стосовно життєдіяльності міста.

Щодня в ефірі муніципального телеканалу «Рудана» ви-
ходять репортажі про значні й буденні події з життя міста та 
громади. Аби покращити якість мовлення та наблизитися до 
сучасних стандартів телебачення, колектив ТРК «Рудана» у се-
зоні 2017 провів апгрейд стилю, візуального оформлення ка-
налу, оновили контент, запустили нові програми та телепроек-
ти, змінили сітку мовлення та більше часу віддали програмам 
у форматі прямого ефіру. Серед нових проектів «Комунальний 
контроль», «Ділові люди», «На одній хвилі», «Книжкіно», «Не-
відомий Кривбас», «Диван», «Прості історії» – діапазон на 
будь-які смаки та вікові категорії. Оновлено веб-сайт телека-
налу (www.rudana.com.ua), сторінка у Фейсбуці (www.facebook.
com/tvrudana), на каналі YouTube та ресурсі Інстаграм.

Виконуючи вимоги українського законодавства щодо ви-
світлення діяльності органів місцевого самоврядування, у 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» в постійній 
рубриці «Офіційно» подаються всі документи міської ради та 
її виконкому. Друкуються проекти рішень, теми та результати 
публічних слухань, рішення сесій, що робить діяльність вико-
навчого комітету міської ради прозорою та відкритою для всіх 

мешканців міста. За рік опубліковано понад 6050 матеріалів: 
репортажі, тематичні статті, інтерв’ю та коментарі спеціалістів.

Популярністю користуються рубрики газети – «Актуально», 
«Стосується кожного», «Телегід». Передплатники «Червоного 
гірника» мають можливість отримати безкоштовні консультації 
практичного психолога, юриста та нотаріуса під час «Прямої 
лінії ЧГ», що регулярно готує редакція «Червоного гірника». 
Під час її проведення спеціалісти виконкому міської ради, 
комунальних закладів, представники силових структур і під-
приємств міста, юристи та психологи спілкуються з читачами 
та відповідають на їхні запитання, які можна надіслати й на 
електронну пошту редакції (rminer@rminer.dp.ua), а найбільш 
актуальні, чуттєві та затребувані теми-відповіді публікуються 
на сторінках газети.

У 2017 році на прохання читачів продовжено роботу й по-
пулярної серед криворіжців рубрики «Як не знаю – запитаю, а 
як знаю – відповім». Завдяки кропіткій роботі соціально-по-
бутового відділу редакції криворіжці отримують компетентні 
відповіді та поради з різноманітного спектру питань. Тематич-
не наповнення розділу формують самі криворіжці, які звер-
таються до редакції зі своїми проблемами та хвилюючими 
питаннями.

Редакцією започатковані й нові рубрики: «Хронограф», 
«Невідомий Кривбас», «Споживач». Для зручності читачів 
розширено подаються анонси міських подій та заходів, до-
кладний синоптичний прогноз. Враховуючи загальносвітову 
тенденцію ослаблення інтересу до читання, колектив газети 
цінує й підтримує своїх передплатників не лише змістовними 
публікаціями, а й організовує для них спеціальні акції. Так, ко-
жен з річних передплатників газети стає учасником розіграшу 
подарунків від редакції та має реальний шанс отримати ко-
рисні призи. Намаганнями червоногірничан щороку призовий 
фонд акції урізноманітнюється.

Також криворіжці мають змогу ознайомитися з матеріалами 
газети на інформаційному порталі видання (www.girnyk.com.
ua), офіційній сторінці видання в соціальній мережі на Фей-
сбук (facebook.com/redminers) та каналі YouTube.

Без різноманітної й якісної інформації важко уявити життя 
та діяльність людини. Збільшення можливостей для комуніка-
цій, розвиток соціальних мереж, віртуальних ресурсів, джерел 
надходження та передачі інформації не лише сприяє швидко-
му розповсюдженню інформації, а й потребує відповідального 
поводження з нею, підвищення рівня інформаційної культу-
ри, наповнення медійного простору міста якісним продуктом, 
спрямованим на створення комфортного інформаційного се-
редовища.

Ці завдання й надалі будуть у пріоритеті роботи відділу, аби 
сприяти задоволенню інформаційних потреб громади, покра-
щенню висвітлення діяльності влади, управлінських рішень, 
задля реалізації стратегічних планів та заходів, спрямованих 
на динамічний розвиток міста, підвищення якості життя криво-
ріжців та їх поінформованості.

Начальник відділу преси та інформації  
апарату міської ради і виконкому  

І. ГЕРАСИМЕНКО

ся звіти про роботу управ лінь, відділів та інших виконавчих 
органів міської влади, інформація про сесії міської ради, за-
сідання її виконкому, семінари, наради, прес-конференції, пуб-
лікуються розпорядження міського голови, рішення, ухвалені 
міською радою, її виконкомом, проекти рішень міської ради та 
її виконкому. Проводиться анкетування, збирання пропозицій 
від суб’єктів підприємницької діяльності та мешканців міста у 
зв’язку з підготовкою винесення на розгляд міської ради про-
ектів рішень міськради, повідомляється про проведення пуб-
лічних слухань та їх результати тощо.

У 2017 році на сайті розміщено майже 8 тис. інформаційних 
матеріалів, підготовлених управліннями, відділами та іншими 
виконавчими органами міської влади, що на 36,6% більше, ніж 
у 2016 році.

Процедуру подання звернень громадян через модуль 
«Електронні звернення» спрощено та приведено у відповід-
ність до прийнятого Статуту міста Кривий Ріг модуль «Електро-
нні петиції».

З метою забезпечення більш ефективного управління ру-
хом документів, скорочення обороту паперових документів у 
виконкомі міської ради працює та постійно вдосконалюється 
система електронного документообігу. Активно використову-
ється інформаційно-правова система «Ліга-Закон».

Усі управління, відділи та інші виконавчі органи міської 

ради мають власні електронні скриньки у доменах kr.gov.ua 
або ukrpost.ua, що надає їм можливість оперативного обміну 
інформацією з виконкомами районних у місті рад, підприєм-
ствами та мешканцями міста.

У 2017 році впроваджено проведення нарад та конферен-
цій у відеоформаті. Результатом є економія ресурсів (часових, 
матеріальних) та створення більш ефективної системи взаємо-
дії та управління.

Для безперебійного функціонування існуючих інформацій-
них систем забезпечено технічну підтримку та адміністрування 
протягом робочого часу локальної мережі та робочих станцій.

У будівлі виконкому розширено доступ до мережі Інтернет 
для відвідувачів за технологією Wi-Fi.

Для забезпечення захисту інформації та даних протягом 
2017 року здійснені організаційні та технічні заходи з недо-
пущення «інфікування», пошкодження та втрати даних через 
враження програмами-вірусами. Завдяки рекомендаціям сто-
совно підтримки стану безпеки та отримання оновлень без-
пеки для робочих станцій користувачів системи вдалося уник-
нути загроз міжнародних кібер-атак.

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 
інформатизації;

– відновлення працездатності існуючого обладнання;
– системно-технічне обслуговування, ремонт та налаго-

дження засобів інформатизації користувачів;
– технічну підтримку: відео- та аудіокомплексів, систем сте-

нографування.
Протягом 2017 року проведено закупівлю нової ком-

п’ютерної та оргтехніки для заміни застарілої, комплектуючих 
для модернізації та ремонту існуючого обладнання. Придба-
но сервер, що забезпечуватиме безпечний доступ та надійне 
зберігання збільшеного обсягу інформації, а також кліматич-
ного обладнання, що забезпечуватиме підтримку оптимальних 
умов роботи серверів та комутаційного обладнання, що по-
зитивно вплине на підвищення надійності та безпеки роботи 
обладнання.

У 2018 році планується подальше вдосконалення структури 
офіційного веб-сайту Криворізької міської ради та її виконко-
му, розширення його інформаційного наповнення, підвищен-
ня рівня комп’ютеризації підрозділів виконкому міської ради, 
розвиток локальної мережі.

Начальник відділу інформатизації  
виконкому міської ради Л. ЄВТУШЕНКО
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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 
документів від інших суб’єктів реєстрації. Тому у 2017 році 
за кошти міського бюджету було придбано та встановлено в 
управлінні програмне забезпечення – Електронний архів, з 
яким слідкувати за станом реєстраційних справ стало не тільки 
набагато легше, але й ефективніше. 

З квітня 2017 року в нашому місті діє пілот «Шлюб за добу». 
Бажаючим одружитися за 24 години необхідно звернутись до 
міського театру ім. Т. Шевченка.

Як учасник Центру «Віза» управління з питань реєстрації 
активно працює за пілотними проектами «пакетних» послуг:

«Народження дитини»;
«Новий суб’єкт – новий об’єкт»;
«Втрата близької людини»;
«Втрата документів»;
«Зміна імені»;
«Оформлення документів спадкоємця»;

«Зміна місця проживання».
За 2017 рік за результатами ді-

яльності управління з питань реє-
страції виконкому міської ради до 
міського бюджету надійшло більш 
ніж 1,5 млн. гривень.

На управління з питань реєстра-
ції за рішенням міської ради від 
27.01.2016 №722 також покладено 
повноваження стосовно забезпе-
чення реалізації державної політи-
ки у сфері реєстрації місця прожи-
вання громадян.

Для зручності мешканців міста 
зазначені повноваження делегова-
но виконавчим комітетам районних 
у місті рад, а в них – створені нові 
відділи реєстрації місця проживан-
ня громадян. «Прописка» в кожному 
районі міста – це зручно для криво-
ріжців!

З першого дня роботи «офісів 
прописки», вони прагнули усунути 
помилки і «сервіс» паспортних сто-
лів. І наші відвідувачі це помічають.

У 2017 році виконкомами рай-
рад надано майже 175 000 послуг 
з «прописки» та «виписки». Щоден-
но працівники відділів реєстрації 
приймають близько 150 людей.

Кількість звернень має дина-
міку зростання. Для порівняння, у минулому році відділами 
реєстрації місця проживання громадян було прийнято майже 
105 000 заявників.

Більше половини послуг – це 
довідки про реєстрацію місця 
проживання, що надаються за за-
питами різних установ, переважно 
органів соціального захисту на-
селення. І ці мешканці міста не 
ходять по кабінетах чиновників, 
бо чиновники працюють один з 
одним – таке рішення виконкому 

Криворізької міськра-
ди було прийнято у 
травні 2017 року.

За 2017 рік до місь-
кого бюджету від відділів реєстрації місця проживання грома-
дян надійшло більш як 1,5 млн. гривень.

Для отримувачів послуг створено всі необхідні умови: 
комфортні зали очікування, безкоштовне ксерокопіювання 
документів на місці, розташування стендів 

з необхідною та корисною інформацією, ін-
формаційне телетабло. Для людей з обмеже-
ними фізичними можливостями є також нові 
зручності. Не залишено поза увагою і самих 
маленьких мешканців: для них створено за-
тишні дитячі куточки.

Серед громадян проводиться анкетуван-
ня за допомогою QR-коду, свої побажання 

відвідувачі можуть залишити у скриньці відгуків.
Для обслуговування людей зі слабким зором відділи за-

безпечено Лінзами Френеля. Також в роботі використовуються 
рідери для зчитування інформації з ID-карток.

Відділи прописки вперше наділені функціями щодо форму-
вання і наповнення реєстру територіальної громади міста Кри-
вого Рогу. Реєстр – це основа Державного реєстру виборців. 
Саме тому найважливішим завданням для нас наразі є якісне 
наповнення Реєстру територіальної громади та вдосконалення.

У минулому році відбулося відкриття модернізованих офі-
сів у Центрально-Міському, Інгулецькому, Довгинцівському, 
Саксаганському та Металургійному районах міста.

У першочергових планах на 2018 рік – завершення ремонту 
в Покровському та Тернівському офісах.

Один з пріоритетів діяльності у 2017 році – забезпечення 
відкритості та прозорості надання адміністративних послуг. 

Для його реалізації ав-
торським колективом 
управління з питань 
реєстрації виконкому 
Криворізької міської 
ради було підготовлено 
та видано за кошти місь-
кого бюджету посібники 
«Реєстрація у м. Кривому 
Розі. Випуск 2» і «Про-
писка: просто, доступно, 
якісно», які містять ма-
теріали інформаційно-
ознайомчого характеру 
та розповсюджуються 
безкоштовно.

З метою забезпечен-
ня доступності адміні-
стративних послуг про-
тягом грудня 2017 року у 
виконкомі Криворізької 
міської ради, а також в 
Інгулецькому та Тернів-
ському районах міста 
відбулись презентації 2 
комплектів спеціального 
обладнання – мобіль-
ного автоматизованого 
робочого місця адміні-

Офіційно
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Звіт про роботу архівного відділу  
виконкому Криворізької міської ради

Збереження історичної пам’яті, відтворення подій минулого 
неможливо без збереження документальної спадщини. Архівні 
установи України формують важливу складову частину вітчизня-
ної культурної спадщини. Кожний архівний документ – унікаль-
ний свідок минулих епох. Сенс роботи архівістів – зберегти для 
прийдешніх поколінь історичну пам'ять народу.

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради (далі 
– архівний відділ) відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи», Положення про архівний відділ виконкому 
Криворізької міської ради, затвердженого рішенням Криворізь-
кої міської ради XXIX сесії VII скликання від 22.11.2017 №2206, 
здійснює управління архівною справою й діловодством на тери-
торії міста, забезпечує дотримання законодавства України про 
Національний архівний фонд та архівні установи, координацію 
діяльності органів місцевого самоврядування, суб’єктів госпо-
дарювання різних форм власності, громадських організацій, 
приватних архівних установ, заснованих фізичними особами 
та/або юридичними особами приватного права, архівних уста-
нов, створених для централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування 
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фі-
зичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не 
належать до Національного архівного фонду, з питань архівної 
справи й діловодства. Архівний відділ вносить до Національного 
архівного фонду архівні документи, що мають місцеве значення, 
веде їх облік, зберігання та використання відомостей, що міс-
тяться в них, а також забезпечує централізоване тимчасове збе-
рігання архівних документів, що не належать до Національного 
архівного фонду, ліквідованих суб’єктів господарювання різних 
форм власності, що здійснювали діяльність (були зареєстровані) 
на території міста.

Загальна кількість документів, що знаходяться на зберіганні 
в архівному відділі, становить 132 548 справ. З них 139 фондів 
з 61  500 справами постійного зберігання документів Націо-
нального архівного фонду, що відтворюють історію й діяльність 
органів місцевого самоврядування, роботу підприємств міста 
за промисловим, соціальним, культурним напрямками. З термі-
ном зберігання 75 років є 71 048 справ від 1 817 ліквідованих 
суб’єктів господарювання. За цими справами, пов’язаними із за-
безпеченням соціального захисту громадян, надаються довідки 
про розмір заробітної плати, про виробничий та пільговий стаж, 
для оформлення пільгових пенсій, за віком, з втрати годувальни-
ка, а також для здійснення перерахунку пенсійних нарахувань і 
відновлення втрачених особистих документів.

Протягом 2017 року до архівного відділу надійшло 7 647 за-
питів, що на 2 180 запитів (39,9%) більше, ніж у 2016 році. Так, 
у 2017 році було надано 811 тематичних архівних довідок за 
документами Національного архівного фонду та 6 836 довідок 
соціально-правового характеру за документами ліквідованих 
суб’єктів господарювання.

Серед тематичних запитів переважали запити з підтверджен-
ня фактів обрання депутатів та участі у виборчих кампаніях – 
295 запитів (36,4%), з земельних питань – 137 запитів (16,9%).

За документами ліквідованих підприємств у 2017 році було 

виконано 3 422 довідки про розмір заробітної плати (44,7%), 
1 580 довідок про підтвердження трудового стажу (20,7%).

Усі бажаючі можуть звернутися до читальної зали архівного 
відділу з метою інформаційного обслуговування та особистого 
ознайомлення з архівними документами. У 2017 році читальну 
залу відвідало 14 користувачів, яким для ознайомлення було ви-
дано 1437 справ Національного архівного фонду.

В архівному відділі постійно діє експертна комісія, основни-
ми завданнями якої є всебічне вивчення документів з метою 
визначення їх культурної та практичної цінності, проведення 
попередньої експертизи цінності документів та подання її ре-
зультатів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного 
архіву Дніпропетровської області. У 2017 році експертною комі-
сією було схвалено 16 номенклатур справ на 2017-2018 роки, 
33 акти про вилучення для знищення в кількості 60 438 справ, 
не внесених до Національного архівного фонду. Експертна ко-
місія архівного відділу розглянула 25 описів справ постійного 
зберігання, 4 описи справ тривалого зберігання та 99 описів 
справ з кадрових питань (особового складу) на 5 189 та 9 445 
справ відповідно.

З метою створення сприятливих умов для реалізації соці-
ально-правових інтересів мешканців міста, суб’єктів господа-
рювання, надання якісних архівних послуг щодо забезпечення 
збереженості документів діючих та ліквідованих суб’єктів госпо-
дарювання, у приміщенні архівного відділу діє центр «Архів-Ін-
форм». Його діяльність спрямована на забезпечення здійснення 
якісного прийому громадян і суб’єктів господарювання та вжиття 
заходів щодо вирішення порушених у заявах і запитах питань, 
задоволення законних прав та інтересів заявників. Також в 
центрі «Архів-Інформ» функціонує сенсорний інформаційний 
кіоск, в якому відвідувачі можуть в режимі оn-line користува-
тися можливостями інтерактивної мультимедійної електронної 
енциклопедії інфраструктури міста та порталу «Криворізький 
ресурсний центр». Архівний відділ постійно оновлює інформа-
цію, розміщену на зазначеному порталі, а саме: стосовно місце- 
знаходження, режиму роботи архівного відділу, графіка і порядку 
прийому громадян, переліку документів, які необхідно подати 
для отримання архівної довідки, умов надання архівних послуг, 
зразки заяв та перелік нормативних документів, на підставі яких 
здійснюється робота архівного відділу. З офіційного веб-сайту 
виконкому Криворізької міської ради можна дізнатися щодо 
основних фондів Національного архівного фонду, ліквідованих 
суб’єктів господарювання, документи яких знаходяться на збері-
ганні в архівному відділі.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 
07.05.1998 р. №639 «Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися архівними установами, що утримуються 
за рахунок бюджетних коштів», Наказами Головного архівного 
управління України від 16.09.1999 р. №59 «Про затвердження 
Порядку надання платних послуг державними архівними уста-
новами», Державного комітету архівів України від 24.01.2001 р. 
№6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (по-
слуги), що виконуються державними архівними установами» 
при архівному відділі діє група комплектування та експертизи 
цінності документів, яка надає платні послуги громадянам та 

суб’єктам господарювання з науково-технічного опрацювання 
документів та використання інформації.

Протягом 2017 року із суб’єктами господарювання міста було 
укладено 247 договорів щодо надання архівних послуг із на-
уково-технічного опрацювання документів, складання номен-
клатур, описів справ, а також із забезпечення збереженості та 
використання архівних документів. Відповідно до актів наданих 
архівних послуг на спеціальний реєстраційний рахунок архівно-
го відділу надійшло 333256,56 грн.

На платній основі у 2017 році упорядковано й описано архі-
вістами групи комплектування та експертизи цінності докумен-
тів архівного відділу 825 справ постійного зберігання та 1 707 
справ з кадрових питань (особового складу).

Відповідно до затвердженого кошторису здійснено освоєння 
коштів на проведення заходів, спрямованих на забезпечення 
дотримання законодавства України про Національний архівний 
фонд та архівні установи, внесення до Національного архівного 
фонду документів, що мають місцеве значення, їх облік, збері-
гання та використання відомостей, що містяться в них, забез-
печення централізованого тимчасового зберігання архівних 
документів, що не належать до Національного архівного фонду, 
ліквідованих юридичних осіб.

Загальна сума видатків архівного відділу у 2017 році скла-
ла 315 814,84 грн., у тому числі: на заробітну плату – 245 
220,73 грн., нарахування на заробітну плату – 47 364,15 грн., 
на покращення матеріально-технічної бази архівного відділу –  
23 229,96 грн.

Відповідно до заходів Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 
фонду на 2009-2019 роки, затвердженою наказом Державної 
архівної служби України від 10 листопада 2009 року №190, од-
ним з пріоритетних напрямків роботи архівного відділу є пере-
вірка наявності документів Національного архівного фонду. У 
2017 році здійснено перевіряння наявності і стану 3 093 спра-
ви постійного зберігання та 20 004 справи з кадрових питань 
(особового складу). У 2018 році за вищезазначеною Програмою 
заплановано здійснити перевіряння 3 367 справ постійного збе-
рігання та 8 000 справ з кадрових питань (особового складу).

На 2018 рік заплановано проведення 7 комплексних, тема-
тичних, контрольних перевірянь стану діловодства та архівної 
справи в установах, організаціях і на підприємствах міста.

Від установ – джерел комплектування архівного відділу ви-
конкому Криворізької міської ради у 2018 році планується при-
йняти понад 2 000 справ управлінської документації постійно-
го зберігання та до 2 000 справ з кадрових питань (особового 
складу) від ліквідованих суб’єктів господарювання.

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради є час-
тиною скарбниці документальної спадщини Дніпропетровської 
області – регіону потужної промисловості та розвинутого сіль-
ського господарства, що надає документам, які тут зберігаються, 
національного значення, дає можливість науковцям і всім, кого 
цікавить історія країни, задовольнити свої потреби у вивченні 
найважливіших першоджерел.

Начальник архівного відділу  
виконкому Криворізької міської ради В. ГОНТАР

Звіт про роботу відділу внутрішнього аудиту  
апарату міської ради і виконкому

Відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому 
утворений на виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 вересня 2011 р. №1001 «Деякі питання утворення струк-
турних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого 
аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 
влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 
належать до сфери управління міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади».

Положення про відділ внутрішнього аудиту апарату міської 
ради і виконкому затверджено рішенням Криворізької міської 
ради від 24.12.2015 №24 (далі – відділ). З квітня 2016 року від-
діл приступив до своїх повноважень.

Відділ організовує свою діяльність відповідно до піврічних 
планів роботи.

Одним із пріоритетних завдань відділу є забезпечення на-
лежного функціонування й розвиток у виконкомі Криворізької 
міської ради систем управління якістю та керування інформа-
ційною безпекою відповідно до вимог стандарту. В листопаді 
2017 року впроваджено нову версію ДСТУ з системи управління 
інформаційною безпекою ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 до діяль-
ності виконкому, що відповідає національним стандартам Укра-
їни.

Також відділ організовує та проводить внутрішні аудити, 
аудити систем управління якістю та керування інформаційною 
безпекою у відділах, управліннях інших виконавчих органах 
міської ради. Протягом року спеціалістами відділу було виявле-
но порушень на суму 4  271,4 тис.грн., а саме: порушення, що 
призвели до втрат (збитків), – 2916,5 тис.грн., недоотримано 

фінансових ресурсів – 78,9 тис.грн., порушення, що не призвели 
до втрат (збитків), – 1 276,0 тис.грн. Вжитими заходами усунуто 
фінансових порушень в загальну суму – 4 082,9 тис.грн, залишок 
не усунутих порушень складає – 188,5 тис.грн. Робота щодо по-
вного усунення порушень триває.

Відповідно до Графіка проведення скомбінованих внутріш-
ніх аудитів систем управління якістю та керування інформацій-
ною безпекою у виконкомі Криворізької міської ради у 2017 
році, відділом внутрішнього аудиту були проведені аудити у 
32-х підрозділах виконкому, у ході яких підлягали перевірці 
питання управління документообігом, здійснення контролю 
за процесами, наданням послуг, оцінка ризиків, забезпечення 
впевненості в тому, що здійснення управління процесами у від-
ділах, управліннях та інших виконавчих органах міської ради 
відповідають обов’язковим вимогам, перевірка фактів того, що з 
боку керівників уживається достатньо заходів щодо запобігання 
випадкам неякісного надання послуг, протидії корупційним за-
грозам, тощо.

Для належного забезпечення у виконкомі Криворізької місь-
кої ради функціонування й розвитку систем управління якістю 
та інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 у відділах, управліннях, 
інших виконавчих органах міської ради розроблено та викорис-
товуються в роботі методики основних процесів (розроблено 
772 методики). Визначено посадових осіб, відповідальних за 
забезпечення функціонування систем управління якістю та ін-
формаційною безпекою.

Органом сертифікації ДП «Кривбасстандартметрологія» 

згідно з планом у жовтні 2017 року у виконкомі Криворізької 
міської ради відбувся наглядовий аудит на відповідність систем 
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO/IEC 27001:2015. За ре-
зультатами наглядового аудиту сертифіковані системи у викон-
комі міської ради відповідають заявленим стандартам.

Для забезпечення функціонування та розвитку систем управ-
ління якістю та керування інформаційною безпекою відповідно 
до вимог стандартів відділом проводяться тренінги, навчання 
для керівників, працівників відділів, управлінь, інших виконав-
чих органів міської ради, семінари з відповідальними особами, 
виконкомів районних у місті рад за участю представників ДП 
«Кривбасстандартметрологія».

У зв’язку з виходом нового стандарту якості ДСТУ ISO 
9001:2015 у виконкомі Криворізької міської ради планується 
ряд заходів з підготовки систем до впровадження та сертифіка-
ції на відповідність новій версії, а саме:

– визначення ризиків та підготовка проектів методик управ-
ління ризиками,

– перегляд процесів систем, критерії оцінки, ресурси, ризики 
та шляхи поліпшення їх здійснення,

– підготовка матеріалів для аналізування систем,
– навчання відповідальних за системи щодо вимог ДСТУ ISO 

9001:2015 .
Сертифікація нової версії планується на І півріччя  2018 року 

відповідно до наданої заявки.
Начальник відділу внутрішнього аудиту  

апарату міської ради і виконкому  
Р. КАЧАН

стратора Центру адміністративних послуг «Віза», за допомогою 
якого можна обслуговувати мешканців міста з особливими по-
требами на дому.

Уже сьогодні з метою реалізації Стратегічного плану 
розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року впро-

ваджуються на практиці новітні способи електронного уря-
дування, обговорюються перспективи надання електронних 
послуг.

У перспективі на 2018 рік – вдосконалення паперового ар-
хіву та наповнення Електронного архіву; нові пакетні послуги; 

виїзне обслуговування мешканців віддалених районів міста та 
криворіжців з особливими потребами.

Начальник управління з питань реєстрації  
виконкому Криворізької міської ради  

Т. ЗАКЛЕЦЬКА
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